
BBM Channels Addendum

BBM_Channels_Addendum_070213_Arabic.html[2021-03-18, 1:04:31 PM]

BBM CHANNELS ملحق قنوات

مرحبًا بكم في قنوات BBM Channels، وهي ميزة من ميزات شبكات التواصل ااجتماعي ضمن BBM تعمل على توسيع الشبكة لديك إلى ما يتجاوز
نطاق عائلتك ودائرة صداقاتك وتمّكنك من ااتصال باأشخاص والتجمعات والفئات التي تهمك. إذا كنت تستخدم قنوات BBM Channels على النظام
اأساسي لـ BlackBerry، فإن BBM وقنوات BBM Channels تمثل جزًءا من حلول BlackBerry الخاص بك، على النحو المحدد وبما يخضع

لشروط وأحكام اتفاقية ترخيص حلول BlackBerry التي تحكم استخدامك للبرامج والخدمات التي تعد تلك الحلول طرفًا فيها. إذا كنت تستخدم BBM على
نظام أساسي غير تابع لـ BlackBerry، فإن BBM وقنوات BBM Channels يمثان جزًءا من حلول BBM الخاصة بك، على النحو المحدد وبما

يخضع لشروط وأحكام "شروط خدمة BBM التي تحكم استخدامك لحلول BBM والتي تعد أنت بالفعل طرفًا فيها. وأغراض هذا الملحق، يشير مصطلح
"اتفاقية BBM Channels" إلى اتفاقية ترخيص حلول BlackBerry أو شروط خدمة BBM التي تحكم استخدامك لحلول BlackBerry أو حلول

BBM، على النحو الازم. إذا كنت مسجًا استخدام قنوات BBM Channels من خال بوابة الويب الخاصة بقنوات قنوات BBM Channels، فيشير
مصطلح "اتفاقية قنوات BBM Channels" إلى اتفاقية BBM المعمول بها. إذا لم يكن لديك نسخة من اتفاقية قنوات BBM Channels المعمول بها في

.www.blackberry.com/legal وايتك القضائية، فيمكن البحث عنها من خال الموقع

في حين تنطبق اتفاقية BBM على قنوات BBM Channels في أنها تشكل جزًءا من حلول BlackBerry أو حلول BBM الخاصة بك، حسبما أمكن،
فإن هذا الملحق يحدد الشروط واأحكام اإضافية التي تنطبق على استخدامك لخدمة قنوات BBM Channels. يشار إلى اتفاقية BBM، على النحو المكّمل

والمعدل بهذا الملحق باسم "شروط قنوات BBM Channels". في حالة وجود تعارض بين اتفاقية BBM وملحق قنوات BBM Channels هذا، فإن
ملحق قنوات BBM Channels سوف يسري على الحد الذي يوجد فيه هذا التعارض.

تصبح "شروط قنوات BBM CHANNELS اتفاقية ملزمة بينكم: بصفة فردية إذا كنت توافق عليها بصفتك الشخصية، أو إذا كنت مفوًضا استخدام قنوات
BBM CHANNELS نيابة عن شركتك أو كيان آخر، وبين الكيان الذي تعمل لصالحه )وفي كلتا الحالتين، يجري وفقًا لذلك تفسير اإشارة "لك" بكلمتي
"أنت" أو "يخصك"، فيما يشار إلى الكيان القانوني لـ BLACKBERRY الذي تبرم معه اتفاقية BBM )"تابع لنا " أو "نحن "( عند موافقتك على ملحق

قنوات BBM CHANNELS هذا بالنقر فوق "أوافق" أدناه. إذا لم تكن مستعًدا للموافقة على بنود قنوات BBM CHANNELS، فلن يُسمح لك باستخدام
خدمة قنوات BBM CHANNELS. أي مصطلحات مكتوبة بحروف كبيرة في ملحق قنوات BBM CHANNELS هذا ولم يجِر تعريفها في هذا

.BBM الملحق يكون لها المعنى الوارد في اتفاقية

BBM Channel 1. إنشاء قناة

1 . 1 بما يخضع لبنود قنوات BBM Channels، يجوز لك استخدام قنوات BBM Channels إنشاء قناة BBM Channel فريدة وإدارتها )"القناة"(
تخص عامة تجارية أو مؤسسة أو فعالية أو شخص الذي تكون أنت نائبًا مفوًضا عنه. من خال إنشاء قناة BBM CHANNEL، فإنك تقر وتضمن لنا أنك

تتمتع بسلطة إنشاء القناة وإدارتها نيابة عن هذه العامة التجارية أو المؤسسة أو الحدث أو الشخص.

1 . 2 يجوز لك أيًضا إنشاء قناة للتعبير عن دعم، أو ااهتمام بعامة تجارية أو مؤسسة أو فعالية أو شخص، شريطة أا تقوم بذلك إا بطريقة من شأنها: )1(
أا توحي أن قناتك هي قناة جرى إنشاؤها من قبل هذه العامة التجارية أو المؤسسة أو الفعالية أو الشخص؛ و)2( أا ترجح أن قناتك مصدقة أو مفوضة من
قبل هذه العامة التجارية أو المؤسسة أو الفعالية أو الشخص إذا لم تكن قناتك تمتلك بالفعل هذا التصديق أو التفويض؛ و)3( أا تُكون بغرض تضليل اآخرين
أو إرباكهم أو خداعهم؛ و)4( أا تعتدي بطريقة أخرى على أي حقوق تخص هذه العامة التجارية أو المؤسسة أو الفعالية أو الشخص أو تنتهكها، بما في ذلك

العامات التجارية أو حقوق الطبع أو النشر أو الدعاية.

1 . 3 يجب أن يكون اسمك ومعلومات ااتصال الخاصة بك واسم القناة ومعلومات ملف التعريف اأخرى الخاصة بك أو الوصف الذي تقدمه عند التسجيل
إنشاء قناة، أو خاف ذلك مما تتضمنه القناة، صحيًحا، وليس مضلًا، ويجب أن تعكس بدقة محتويات القناة. يجب أن يكون اسم قناتك مميًزا وا يمكن أن

يكون عاًما )مثل مواد غذائية، سيارات(.

1 . 4 ا يجوز إنشاء قنوات أو استخدامها أغراض تخريبية أو مسيئة. دون تحديد ما سبق، ا يجوز لك إنشاء قناة واحدة أو أكثر بغرض منع اآخرين من
استخدام مثل هذه القنوات أو بيع القنوات أو أسماء القنوات أو خاف ذلك المشاركة في "ااستياء على القنوات". إننا نحتفظ بالحق في إزالة أو تعليق القنوات
التي تنتهك شروط "اتفاقية قنوات BBM Channels أو أي سياسات ننشرها فيما يتعلق باستخدام قنوات BBM Channels أو أي قنوات غير نشطة. كما
نحتفظ بالحق في نقل القنوات غير المصرح بها و/أو أسماء القنوات و/أو معرفات القناة و/ أو اإمكانيات اإدارية إلى العامة التجارية أو المؤسسة أو الفعالية
أو الشخص أو الشخص المفوض لتمثيلهم بحيث يتراءى بصورة منطقية ومعقولة أنها من حق اسم القناة أو إنشاء القناة لهذه العامة التجارية أو المؤسسة أو

الفعالية أو الشخص.

1 . 5 بمجرد قبول تسجيلك إنشاء قناة، يمكنك نشر وعرض المحتوى )على النحو المحدد في اتفاقية BBM( ذي الصلة بالعامة التجارية أو المؤسسة أو
الفعالية أو ذي الطابع الشخصي في القناة. ا يُعد نشر وعرض المحتوى في القناة بمثابة نقل لملكية المحتوى إلينا، غير أن القيام بذلك يمنحنا ويمنح الشركات
التابعة لنا ترخيًصا بهذا المحتوى على النحو المنصوص عليه في اتفاقية BBM بحيث يمكننا نحن والشركات التابعة لنا أن نجعل المحتوى متوفًرا باعتباره
جزًءا من خدمة قنوات BBM Channels. كما أنك تمنحنا نحن والشركات التابعة لنا ترخيًصا عالميًا غير حصري دون تحمل أتعاب، طالما ظلت القناة

موجودة، لنسخ المحتوى وتقديمه علنًا وعرضه، بما في ذلك على سبيل المثال ا الحصر اسم القناة ولقطات الشاشة والشعارات والرموز والعامات التجارية
)"العامات"( في كافة وسائل اإعام سواء المعروفة اآن أو التي نشأت احقًا، وذلك فيما يتصل بالترويج لقنوات BBM Channels، ويخضع لموافقتك
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المسبقة، وهي الموافقة التي ا يمكن منعها بشكل غير معقول أو تأخيرها. إننا نقر ونوافق على أنه ليس لدينا حق أو ملكية أو مصلحة في العامات التجارية
الخاصة بك أو فيما يتعلق بها )باستثناء الحق في ااستخدام وفقًا لشروط وأحكام "اتفاقية شروط قنوات BBM Channels"(، وكذلك نوافق على أن أي حق
أو ملكية أو مصلحة تخصك في هذه العامات التجارية ستظل خاصتك. ودون تحديد ما سبق، فيما يخص استخدامك للعامات التجارية الخاصة بك للترويج
لقنوات BBM Channels، فإننا لن: )1( نعدل العامات التجارية أو أي منها، باستثناء ما جرت الموافقة عليه بصورة مسبقة ووفقا للعملية المشار إليها
سابقًا؛ )2( ندمج العامات التجارية، أو أيًا منها، مع أي عامات أخرى أو ننشئ أي عامات مركبة؛ أو )3( نقوم بأي شيء من شأنه أن يضر حقوقك في

العامات التجارية أو فيما يتعلق بها.

1 . 6 إنك تقر بأن أي مستخدم لقنوات BBM Channels يستطيع اكتشاف قناتك وتوافق على ذلك )إا إذا حددت أن تجعل قناتك قناة خاصة أثناء إعداد
القناة(، وأن محتوى قناتك سيكون عاًما ويمكن رؤيته من قِبل كل اأشخاص الذين يشتركون في قناتك )"المشتركون"(، أو خاف ذلك من يستطيع رؤية قناتك

ومحتوياتها.

1 . 7 في الوقت الذي نتيح لك فيه القدرة على إنشاء قناة، فإنك تكون مسؤواً بمفردك عن إدارة قناتك واستخدامها، بما في ذلك قناتك والتفاعات مع
المشتركين.

1 . 8 في حالة الحصول على عروض أو طلبات )"العرض"( أو توفيرها للمشاركين من خال قناتك، بما في ذلك من خال ارتباط أو عنوان URL لموقع
ويب منفصل يحتوي على تفاصيل العرض، دون تحديد أي شيء في شروط قنوات BBM Channels، ينطبق ما يلي:

)أ( يجوز لك فقط عرض المنتجات أو الخدمات في حالة أنك أنت القائم على بيعها أو توزيعها أو تصنيعها؛
)ب( يجب أن تضمن أن عرضك يتوافق مع جميع القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها؛

)ج( يجب أن تحدد الشروط واأحكام التي تحكم عرضك بوضوح، بما في ذلك أي قيود وتواريخ انتهاء الصاحية؛
)د( يجوز لك أا تصرح أو تلمح إلى أننا منتسبون بأي طريقة إلى عرضك؛ شريطة أن يكون توجيه أحد المستخدمين إلى موقع أو خدمة نقوم بتشغيلها أو نيابة

عنا، مثل خدمة BlackBerry World، لن يُمثل انتهاًكا لهذه المادة؛
)هـ( تقع عليك المسؤولية منفرًدا عن الوفاء بالعرض كما أنك توافق على الدفاع عنا ضد أي دعاوى أو إجراءات متعلقة بعرضك في حالة طلبنا لذلك،

وتعويضنا عن أي خسائر أو التزامات أو نفقات )من بينها أي رسوم قانونية معقولة( تعرضنا لها أو تحملناها فيما يتعلق بعرضك؛ و
)و( إننا ا نتحمل مسؤولية عن أي استرداد أو احتيال أو أي أمور أخرى تنشأ عن عرضك.

1 . 9 في حالة توفر الوصول إلى معلومات قابلة للتحديد بشكل شخصي مباشرة عن المشاركين لديك أو تجميعها، يجب عليك االتزام بالسياسة المعمول بها
وقوانين حماية البيانات، على سبيل المثال ا الحصر إتاحة سياسة الخصوصية الخاصة بك إلى المشتركين بشكل عام، وإباغ المشتركين بالمعلومات التي

تجمعها والغرض من هذا التجميع بوضوح، والحصول على أي موافقات تشترطها القوانين واللوائح المعمول بها.

2. ااشتراك في أي قناة ونشر تعليقات عليها.

2 . 1 نظًرا أنك أصبحت مشترًكا في قناة، فإنك تقر وتوافق على ما يلي:

)أ( يجوز أن يرسل لك مالك القناة محتوى وعروًضا ومعلومات عن العروض الترويجية أو اتصاات أخرى من خال BBM. يُرجى مراجعة اإعدادات
والخيارات المعمول بها في القناة لعناصر التحكم المتوفرة؛ وذلك فيما يتعلق باستام مثل هذه ااتصاات من مالك القناة، وكيفية إلغاء ااشتراك في القناة في

حالة عدم رغبتك في استام هذه ااتصاات مجدًدا؛
)ب( سيستطيع مالك القناة الوصول إلي بعض المعلومات الشخصية عنك مثل اسم العرض الخاص بك وصورة العرض وستخضع أي معلومات شخصية

يجري تقديمها لمالك القناة إلى سياسة الخصوصية المعمول بها الخاصة بمالك القناة؛
)ج( يجوز لك نشر تعليقات على القناة أو اإشارة إلى موافقتك على أي نشر أو تعليق على أي قناة )"تعليقات"( و/أو إجراء محادثة مع مسؤول القناة؛ وذلك

BlackBerry في حالة إتاحتها من جانب مسؤول القناة. يجب أن تتقيد تعليقاتك ومحادثاتك بموضوع القناة ويجب أن تلتزم بالمعايير المجتمعية لإنترنت لدى
التي يمكن عرضها على الموقع www.blackberry.com/legal/communitystandards؛

)د( ستُعرض تعليقاتك والتحديدات التي أجريتها داخل خدمة قنوات BBM Channels لإشارة إلى موافقتك على نشر أو تعليق على المأ وسيستطيع
المشتركون اآخرون في القناة رؤيته، إلى جانب اآخرين الذين يستطيعون بخاف ذلك رؤية القناة ومحتوياتها )على سبيل المثال مسؤولي القناة(، ويجوز

مشاركتها من قِبل المشتركين اآخرين باستخدام جهات اتصال BBM الخاصة بهم، ويجوز إزالتها من قِبل مسؤول القناة. لهذا السبب، فإننا نوصي بقوة بأن
ا تدرج أي معلومات يمكن تحديدها بشكل شخصي في تعليقاتك أو في محادثاتك مع ماك القناة؛ و

)و( سيجري عرض اسم العرض BBM وصورة العرض الخاصة بك إلى جانب أي تعليقات تنشرها أو ترسلها إلى القناة. إضافة إلى ذلك، سيمكن رؤية
القنوات التي اشتركت بها من قِبل أولئك الذين يستطيعون رؤية ملفك التعريفي في BBM، بما في ذلك جهات اتصال BBM الخاصة بك واأشخاص الذين
BBM كما يجوز أن نقدم توصيات بالقنوات التي قد تفيدك بناًء على القنوات التي اشتركت فيها أنت وجهات اتصال .BBM تدعوهم ليكونوا جهات اتصال
الخاصة بك والمعلومات اأخرى المرتبطة بملفك التعريفي في BBM وBlackBerry ID، ويجوز أن نشير إلى دعوات ااشتراك في إحدى القنوات التي

جرى إرسالها إلى جهات اتصال BBM الخاصة بك بأنك اشتركت في تلك القناة. يجوز لك إلغاء ااشتراك في أي قناة ا ترغب في أن تكون ُمدرجة في ملفك
.BBM التعريفي في

3. قواعد ااستخدام اأخرى. إضافة إلى ودون حصر أي شيء في اتفاقية BBM التي تُعد أنت أحد أطرافها بالفعل، فإنك توافق على ما يلي:
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3 . 1 أنك مسؤول مسؤولية كاملة عن المحتوى والتعليقات التي تنشرها أو ترسلها إلى أي قناة. إننا ا نتحكم في المحتوى أو التعليقات وا نضمن دقة مثل هذا
المحتوى أو التعليقات أو نزاهتها أو جودتها وا نتحمل أي مسؤولية بشأنها. إن استخدامك أو اعتمادك على أي محتوى أو تعليقات لك يكون على مسؤوليتك

الخاصة؛

3 . 2 أنك تتحمل المسؤولية الكاملة عن االتزام بجميع القوانين واللوائح المعمول بها )وإرشادات المجال حيثما كان مائًما( فيما يتعلق باستخدام قنوات
BBM Channels، بما في ذلك نشر أو إرسال المحتوى أو التعليقات إلى أي قناة، وإذا كان ينطبق، فإنك مسؤول عن امتاك سياسة إزالة المحتوى

المخالف من قناتك التي تلتزم بقانون األفية للملكية الرقمية. دون تحديد ما سبق، يجب أن يلتزم المحتوى الذي تنشره على أي قناة بإرشادات محتوى قنوات
BBM Channels التي يمكن العثور عليها على الموقع www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines؛

3 . 3 يجوز لك أا ترسل "رسائل بريد إلكتروني عشوائية" إلى المستخدمين أو القنوات، بما في ذلك نشر الرسائل المزدوجة أو الرسائل المتعددة المتشابهة أو
نشر التعليقات التي ا تكون ذات صلة بنشر القناة التي تظهر تعليقاتك أسفله؛

3 . 4 أنك توافق على أنه يجوز لنا فرض قيود على أهليتك للوصول إلى قنوات أو محتوى محدد -على سبيل المثال ا الحصر- حسب عمرك وموقعك الذي
نجمعه منك، واستخدام تلك المعلومات لتقديم محتوى مائم لملفك التعريفي أو أي طريقة أخرى قد تكون محل اهتمامك؛

3 . 5 يحق لنا واأشخاص المعينين التابعين لنا )ولكن ليس من باب اإلزام( وفقًا لتقديرنا وتقديرهم الخاص فحص أي محتوى أو تعليقات بصورة مسبقة أو
رفضها أو إزالتها أي سبب؛

3 . 6 يندمج ملحق قنوات BBM Channels هذا بالمرجع وملحقات سياسة الخصوصية الخاصة بنا، التي يمكن العثور عليها على الموقع
www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. في حالة وجود تعارض بين سياسة الخصوصية وملحق قنوات BBM Channels هذا، يسري العمل

بملحق قنوات BBM Channels على قدر هذا التعارض. دون تحديد عمومية ما سبق، فإنك توافق على ما يلي:

)أ( في حالة تمكين وظيفة الموقع لقنوات BBM Channels، سيجري اختبار موقع جهازك بشكل دوري )بشكل متكرر كل 15 دقيقة، من بين ذلك في بعض
الحاات حالة عدم فتح BBM على جهازك( ويجري تخزينه على جهازك، باستخدام نظام GPS )إذا كان متوفًرا(، والبرج الاسلكي، ومعلومات نقطة
اتصال Wi-Fi/WLAN. في بعض الحاات، حين ينتقل جهازك من مواقع أخرى على مدار يومك، سيجري إرسال مثل هذه المعلومات إلى خوادم

BlackBerry حتى نربط المعلومات بجهاز BBM الخاص بك أو ملف تعريف BlackBerry ID من أجل توفير المحتوى الترويجي المناسب أو محتوى
القنوات لك، التي تشمل العروض المترجمة أو المحددة بوقت التي تستخدم وظيفة السياج الجغرافي القائمة على موقع جهازك الحالي. يُرجى مراجعة إعدادات

قائمة BBM لمعرفة عناصر التحكم المتوفرة فينا يتعلق بكيفية تعطيل وظيفة الموقع هذه.

)ب( قد نستخدم المعلومات التي جرى تجميعها عن استخدامك لقنوات BBM Channels، التي تشمل اشتراكات قناتك واأنشطة والمعلومات المرتبطة
بملفك التعريفي في BBM وBlackBerry ID وموقعك لفهم تفضياتك ورغباتك والتنبؤ بها بغرض التطوير أو ااتصال أو تقديم القنوات أو المحتوى أو

الخدمات التي قد تهتم بها منا أو مصادر أخرى مثل ماك القنوات. كما يجوز لنا أن نقوم بتجميع مثل هذه البيانات مع معلومات عن استخدامك لمنتجات
وخدمات حلول BlackBerry اأخرى )على سبيل المثال، المعلومات التي جرى تجميعها من خدمة BlackBerry World ونشاط ااستعراض أو عمليات

البحث( لتخصيص خبرتك، واقتراح منتجات وخدمات أخرى لك، وتقديم محتوى ترويجي مناسب لك في BBM بناًء على ملفك التعريفي. قد يشمل ذلك
BBM Channels نيابة عن ماك القنوات الذين يطلبون منا إرسال رسائل إلى مستخدمي قنوات BBM إرسال دعوات لك لاشتراك ورسائل ونشر داخل
أو استهداف فئات الجمهور التي تتوافق مع ملف التعريف الديموغرافي واهتماماتك. ولكن، لن نقدم معلومات يمكن تحديدها بشكل شخصي لماك القناة إا إذا
أعطيتنا تصريًحا بذلك )على سبيل المثال وفقًا للقسم 2 - 1 )ب( من هذا الملحق في حالة ااشتراك في قناة(. الرجاء مراجعة إعدادات قائمة BBM لمعرفة

عناصر التحكم المتوفرة فيما يتعلق بكيفية حظر الدعوات أو الرسائل المستقبلة غير المرغوب بها من قناة معينة، وكيفية إلغاء ااشتراك من أي قناة.
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