
 BLACKBERRYالتفاقية ُمعرِّف  BBM MUSICملحق 
 ")الملحق"المشار إليه الحًقا باسم (

 
BBM Music  هي خدمة اشتراك شهري في الموسيقى تخضع لقواعد استخدامBBM Music وتمكنك من الوصول إلى كل من الموسيقى التي ،

وقواعد  BBM Musicللحصول على وصف مفصل لخدمة . BBM Musicتحددها والموسيقى التي يحددها أصدقاؤك المشتركون أيًضا في 
 ").BBM Musicقواعد استخدام "المشار إليها الحًقا باسم ( BBM Music، ُيرجى الرجوع إلى قائمة المساعدة ببرنامج BBM Musicاستخدام 

 
 Research Inأو  ،Research In Motion E-Commerce Corporationأو  Research In Motion E-Commerce Incيسر شركة 

Motion E-Commerce S.à.r.l. أًيا كان الكيان الموفر لخدمة ،BBM Music كما هو ( في نطاق االختصاص القضائي الذي تتبعه
بشكل ") أنت(" أن توفر لك") RIM-E"ُيشار إليها في جميع الحاالت باسم ( www.blackberry.com/bbmmusic/eulaموضح على الموقع 

، الذي ييسر الوصول إلى خدمة الموسيقى القائمة على ")BBM Musicبرنامج "ُيشار إليه فيما بعد باسم ( BBM Musicج فردي برنام
 ").BBM Music"باسم  BBM Music، ويشار إليها مع برنامج "BBM Musicخدمة "ُيشار إليها فيما بعد باسم ( BBM Musicاالشتراك 

 
سليم واتفاقية ُمَعرِّف  BLACKBERRY، يجب أن يتوفر لديك ُمَعرِّف BBM MUSICشتراك في خدمة لال. BlackBerryاتفاقية ُمعرِّف . 1

BLACKBERRY اإلصدار الحالي من اتفاقية ُمعرِّف . صالحةBLACKBERRY  يعد االتفاقية التي بموجبها توفرRIM  الخدمات التي يمكن
، وبحسب تعديله بواسطة هذا الُملحق، ينطبق على BLACKBERRY لحاملي ُمعرِّف BLACKBERRYالوصول إليها بواسطة ُمعرِّف 

BBM Music ) ُيشار إليها جميًعا باسم اتفاقيةBlackBerry اتفاقية "، وُيشكل هذا الُملحقBBM Music"( . في حالة عدم إبرام اتفاقية
، أن تكون بنود BBM Musicالغرض من اتفاقية ، توافق على أن RIM-E، وإبرامها مع شركة تابعة لشركة RIM-Eمع  BlackBerryُمعرِّف 

 BlackBerryوفي حالة حدوث تعارض بين اتفاقية ُمعرِّف . فقط RIM-E، ولكنها بينك وبين BBM Musicوشروط االتفاقية جزًءا من اتفاقية 
 .وهذا الملحق، يسري هذا الُملحق ولكن في سياق التعارض وحسب

 
. واستيعابها والموافقة على التقيد وااللتزام بها BBM Musicأدناه يعني إقرارك باالطالع على اتفاقية " أوافق"النقر على ": أوافق"أثر النقر على 

إذا . وال استخدامها BBM MUSIC، فال يمكنك الوصول إلى خدمات العضوية المتوفرة من خالل BBM MUSICإذا لم توافق على اتفاقية 
 .legalinfo@rim.comعلى العنوان التالي  RIM، الرجاء االتصال بشركة BBM MUSICاقية كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن اتف

 
حل "يتضمن ) 2(؛ و"BlackBerryبرنامج محمول مملوك لشركة " BBM Musicُيشكل برنامج ) 1: (هذا فقط BBM Musicبموجب ملحق 

BlackBerry" BBM Music  وجهازBlackBerry3(؛ و( خدمةBBM Music  ؛ و"الخدمات"ُتشكل)تقدم كل الموسيقى والصور ) 4
  ".محتوى الغير" BBM Musicالموجودة على الغالف والمتوفرة كجزء من 

 
أو  5.0مثبت عليه اإلصدار  BlackBerryجهاز ) 1(، يجب أن يتوفر لديك BBM Musicللوصول إلى . BBM Musicمتطلبات . 2

أو اإلصدار األعلى مثبت على جهاز ) BlackBerry Messenger  (BBMمن عميل  6.0ار اإلصد) 2(اإلصدارات األحدث من برامج التشغيل و
BlackBerry أو اإلصدارات األحدث من  3.0نسخة من اإلصدار ) 3(و   BlackBerry App World  (BBAW ( مثبتة على جهاز
BlackBerry. 

 
صاصات القضائية وقد تختلف الموسيقى ومحتوى الغير اآلخر في جميع االخت BBM Musicال تتوفر خدمة . BBM Musicتوافر خدمة . 3

لتقديم عناصر معينة لمحتوى الغير قد يكون قاصًرا على اختصاصات قضائية محددة  RIM-Eالمتوفر لك بحسب الدولة التي تقيم فيها ألن ترخيص 
 .وألن هناك عناصر معينة من المحتوى غير مسموح بها في جميع االختصاصات القضائية

 
، يتعين عليك سداد مدفوعات BBM Musicلخدمة ) BBM Musicكما هو محدد في قواعد استخدام (للحصول على حساب مميز . المدفوعات. 4

تخضع بنود وشروط عملية "). التاجر"ويشار للمورد في كل حالة على حدة باسم (أو لشركة فرعية تابعة لها أو للغير  RIM-Eاالشتراك لشركة 
في ذلك، على سبيل المثال، البنود المتعلقة بطريقة الدفع والمبالغ المعادة واجبة التطبيق وسياسات اإللغاء وجمع الضرائب وتحويلها، بما (الشراء 

المسجل  أو البائع/وُيستثنى من أي مسؤولية أًيا كانت أي كيان تابع للغير ُيمثل التاجر و. التفاقية قانونية منفصلة بينك وبين التاجر). وما إلى ذلك
 .ويعد الغير المطلوب المستفيد الوحيد من غرض هذه الفقرة BBM Musicوذلك فيما يتعلق بـ  BBM Musicللمبيعات المرتبطة بـ 

 
وعند حد معين . لفترة تجريبية مجانية محدودة BBM Musicالوصول إلى حساب مميز لخدمة  RIM-Eقد توفر لك . االشتراكات التجريبية. 5

، تتم مطالبتك بتقديم معلومات الدفع الستمرار )حسب طول الفترة التجريبية المجانية المحدودة المتاحة لك(فترة التجريبية أو بعد انتهائها أثناء هذه ال
ا بشكل ، تتحول الفترة التجريبية إلى خدمة اشتراك مستمرة مدفوعة مقدًما يتم تجديدها شهرًيBBM Musicووفًقا لسياسات إلغاء . الفترة التجريبية

 .تلقائي
 



الوظائف التي تتيح لك النقر فوق أحد الروابط أو  BBM Musicفي اختصاصات قضائية معينة، قد توفر . خدمات الموسيقى المتوفرة من الغير .6
توفرة لدى الغير ونقلك إلى خدمة م BBM Musicإذا قمت بتحديد هذا االختيار، فسيتم إخراجك من خدمة . تحديد الموسيقى التي ترغب في شرائها
تتم جميع عمليات الشراء التي تجريها من ). "خدمة الموسيقى المتوفرة من الغير"ُيشار إليها فيما بعد باسم (يمكنك من خاللها إجراء عملية الشراء 

  BBM Music بموجب اتفاقية" خدمة متوفرة من الغير"خدمة الموسيقى المتوفرة من الغير بينك وبين مشغل هذه الخدمة فقط وتشكل 
 

على لغة فاضحة أو مادة قد تعتبر مسيئة  BBM Musicقد تحتوي بعض الموسيقى أو محتوى الغير اآلخر المتوفر من خالل . المحتوى الفاضح. 7
حك لهذا لتتأكد من ارتيا BBM Musicيرجى التحقق من اإلعداد االفتراضي للمحتوى الفاضح في قائمة الخيارات ببرنامج . أو بذيئة أو بغيضة

  .اإلعداد
 

 مسؤولية تحديد ما إذا ، فستتحملBlackBerryجهاز إذا سمحت لطفلك باالستماع إلى الموسيقى على . قيود المرحلة العمرية ومراقبة األطفال .8
وسيقى المعروفة بأنها بما في ذلك ما إذا كان هذا الوصول سيكون محدوًدا باستبعاد الم(كان من المناسب لطفلك االستماع ألي موسيقى بعينها 

بما في ذلك جميع التكاليف المالية أو االلتزامات األخرى المترتبة على  BBM Musicوستتحمل المسئولية الكاملة لوصول طفلك إلى ") فاضحة"
ومات محددة معل RIM، وال تجمع )13(لألطفال دون الثالثة عشرة  BBM Musicباإلضافة إلى ذلك، لم تخصص . هذا االستخدام أو الوصول

  .بشكل متعمد BBM Musicأو برنامج  BBM Musicفيما يتعلق بـ ) 13(للهوية من األفراد دون سن الثالثة عشرة 
 

أي، غير مخصص للكسب (لالستخدام الشخصي فقط  BBM Musicيمكنك استخدام محتوى الغير المتوفر لك مع . قواعد الخدمة والمحتوى. 9
وقد تمت حماية . فقط BBM Musicوقواعد استخدام  BBM Musicووفًقا التفاقية  BBM Musicمع ) التجاري أو لألغراض التجارية

وتعد أي حقوق غير ممنوحة صراحًة في . بموجب حقوق الملكية الفكرية للغير BBM Musicالموسيقى ومحتوى الغير اآلخر المتوفر من خالل 
 BBM Musicدة مدنًيا وجنائًيا النتهاك الملكية الفكرية وال يوجد شيء في اتفاقية وهناك عقوبات مشد. محفوظة صراحًة BBM Musicاتفاقية 

أو  RIM-Eيؤثر عكسًيا على أي حقوق باإلضافة إلى حق اللجوء إلى أي تعويضات منصوص عليها بموجب القانون أو حقوق ملكية لشركة 
ما يتعلق بحماية حقوق الملكية الخاصة بكل منهم أو حقوق الملكية األخرى، في) بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر موفرو المحتوى(مورديها 

 :عالوًة على ذلك. بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التعويض بموجب إنذار قضائي
 BBMاستخدام غير متوافقًة مع هذه البنود اإلضافية أو قواعد  BBSLAإنك توافق على أنه باستثناء الحد الذي تكون عنده أحكام  )1(

Music تنطبق أحكام ،BBSLA  التي تحمي البرنامج بما في ذلك دون حصر تلك األحكام التي تقيد استخدام البرنامج أو إعادة إنتاجه أو
كما لو كان  BBM Music، على محتوى الغير المتوفر لك من خالل BlackBerryتوزيعه إما وحده أو كجزء من حل  تعديله أو 

 .نفسه البرنامج محتوى الغير هو
. ، ويكون هو المستخدم الوحيد المرخص لذلك الحساب)13(يمكنك إنشاء حساب لطفلك، شريطة أن يتجاوز عمر طفلك الثالثة عشرة  )2(

 .BBM Musicوللتوضيح، ال يحق لك استخدام ذلك الحساب وال يوجد مستخدمون آخرون مرخصون لخدمة 
 .موسيقية لمكالمات الهاتف المحمول" كنغمة رنين" BBM Musicمتوفر من خالل ال يحق لك استخدام محتوى الغير ال )3(
أو خدمة  BBM Musicإنك توافق على أنك مسؤول عن جميع تكاليف خدمة وقت البث على الهواء التي تفرض خالل تنزيل برنامج  )4(

BBM Music أو استخدامهما. 
وهذه البنود اإلضافية أو في  BBM Musicو المسموح به فقط وفًقا لقواعد استخدام يمكنك إنشاء ُنسخ خاصة بمحتوى الغير على النح )5(

، يمكن إنشاء هذه الُنسخ عندما تكون ضرورية بشكل معقول الستخدامك )DRM(حالة كونه محتوى للغير خاٍل من إدارة الحقوق الرقمية 
 .ورة صراحًةالشخصي غير التجاري شريطة أن توافق على أن أي عملية نسخ أخرى محظ

ال يجوز لك إجراء أي عملية إعادة توزيع أو إعادة إنتاج أو نقل أو اتصال أو بيع أو استخدام أو بث أو عرض على المأل أو تأجير أو  )6(
دون موافقة كتابية مسبقة من  BBM Musicإعارة أو تهيئة أو ترخيص من الباطن أو استخدام آخر لمحتوى الغير المتوفر من خالل 

 .ب حقوق النشرصاح
من حين آلخر مستقبًال، ويسري ذلك فوًرا خالل الفترة  BBM Musicبحق تعديل قواعد استخدام  RIM-Eإنك توافق على أن تحتفظ  )7(

 .التجريبية، كما يسري عند بداية فترة االشتراك الشهري بالنسبة لالشتراكات المدفوعة
أو موفري /أو شركاتها الفرعية و/و RIM-Eأو المحتوى اآلخر لشركة /لموسيقى وإنك توافق على أن موفري المحتوى المرخصين ل )8(

هم المستفيدون من الغير المقصودون بهذا القسم إلى الحد الذي ينطبق فيه على ") موفرو المحتوى"ُيشار إليهم باسم (الخدمة التابعين لها 
) حقوق الغير(ل منهم طرًفا فيه، وفًقا لهذا القسم ووفًقا ألحكام التعاقد محتوى الغير ويمكن تنفيذه بواسطة موفري المحتوى كما لو كان ك

 .بإنجلترا في تلك االختصاصات القضائية التي تطبق فيها التشريعات السابق ذكرها 1999بقانون سنة 
 

. http://www.blackberry.com/support/bbmmusicيحق لك أن تتلقى دعًما مجانًيا كما هو موضح أيًضا على الموقع . الدعم المحدود. 10
 .BlackBerryهذا الدعم اإلضافي عبارة عن خدمة تقدم بموجب اتفاقية ُمعرِّف 

 



تنطبق على استخدامك  BBSLAإنك ُتقر وتوافق على أن أحكام الموافقة على إجراءات جمع المعلومات في . الموافقة على جمع المعلومات. 11
وأنها قد تنطوي على جمع المعلومات الشخصية واستخدامها وإفشائها لصالح أو بواسطة شركة  BBM Musicوخدمة  BBM Musicلبرنامج 
RIM-E  بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، ملف تعريف (أو شركاتها الفرعية وموفري الخدمة وموردي محتوى الغيرBBM Music 

على سبيل (والصور المعروضة ورسائل الحالة وقائمة التشغيل وحالة العضوية  ومعلومات جهات االتصال وعناوين البريد اإللكتروني واألسماء
ما  BlackBerry Messengerسترى جهات اتصال ) أ: (إنك توافق على أنه). وُمَعرِّفات األجهزة الفريدة) المثال، االشتراك التجريبي أو المدفوع

الخاص بك وقوائم  BBM Musicملف تعريف  BBM Musicاتصال يمكن أن ترى جهات ) ب(، وBBM Musicإذا كنت قد قمت بتثبيت 
 BBM Musicأنه عندما ُترسل تعليقات حول قوائم التشغيل وأغاني جهات اتصال ) ج(و األغاني والتعليقات التي تكتبها عنهم أيًضا،التشغيل و

األخرى الخاصة بهذا  BBM Musicت اتصال يجوز عرضها لجها) مثل تعليقاتك واسم ملف التعريف والصورة المعروضة(ومعلومات عنك 
 .BBM Musicوظائف آلية ُتجري تحليًلا لتطوير التوصيات وفًقا لتفضيالت الموسيقى واستخدام  BBM Musicقد تتضمن ) د(الفرد و

 
قد تكون موجهة ضد  أو عائد الرعاية وعرض اإلعالنات التي/بعائدات اإلعالنات و BBM Musicإنك توافق أنه يجوز دعم . اإلعالنات. 12

أو موفري الخدمة  RIM-Eأو موفري الخدمة التابعين لها وأن  RIMو  RIM-Eسمات غير محددة للهوية أو بيانات مجمعة تم جمعها بواسطة 
الستخدامك إفشاء البيانات الُمَجمَّعة وفًقا  RIM-Eوتوافق أيًضا أنه يجوز لشركة . BBM Musicالتابعين لها قد تعرض هذه اإلعالنات على 

BBM Music لموفري المحتوى. 
 

أو موفري الخدمة /أو شركاتها الفرعية و/و RIM-E، فإنك توافق على أنه يجوز لشركة BBM Musicباستخدامك . نقل المعلومات للخارج. 13
ُيشار إليها (طقة االقتصادية األوروبية أو يتم تشغيلها نيابًة عنها في المن RIM-Eمعالجة المعلومات وتخزينها على الخوادم التي تقوم بتشغيلها 

وموفرو  RIMأو كندا أو الواليات المتحدة أو الدول األخرى التي توجد بها منشآت تقوم بتشغيلها مجموعة شركات ") EEA("اختصاًرا باسم 
إذا كنت تقيم في المنطقة االقتصادية . تقيم فيها الخدمة التابعون لها أو يتم تشغيلها نيابًة عنها، بما في ذلك الدول التي قد تقع خارج المنطقة التي

أو /و RIM-Eاألوروبية، فإنك توافق على أنه يجوز نقل المعلومات الشخصية إلى خارج المنطقة االقتصادية األوروبية لمعالجتها وتخزينها من ِقبل 
 .أو موفري الخدمة التابعين لها من الغير/شركاتها الفرعية و

 
 افقال أو        أوافق


