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")، باإلضافة إلى الشروط واألحكام المعمول بھا الشروطتنطبق شروط وأحكام البیع ھذه (" . النطاق  .1
(باستثناء الخدمات المھنیة لشركة   BlackBerryبشأن استخدام السلعة و/أو الخدمة المحددة من شركة 

BlackBerryحل  (یُشار إلیھا ھنا باسم "   ، على النحو الموضح أدناه) المشتراةBlackBerry على جمیع ("
ما لم یتم االتفاق على   BlackBerryبخصوص حل  BlackBerryأوامر الشراء المقبولة من قبل شركة 

") في اتفاقیة كتابیة موقعة منھما (یُشار  العمیلوالمشتري ("  BlackBerryخالف ذلك صراحة بین شركة 
یمكن االطالع على الشروط   .("الطرفان/الطرفینلیھما مجتمعین باسم " " وإ الطرف إلى كل منھما باسم "

 . www.BlackBerry.com/legal  واألحكام المعمول بھا بشأن استخدام السلعة و/أو الخدمة المحددة عبر 
في حالة وجود أمر شراء   . BlackBerryالخدمات المھنیة لشركة    BlackBerryوللتوضیح، ال یتضمن حل  

، فلن تنطبق ھذه الشروط على الخدمات المھنیة BlackBerryبین الطرفین یتضمن الخدمات المھنیة لشركة  
 .BlackBerry(وأي مخرجات ذات صلة) ولكن تنطبق على استخدام وتقدیم حل  BlackBerryلشركة 

(وأي مخرجات ذات صلة) التفاقیة الخدمات المھنیة   BlackBerryھنیة لشركة ویخضع تقدیم الخدمات الم
إعادة بیع   BlackBerryویجوز لشركة  . www.BlackBerry.com/legalویمكن االطالع علیھا عبر 

ض ھذه الشروط فحسب، جزًءا من حل  سلع وخدمات األطراف الثالثة أو ترخیصھا، والتي تعتبر، ألغرا
BlackBerry .  ف شركة المحدد أو الشركة التابعة  BlackBerryعلى أنھا كیان  BlackBerryتُعرَّ

 التي قدمت أمر الشراء الخاص بك إلیھا.  BlackBerryلشركة  
 

ال تشمل جمیع الرسوم أو المبالغ مستحقة الدفع من جانب العمیل إلى شركة . الضرائب والرسوم  .2
BlackBerry    أو البائع المصرح لھ بخصوص حلBlackBerry.ویتحمل   ، حسب االقتضاء، أي ضرائب

العمیل مسؤولیة جمیع الضرائب المستحقة بموجب ھذه الشروط أو فیما یتعلق بھا ویدفعھا، بما في ذلك، على  
وإذا  ).  "الضرائبثال ال الحصر، ضرائب المنبع أو الرسوم أو الجمارك أو المبالغ األخرى المطبقة ("سبیل الم

كان العمیل مطالبًا باقتطاع أي مبالغ (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، الضرائب) من المدفوعات  
 یل بمقدار ھذه المبالغ المقتطعة.")، فیجب عندئٍذ زیادة المبلغ المستحق من جانب العمالمبالغ المقتطعة("

بكافة اإلیصاالت الرسمیة التي تثبت دفع   BlackBerryویجب على العمیل اإلسراع في تزوید شركة 
 الضرائب المستحقة بموجب ھذه الشروط أو فیما یتعلق بھا.

 
 .الدفع وإصدار الفواتیر  .3
میع المدفوعات بالعملة على خالف ذلك، یجب إجراء ج  BlackBerryما لم توافق شركة . الدفع . أ

والذي قام العمیل بتقدیم أمر الشراء إلیھ وأن یكون  BlackBerryالمستخدمة من قِبل الكیان التابع لشركة 
 ) یوًما من تاریخ الفاتورة.30على ذلك، في غضون ثالثین (  BlackBerryالدفع مقدًما أو، إذا وافقت شركة  

یدفعھ العمیل عند استحقاقھ وذلك بدًءا من تاریخ االستحقاق حتى سداده  وسیتم تطبیق فائدة على أي مبلغ ال 
 ) الحد األقصى المسموح بھ بموجب القانون، أیھما أقل. 2%) سنویًا؛ أو (10) عشرة بالمائة (1بمعدل: (

ال یجوز للعمیل االمتناع عن سداد أي فاتورة على أساس أي نزاع، بما في ذلك عدم  . إصدار الفواتیر  . ب
، إال ما كان یستند إلى خطأ واضح في تفاصیل الفاتورة بما في ذلك، على  BlackBerryالرضا عن حل 

تقد  وال یمنع الدفع من جانب العمیل أن یشكك في أي رسوم یع سبیل المثال، خطأ في الحساب أو في الكمیة.
 العمیل أنھا خاطئة أو غیر صحیحة في غضون فترة زمنیة معقولة. 

 
إال على الشروط واألحكام المطبقة   BlackBerryال تسري التزامات ضمان شركة . ضمان محدود  .4

تقتصر على عملیة شراء   BlackBerryوأي تعدیالت على التزامات ضمان شركة  على السلع والخدمات.
 في مستندات معاملة المبیعات المطبقة.  BlackBerryة العمیل ستُذكر من قبل شرك

 
ما لم یرد خالف ذلك تحدیًدا في الشروط المطبقة على السلع أو الخدمات، لن تُقبل . ال توجد مرتجعات .5

 أي مرتجعات ولن یتم استرداد أي مبالغ أو تقدیم أي ائتمان.
 

أو مانحي  BlackBerryشركة فیما بین األطراف، یوافق العمیل على أن . االحتفاظ بالحقوق .6
التراخیص التابعین لھا یحتفظون بملكیة جمیع الحقوق والملكیة والمصلحة، بما في ذلك حقوق الملكیة الفكریة،  

  BlackBerryوتكون الحقوق الوحیدة للعمیل فیما یتعلق بأي من حلول   . BlackBerryفي كل جوانب حل  
الموجودة على   BlackBerryھي تلك الحقوق المنصوص علیھ في شروط اتفاقیة ترخیص حل 

https://www.BlackBerry.com/us/en/legal/BlackBerry-solution-license-
agreement ة الترخیص األخرى الساریة بشأن حل  أو اتفاقیBlackBerry  .المرخص 

 
 .القانون المعمول بھ واالختصاص القضائي؛ تسویة المنازعات  .7
تخضع ھذه الشروط وتُفسر بشكل حصري وفقًا للقوانین  القانون المعمول بھ واالختصاص القضائي. . أ

ن واتفاقیة األمم المتحدة بشأن عقود البیع  ")، باستثناء أحكام تعارض القوانیالقانون الحاكمالمحددة أدناه (" 
باستثناء ما ھو منصوص علیھ صراحةً في ھذه االتفاقیة، یوافق كل طرف ویقبل بشكل ال   الدولي للبضائع. 

رجعة فیھ باالختصاص القضائي الحصري للمحاكم المحددة أدناه، ویتنازل عن أي اعتراض علیھا على أساس  
محكمة أو أي مسوغات مماثلة، ویوافق بشكل نھائي على تبلیغ اإلجراءات  عدم مالءمة مكان الدعوى أو ال

 حیثما یكون عنوان العمیل الرئیسي في:  القضائیة بالبرید أو بأي وسیلة أخرى یسمح بھا القانون المعمول بھ. 
كندا أو الكاریبي أو أمریكا الجنوبیة أو أي منطقة أو بلد آخر غیر مدرج في األقسام   .1

) أدناه، یكون القانون الحاكم لھذه الشروط ھو قوانین مقاطعة  4) إلى (2الفرعیة من (
أونتاریو، في كندا، ویكون لمحاكم مدینة تورنتو، بمقاطعة أونتاریو، في كندا االختصاص  

  القضائي الحصري؛
الوالیات المتحدة األمریكیة، یكون القانون الحاكم لھذه الشروط ھو قوانین والیة   .2

یكون لمحاكم مقاطعة سانتا كالرا، بوالیة كالیفورنیا، في الوالیات  كالیفورنیا، كما
  المتحدة األمریكیة االختصاص القضائي؛

أوروبا واالتحاد الروسي أو الشرق األوسط أو إفریقیا، یكون القانون الحاكم لھذه الشروط   .3
ھو القانون اإلنجلیزي ویكون لمحاكم مدینة لندن بإنجلترا االختصاص القضائي 

  لحصري؛ وا
آسیا والمحیط الھادئ (بما في ذلك باكستان وكازاخستان) یكون القانون الحاكم لھذه   .4

الشروط ھو قوانین جمھوریة سنغافورة ویكون لمحاكم جمھوریة سنغافورة االختصاص  
 القضائي الحصري. 

  تسویة المنازعات.  . ب
i. " تنشأ عن  الدعاوىتُرفع أي منازعة أو دعوى أو خالف (یُشار إلیھا مجتمعةً باسم ("

ھذه الشروط أو تتعلق بھا وتتضمن عمیل لھ عنوان رئیسي في الوالیات المتحدة  
األمریكیة، بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بتحدید نطاق الشروط أو قابلیة تطبیقھا أو  
اإلجراءات القضائیة المرتبطة بھا، ویتم البت فیھا من قبل التحكیم في مقاطعة سانتا 

الیة كالیفورنیا في الوالیات المتحدة األمریكیة. ویتولى مركز التحكیم القضائي  كالرا، بو
) إدارة التحكیم وفقاً لما لقواعد وإجراءات التحكیم الشاملة  JAMSوخدمات الوساطة (

بالنسبة للمطالبات التي تُقدر بقیمة خمسة مالیین دوالر أمریكي   الخاصة بھ. 
یتم إدارة التحكیم وفقاً لقواعد وإجراءات التحكیم   دوالر أمریكي) أو أقل،  5,000,000(

یجوز تسجیل أي حكم   ).JAMSالمبسطة لمركز التحكیم القضائي وخدمات الوساطة (
) في أي محكمة ذات  JAMSیصدر عن مركز التحكیم القضائي وخدمات الوساطة (

 اختصاص قضائي. 
ii. التي ال تخضع لعملیة تسویة    بالنسبة للدعاوى الناشئة عن ھذه الشروط أو فیما یتعلق بھا

المنازعات الواردة أعاله، یتنازل الطرفان عن أي حق في المحاكمة أمام ھیئة محلفین 
 .فیما یتعلق بأي دعوى قضائیة أو إجراءات قضائیة تنشأ عن ھذه الشروط أو تتعلق بھا.

 
 إلى أقصى حد یسمح بھ القانون المعمول بھ: . حدود المسؤولیة .8
مسؤولة بأي حال من األحوال عن، ویتنازل العمیل بموجب ھذه   BlackBerryلن تكون شركة  . أ

أدناه)]، عن   9االتفاقیة [باألصالة عن نفسھ وبالنیابة عن مستخدمیھ المصرح لھم (على النحو المحدد في القسم  
  أو  BlackBerryجمیع التعویضات التالیة التي تنشأ بشكل مباشر أو غیر مباشر عن ھذه الشروط أو حل 

) جمیع التعویضات غیر المباشرة واالقتصادیة والخاصة والعارضة  1( أي خدمات ذات صلة أو فیما یتعلق بھا:
) جمیع التعویضات الناجمة عن فوات األرباح أو العائدات أو المكاسب  2والنموذجیة والالحقة والعقابیة؛ و(

بیانات أو استالمھا وتوقف األعمال واإلخفاق  وفقد البیانات أو تلفھا وحاالت التأخیر أو اإلخفاق في إرسال ال
) جمیع التعویضات المرتبطة بأي من مواد  3في تحقیق التوفیرات المتوقعة وفقد برمجیات أو خدمات بدیلة؛ و(

الطرف الثالث أو التي تنشأ عنھا أو السلع المجھزة أو البرمجیات أو الخدمات أو المحتویات الخاصة بالعمیل 
 خدمات مجانیة؛ أو أي برمجیات أو 

بصرف النظر عما قد یرد خالفاً لذلك في ھذه الشروط، لن تتجاوز بأي حال من األحوال المسؤولیة   . ب
تجاه العمیل أو المستخدمین المصرح لھم أو أي طرف ثالث یطالب من خاللھم   BlackBerryالكلیة لشركة  

من    BlackBerryالتي حصلت علیھا  بالحصول على تعویضات أیاً كان نوعھا بموجب ھذه الشروط، المبالغ  
موضع   BlackBerryأو الفترة ذات الصلة من خدمات  BlackBerryالعمیل نظیر الجزء من برمجیات 

 ) شھراً السابقة مباشرةً لوقوع الحادثة التي نشأت عنھا المسؤولیة؛ و 12الدعوى خالل االثني عشر (
) سواًء  1( المسؤولیة المنصوص علیھا في ھذا الشروط: تنطبق القیود واالستثناءات وحاالت إخالء  . ج

نشأت دعوى أو مطالبة أو طلب نتیجة إخالل بالضمان أو شرط أو عقد أو نتیجة الضرر (بما في ذلك اإلھمال) 
) سواًء كان باإلمكان توقع 2أو المسؤولیة الصارمة أو المسؤولیة القانونیة أو أي نظریة مسؤولیة أخرى؛ و(

) على  3؛ و(BlackBerryعلى نحو معقول أم ال أو تم اإلفصاح عن احتمالیة وقوعھا إلى  ھذه األضرار 
وشركاتھا التابعة وموردیھا ووكالئھا وخلفائھا واألشخاص المتنازل لھم ومسؤولیھا   BlackBerryشركة 

 وأعضاء مجلس إدارتھا وموظفیھا.
یتم جمعھا واستخدامھا ومعالجتھا سیتم التعامل مع المعلومات الشخصیة التي . سیاسة الخصوصیة .9

") من قبل شركة  المعلومات الخاضعة للمعالجة ونقلھا وتخزینھا واإلفصاح عنھا (یُشار إلیھا مجتمعة باسم " 
BlackBerry    ومقدمي الخدمات التابعین لھا وفقًا لسیاسة الخصوصیة الخاصة لشركةBlackBerry    وھي)

) وعلى  www.BlackBerry.com/legalطالع علیھا عبر مدمجة باإلشارة في ھذه الشروط ویمكن اال
وألغراض ھذه الشروط، یُقصد بالمستخدم المصرح لھ   النحو الموضح أیًضا في وثیقة الترخیص ذات الصلة. 

فق العمیل (باألصالة عن نفسھ  كل من العمیل وموظفي الشركات التابعة للعمیل والمقاولین المستقلین، ویوا
وبالنیابة عن الشركات التابعة لھ ومستخدمیھ المصرح لھم) على معالجة المعلومات الشخصیة ھذه، بما في  
ذلك نقل ھذه المعلومات الشخصیة خارج نطاق االختصاص القضائي للمستخدمین المصرح لھم، سواًء كانت  

: (أ) من العمیل نفسھ و/أو من الشركات التابعة لھ و/أو من  عملیة الجمع األولیة لھذه المعلومات الشخصیة 
المستخدمین المصرح لھم مباشرة؛ أو (ب) من مقدمي خدمة الشبكة أو األطراف الثالثة التي لدیھا سلع أو  

وإضافة إلى ذلك، یتعھد العمیل ویضمن (باألصالة عن نفسھ   .BlackBerryخدمات مستخدمة مع حل 
وبالنیابة عن الشركات التابعة لھ ومستخدمیھ المصرح لھم) بأنھ قد حصل (أو حصلت الشركات التابعة لھ) 
على جمیع الموافقات الالزمة إلجراء ھذه المعالجة، بما في ذلك جمع المعلومات الشخصیة للمستخدمین 

أو السلع أو الخدمات المستخدمة مع حل   BlackBerryلحاجة الستخدام حل المصرح لھم حسب ا
BlackBerry  .وحسبما ھو منصوص علیھ في ھذه الشروط 

الذي تم   BlackBerryتحتوي ھذه الشروط باإلضافة إلى االتفاقیات الخاصة بحل . االتفاق الكامل  .10
لشروط وھي تحل محل أي من وجمیع طلبھ على مجمل االتفاق بین الطرفین فیما یتعلق بموضوع ھذه ا

وفي حالة عدم وجود موافقة صریحة على ھذه الشروط،   االتفاقیات أو اإلقرارات الشفھیة أو الكتابیة السابقة.
الذي تم طلبھ   BlackBerryیقر العمیل بأنھ قد وافق على ھذه الشروط من خالل قبول أو استخدام حل 

أي شروط إضافیة أو مختلفة على عملیة شراء العمیل ما لم یتم   وللتوضیح، ال تنطبق بموجب ھذه الشروط. 
وفي حال تعارض ھذه الشروط مع اتفاقیات الترخیص أو   ذلك بموجب اتفاقیة كتابیة الحقة یبرمھا الطرفان. 

الذي تم طلبھ، تسري البنود   BlackBerryشروط الخدمة أو شروط االستخدام األخرى الخاصة بحل 
الذي تم طلبھ فقط فیما یتعلق باستخدام ونطاق السلعة المعنیة أو تقدیم    BlackBerry والشروط الخاصة بحل 
 الخدمة المعنیة وتلقیھا. 

یقر العمیل ویوافق  . شروط التسلیم المطبقة على األجھزة و/أو الملحقات و/أو السلع المادیة األخرى .11
لتغییر؛ و(ب) أي تأخیر في سداد  على ما یلي: (أ) أي تواریخ شحن محددة ھي تواریخ تقدیریة وتخضع ل

قد یؤثر على قدرة شركة   BlackBerryالعمیل ألي مدفوعات مقدمة أو تقدیم معلومات مطلوبة لشركة 
BlackBerry    على شحن البضائع المادیة بحلول تاریخ معین؛ و(ج) یجب على العمیل التحقق من صحة كل

ھا من حیث العناصر والكمیات فور استالمھا وإخطار  شحنة مقابل إیصاالت التعبئة المرفقة للتأكد من دقت
على الفور بأي اختالف بین إیصال التعبئة المرفق والشحنة عند اكتشاف أي حالة عدم    BlackBerryشركة  
) أیام عمل  10إخطاًرا من العمیل بعدم المطابقة في غضون عشرة (  BlackBerryوما لم تتلَق شركة   توافق. 

ویعتبر التسلیم كامًال، وتنتقل مخاطر الخسارة إلى العمیل عند   ر العمیل قد قبل الشحنة. من تاریخ الشحن، یُعتب
وتكون جمیع تكالیف الشحن بما في ذلك، على سبیل المثال ال   .BlackBerryنقطة الشحن الخاصة بشركة 

 الحصر، التأمین والوساطة والجمارك وأجرة الشحن إضافیة ویتحملھا العمیل.
 أحكام متفرقة  .12
متوافقًا مع جمیع القوانین والقواعد واللوائح   BlackBerryیوافق العمیل على أن یكون استخدامھ لحل   . أ

 الفیدرالیة والمحلیة وقوانین الوالیات والمقاطعات المعمول بھا.
  BlackBerryوتخطر  تغییر الشروط في أي وقت دون إخطار. BlackBerryویجوز لشركة  . ب

یلة إخطار معقولة بما في ذلك نشر االتفاقیة المعدلة على الموقع  العمیل بالتغییرات عن طریق وس
www.BlackBerry.com/legal   .ویتعیّن على العمیل زیارة الموقع لمراجعة أحدث نسخة من الشروط 

  ك.وتسود الشروط الساریة وقت تقدیم طلبك على عملیة الشراء الخاصة ب
أي مسؤولیة نتیجة عدم تنفیذ التزاماتھا أو التأخر في تنفیذھا بموجب   BlackBerryال تتحمل شركة  . ج

ھذه الشروط، إذا كان ھذا القصور نتیجة ظروف خارجة عن سیطرتھا المعقولة، ویشمل ذلك، على سبیل  
مل أو أفعال األطراف الثالثة  المثال ال الحصر، إضرابات العمل لدى مقدم الخدمة واالعتصامات أو نزاعات الع

أو الحروب أو أعمال الشغب أو االضطرابات المدنیة أو األعمال اإلرھابیة أو تقیید المواصالت أو حاالت  
إیقاف العمل أو تفشي الوباء أو األضرار المتعمدة أو االلتزام بأي أوامر أو قرارات أو أحكام أو لوائح أو  

لم تكن ساریة في تاریخ بدء ھذه الشروط أو الحوادث أو الحریق أو  توجیھات قانونیة أو حكومیة والتي 
 الفیضانات أو ظروف الطقس السیئة. 

التنازل عن الشروط ویجوز للعمیل التنازل عن ھذه الشروط بموجب   BlackBerryیجوز لشركة  . د
 . BlackBerryموافقة كتابیة مسبقة من شركة 
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یر صالح أو غیر قابل لإلنفاذ من قبل سلطة مختصة  في حال اعتبار أي حكم من أحكام ھذه الشروط غ  . ه
في أي اختصاص قضائي، فلن یؤثر ذلك على شرعیة األجزاء المتبقیة من ھذه الشروط أو صالحیتھا أو 

 قابلیتھا لإلنفاذ.
تعتبر أحكام ھذه الشروط شخصیة بالنسبة لألطراف المعنیة وال تھدف إلى منح أي حقوق إنفاذ إلى أي   . و

 طرف ثالث. 
  یوجد في ھذه الشروط ما یُعتبر بمثابة إنشاء وكالة أو عالقة عمل بین الطرفین. وال . ز
یجب أن یجري تنازل أي من الطرفین عن أي حق بموجب ھذه الشروط كتابیًا ویوقع علیھ ھذا الطرف،   . ح

ب  وال یشكل أي تنازل عن حق من الحقوق تنازالً الحقًا أو مستمًرا عن ھذا الحق أو عن أي حق آخر بموج 
 ھذه الشروط. 

 
 


