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:EZ  Pass شروط وقواعد

يتاح برنامج EZ Pass هذا )والذي يشار إليه باسم "البرنامج"( من الحادي والثاثين من مارس 2014 وحتى الحادي والثاثين من يناير، 2015 ، وتخضع
تلك الفترة للتمديد حسبما يتراءى لشركة BlackBerry بمفردها )ويشار إلى تلك الفترة باسم "فترة البرنامج"(. من أجل المشاركة في البرنامج، يجب أن
تمتلك الشركة أو المنتظمة التي تعمل لصالحها )وسوف يشار إلى ذلك باسم "أنت"( ملقم BlackBerry Enterprise Server )"BES"( في مقرها وأن
)"BlackBerry Solution License Agreement )"BBSLA أو أي شركة فرعية أو تابعة لها يتم إبرام اتفاقية BlackBerry Limited تتفق مع

معك )"BlackBerry"( من خالها على الشروط والقواعد المشار إليها في هذه الوثيقة.

وفقًا للشروط والقواعد الواردة أدناه، خال فترة البرنامج، يمكنك تقديم طلب مرة واحدة فقط للحصول على كمية من تراخيص الوصول إلى العماء الدائمين
Silver v12.0 )أو اسم "Program CALs"( بما يصل إلى عدد: )1( عدد BES CALs المرخصة الحالية الخاصة بك؛ و)2( تراخيص إدارة الجهاز

المتنقل النشط المؤهل الخاص بك )MDM( من موفري MDM اآخرين )كما هو مضمن في Gartner Magic Quadrant لعامي 2013 و2014 لتقرير
MDM حول البرامج(. يجب أن تقوم بتوفير لقطة شاشة صالحة تظهر عدد تراخيص BES CALs وMDM تلك. وتخضع الطلبات لتدقيق شركة

BES وا تشتمل المتطلبات على التوقف عن استخدام تراخيص .Program CALs لتلك المتطلبات، ويتم الوفاء بالطلبات عندما تتاح BlackBerry
CALs أو MDM الخاصة بك.

إذا لم تكن مشارًكا نشطًا في BlackBerry Technical Support Services )"BTSS"(، يمكنك طلب الحصول على BTSS لمستوى المميزات من
أجل Your active Program CALs وYour BES )حيث يجب أن يكون إصدارهما هو اإصدار 10.2 أو أحد اإصدارات التالية(، وسيكون مثل هذا

الدعم تكميليًا حتى الحادي والثاثين من يناير، 2015. ويوفر لك ذلك القدرة على الوصول إلى خبراء التنقل على مدار الساعة لخمس متصلين محددين
وترقيات وتحديثات برنامج BES خال فترة الدعم التكميلي. وفي نهاية فترة الدعم التكميلي، سيتم فرض رسوم برنامج  BTSS السارية للميزات السنوية

والرسوم المتعلقة بالجهاز اعتماًدا على عدد Your active CALs. تتنوع اأسعار والعمات حسب الدولة، وتضاف إليها الضرائب. إذا لم تود متابعة تلقي
BTSS بعد انتهاء فترة الدعم التكميلي، يجب أن تقوم بإلغاء الطلب الخاص بك كتابةً خال ثاثين )30( يوًما قبل الحادي والثاثين من يناير، 2015 حيث

يتوقف الدعم في الحادي والثاثين من يناير، 2015. والطلبات التي لن يتم إلغاؤها ستعتبر نهائية. للتسجيل للحصول على خدمات مميزات BTSS التكميلية،
سيطلب منك قبول شروط الدعم السارية.

تقر وتوافق على ما يلي: )1( تنتهي Program CALs التي ا يتم تنشيطها على جهاز BES من اإصدار 10.2 أو إصدار أعلى  والمتصلة بأجهزة
سارية قبل اأول من يوليو 2015 بشكل تلقائي، وينتهي حقك في استخدام Program CAL تلك في اأول من يوليو، 2015 ولن تسري تلك الحقوق بعد
هذا التاريخ؛ و)2( وفقًا لما ورد أعاه، يخضع استخدامك لـ Program CALs للشروط والقواعد الخاصة بـ BBSLA في نطاق ااختصاص الذي تقيم به

وأي أمور إضافية سارية. يمكن العثور على شروط BBSLA و BlackBerry بواسطة Business Services لنطاق ااختصاص الذي تقيم به في
www.blackberry.com/legal. في حالة حدوث أي حالة من عدم ااتساق بين الشروط والقواعد وشروط BBSLA أو BlackBerry بواسطة

Business Services، تسري تلك الشروط والقواعد.

ا يسري هذا العرض على BES Trial CALs أو أي حلول BES مستضافة.

BlackBerry هذا البرنامج ا يكون متاًحا في اأماكن التي يكون محظوًرا بها، وهو عرضة للتعديل أو للتمديد أو اإنهاء بشكل مبكر حسبما يتراءى لشركة
بمفردها، وهو متاح في بعض الدول بعينها فقط.

لمتابعة عملية الطلب لـ Program CALs وBTSS لمستوى المميزات، إن كانت متاحة، الرجاء تأكيد أنك قمت بقراءة الشروط والقواعد وأنك توافق
عليها من خال النقر على زر "I Agree )أوافق(" أدناه. إذا لم تكن ترغب في متابعة عملية الطلب، أو إذا لم تكن توافق على الشروط والقواعد، فانقر على

الزر "I Disagree )ا أوافق(" أدناه.
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