
 بالك شركة هما طرفين بين قانونية اتفاقية "(االتفاقية باسم الحًقا إليها المشار)" هذه النهائي المستخدم ترخيص اتفاقية تُعد 

 ممثل بصفتك آخر كيان أو شركة عن بالنيابة أو نفسك عن )باألصالة وبينك "(بيري بالك شركة إليها المشار)" المحدودة بيري

 عنه(. مفوض

 الفرعية الشركات و/أو بيري بالك شركة تمتلكه الذي أندرويد التشغيلي النظام برنامج استخدام في حقوقك على االتفاقية تطبق

 الخصوص، وجه على البرنامج هذا لتراخيص المانح أنها بيري لبالك الفرعية الشركات أو بيري بالك شركة تحدد حيثما أو لها

 للتنزيل آخر بشكل أتيحت إذا أو البيع وقت في الجهاز مع البرامج هذه توفير تم   إذا وذلك لها، مالحق و/أو تحديثات أي وعلى

 أي وعلى "(،جالبرام باسم الحقًا إليه المشار)" كتطبيق جهاز على والتثبيت ( Play Google متجر من المثال سبيل )على

 أخرى. أحكام الخدمات أو البرامج لهذه يكن لم ما صلة، ذات خدمات

 برامج عروض على االتفاقية، هذه تطبق وال أخرى، أحكام و/أو Solution BlackBerry ترخيص اتفاقية تطبق للتوضيح،

 الحصر(: ال المثال سبيل )على كذل في بما لها الفرعية والشركات بيري بالك شركة تقدمها للمؤسسات مخصصة خدمات و/أو

Service Enterprise BlackBerry،Watchdox ،SecuSmart ،AtHoc ،Good ،Movirtu ، وخدمات برامج وأي 

 يتم للمؤسسات مخصصة وخدمات برامج وأي أندرويد تشغيل برامج تستخدم التي باألجهزة تتعلق للمؤسسات مخصصة أخرى

 آلخر. وقت من .com/enterprisewww.blackberry موقع على تحديدها

 يحق االتفاقية. هذه في الواردة بالبنود االلتزام على موافقتك استخدامها و/أو تثبيتها و/أو الخدمات و/أو البرنامج تنزيل يعني

 االتفاقية. هذه في الواردة بالبنود االلتزام في الخدمات و/أو البرنامج استخدام لك

 مطلق قاصر أو الرشد سن تجاوزت قد تكون وأن األقل على (13) عاًما عشرة ثالثة عمرك يكون أن يجب الرشد. سن .1

 االتفاقية. هذه إلبرام كامل بشكل ومؤهالً  قادًرا تكون وأن القانوني، الوصي أو األمر ولي موافقة على حزت أو الحرية

 شركة تمنحك الخدمات، أو رامجالب بهذه خاصة أخرى أحكام وأي االتفاقية هذه وأحكام شروط بموجب الترخيص نطاق .2

 واستخدامه، وتثبيته البرنامج لتنزيل للتحويل قابل وغير حصري وغير لإللغاء قابل شخصيًا ترخيًصا بيري بالك

 وليس الترخيص سبيل على البرنامج توفير يتم الشخصي. أو الداخلي الستخدامك الخدمات من به يرتبط ما واستخدام

 .االتفاقية هذه بموجب البيع

 عليك يتعين قد استخدامها، أو بها االنتفاع أو منها( أجزاء )أو الخدمات أو البرامج على الحصول أجل من الغير. برامج .3

 على الحصول إمكانية من تتأكد أن ويجب استخدامها. و/أو بها االنتفاع و/أو خدماته أو الغير برامج على الحصول

 بالغير خاصة متجر صفحة أي تحكم التي االستخدام قواعد لجميع امتثالك ومن واستخدامها، بها واالنتفاع الغير برامج

 وليس بها، بيري بالك تمنحك للغير برامج أيًضا البرامج تتضمن قد هذه. الغير خدمات أو برامج على منها تحصل التي

 علًما إلحاطتك وجدت، نإ الغير، خدمات أو ببرامج الخاصة المالحظات أُدرجت االتفاقية. هذه بموجب ترخيًصا الغير،

 فقط. باألمور

 البرامج لتنزيل ترخيصك ويكون منها( أجزاء )أو الخدمات و/أو البرامج على رسوم تُفرض قد واالشتراكات. الرسوم .4

 )أو والخدمات البرامج على تحصل كنت إذا السارية. الترخيص رسوم بدفع مشروًطا واستخدامها وتثبيتها والخدمات

 الترخيص يسري فإنه مجانية، تجريبية نسخة من جزًءا باعتبارها أو االشتراك رسوم دفع أساس على منها( جزء أي

 المجانية. التجريبية للنسخة الزمنية الفترة أو المطلوبة االشتراك رسوم فيها دفعت التي الزمنية الفترة على أعاله المبين

 الغير إعالنات تستبعد خدمات أو برامج في اشتركت قد نتك لم ما للغير، إعالنات البرامج تتضمن أن يجوز اإلعالنات. .5

 التحديد. وجه على

 تثبيت أو بتنزيل (1) تقوم: أال يجب الترخيص(، )نطاق 2 القسم بموجب بها المسموح األمور باستثناء االستخدام. قيود .6

 على مبنية اشتقاقية أعمال إنشاء أو تغيير أو تكييف أو نقل أو تعديل أو نسخ (2) الخدمات؛ أو البرامج استخدام أو

 أو البرامج نقل أو بيع أو الباطن من ترخيص منح أو تأجير أو استئجار (3) جزئي؛ أو كلي بشكل الخدمة أو البرنامج

 خدمات؛ أو برامج أي في القرصنة، ةلمكافح تدابير أي ذلك في بما تقنية، قيود أي إجراء (4) للغير؛ الخدمات

 إال الخدمات، أو البرامج من ألي قرصنة أو انتحال أو ربط أو تصحيح أو تجزئة أو تفكيك أو سيةعك هندسة إجراء (5)

 المعمول القوانين من أي بموجب األنشطة هذه حظر - المطبقة القيود رغم - بيري بالك لشركة فيه يجوز ال الذي بالحد

 بها.

 ارساله. دون أو إشعار إرسال مع توق أي في إلغائها أو خدمات أو برامج أي تغيير بيري بالك لشركة يجوز التحديثات. .7

 أي استخدام تعيق أو بها ضرًرا تلحق أن يمكن التي األشكال من شكل بأي الخدمات أو البرامج استخدام لك يجوز ال

 وأ بيانات أو خدمة أي من ترخيص دون االستفادة لمحاولة الخدمات أو البرامج استخدام لك يجوز ال لها. آخر شخص

 كانت. وسيلة بأي شبكة أو حساب



 االشتراك. فترة خالل والخدمات بالبرامج المشتركين للعمالء ويب نموذج عبر مجانيًا دعًما بيري بالك شركة تقدم الدعم. .8

 بالك شركة عليك تشترط وال وقت. أي في االشتراك وإلغاء والخدمات البرامج استخدام عن التوقف لك يحق اإلنهاء. .9

 التالية: الحاالت من حالة أي في االتفاقية هذه بموجب عليه حصلت الذي الترخيص تلقائيًا يٌنهى بذلك. إخطارها بيري

 بدفع التزامك عدم )ب( جديد؛ بعرض نستبدلها أو نجددها ال والتي المجانية، التجريبية للنسخة زمنية فترة أي نهاية )أ(

 تقديم )د( عام؛ بشكل الخدمات أو البرامج توفير عن بيري بالك شركة فتوق )ج( االتفاقية؛ مخالفة أو سارية رسوم أي

 عليك ويجب اإلنهاء، عقب الترخيص هذا بموجب لك الممنوحة الحقوق جميع تبطل اإلنهاء. بهذا جانبنا من إشعاًرا

 وأي البرنامج اماستخد عن فوًرا والتوقف إدارتك، وتحت حوزتك في التي المنتجات جميع من إزالته أو البرنامج حذف

 صلة. ذات أخرى خدمات

 يتعلق فيما االتفاق مجمل تستخدمها، التي والخدمات والتحديثات المالحق وبنود االتفاقية هذه تشكل االتفاق. مجمل .10

 والخدمات. بالبرنامج

 بشأن تحكم قانونية ئةهي أي باستثناء ابكند أونتاريو إقليم قوانين بموجب وتُفسر االتفاقية هذه تخضع به. المعمول القانون .11

 وتُفسر االتفاقية هذه تخضع حصري. غير قضائيًا اختصاًصا بكندا بأونتاريو تورونتو محاكم وتمتلك القوانين. تعارض

 بكندا. أونتاريو إقليم بقوانين تعترف ال بلدك محاكم كانت إذا بلدك في المحلية القوانين بموجب

 لديك يكون وقد بلدك. قوانين بموجب أخرى حقوق لك يكون وقد معينة. انونيةق حقوقًا االتفاقية توضح القانوني. األثر .12

 لك تكفلها التي حقوقك االتفاقية هذه تغير ال الغير. برامج على خالله من حصلت الذي بالطرف يتعلق فيما حقوق أيًضا

 التغيير. بذلك بلدك قوانين تسمح لم إذا بلدك قوانين

 واستخدامه منه االستفادة ويتم عليه"، الذي الحال "على والخدمات البرنامج يصترخ منح يتم المسؤولية. إخالء  .13

 ضمانات بيري بالك شركة تقدم ال استخدامه. مخاطرة عاتقك على وتقع بيري. بالك شركة تقدمها التي للوثائق وفقًا

 المحلية القوانين بموجب للمستهلك قانونية ضمانات أو إضافية بحقوق تتمتع أن يجوز صريحة. شروط أو كفاالت أو

 في العرض بصالحية المتعلقة الضمنية الضمانات بيري بالك شركة تستثني تغيرها. لالتفاقية يجوز ال والتي بلدك في

 بلدك. في المحلية القوانين به تسمح الذي الحد إلى المخالفة وعدم معين لغرض والصالحية السوق

 تمس أحكام أي على البنود هذه تحتوي وال األسترالي، المستهلك نونقا بموجب قانونية بضمانات تتمتع أستراليا. .14

 .536 039 800 1 عبر بيري بالك شركة ممثل مع التواصل يمكنك الحقوق. هذه

 الذي المبلغ إلى تصل التي المباشرة األضرار قيمة إال بيري بالك شركة من تسترد أن يمكنك ال واالستثناءات. القيود .15

 ال المطالبة. تقديم إلى أفضى الذي ثللحد السابقة أشهر الثالثة عن الخدمات أو للبرنامج بيري كبال شركة إلى دفعته

 غير أو خاصة أضرار أو أرباح فقد أو أرباح من ذلك عن ينتج ما ذلك في بما أخرى، أضرار أي قيمة استرداد يمكنك

 عرضية. أو مباشرة

 بيري بالك شركة علمت إذا حتى )ب( والخدمات؛ بالبرنامج يتعلق شيء أي على )أ( القيود: هذه تطبق .القيود تطبيق .16

 الذي الحد إلى (1) أعاله: الوارد االستثناء أو القيد يطبق ال بها. علم على تكون أن لها ينبغي كان أو األضرار باحتمالية

 بيري بالك مسؤولية تكون الحالة هذه وفي منها، الحد أو عنها المسؤولية بإقصاء بيري بالك لشركة بلدك فيه يسمح ال

 الكود(، ذلك في )بما للغير تابع محتوى بأي يتعلق فيما (2) بلدك. قوانين بموجب به المسموح بالحد ومستبعدة محدودة

 المسؤولية من الحالة هذه في بيري بالك شركة استبعاد ويجب وبياناته، الغير، وبرامج بالغير، الخاصة اإلنترنت ومواقع

 بالكامل.

 بياناتك خصوصية على بالحفاظ بيري بالك شركة تلتزم الشخصية. البيانات معالجة على والموافقة الخصوصية سياسة .17

 معالجة تشمل الشخصية. بياناتك معالجة إلى وخدماتها بيري بالك شركة لبرامج استخدامك يؤدي قد وأمنها. الشخصية

 التعامل سيتم عنها. اإلفصاح أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو استخدامها أو الشخصية بياناتك جمع الشخصية بياناتك

 الخصوصية لسياسة وفقًا لها الخدمات ومزودو الفرعية والشركات بيري بالك شركة تعالجها التي الشخصية البيانات مع

 خالل من ليهاع االطالع ويمكن االتفاقية هذه إلى باإلشارة هنا تضمينها يتم )والتي بيري بالك بشركة الخاصة
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