
12مؤسسة خدمة  FOR BLACKBERRY اتفاقية ترخيص BLACKBERRY إضافة إلى هذا الحل  CLOUD 

 ("اإلضافة")

 

 :مالحظات هامة

 

من أجل الوصول و / أو استخدام هذه الخدمة السحابية )كما هو موضح أدناه( يجب أن 

لى هذه )كما هو موضح أدناه(، وهذه اإلضافة. إذا كنت ال توافق ع BBSLA توافق على

 الشروط واألحكام، ال يجوز لك الوصول و / أو استخدام الخدمة السحابية. يرجى مراجعة

BBSLA لواليتكم وهذه اإلضافة بعناية قبل النقر على "أوافق" أدناه. 

 

 .االتفاق .1

 

 .ألف شروط االتفاق

خاص بك هو الختصاص ال ("BBSLA") اإلصدار الحالي من اتفاقية الترخيص بالك بيري الحل

االتفاق الذي بموجبه بالك بيري يجعل الخدمات والبرامج المتاحة، وبالك بيري، كما هو 

 BBSLAموضح وتعديلها من قبل هذه اإلضافة، فإنه ينطبق على استخدامك للخدمة السحابية. و

 .http://www.blackberry.com/legal/bbsla الختصاص الخاص بك هو متاح للمراجعة في

لواليتكم وهذه اإلضافة تشكل اتفاقية قانونية )"االتفاقية"( بينك بشكل  BBSLAإجماال، 

فردي، أو إذا كنت االشتراك في هذه الخدمة السحابية نيابة عن شركتك أو كيان قانوني 

آخر، وشركة أو كيان قانوني آخر أن انكم تمثلون نيابة عنه يحق لك التصرف )في كلتا 

ي )للبحوث سابقا ان موشن المحدودة( أو فرعية أو تابعة له الحالتين "أنت"(، وبالك بير

معك لواليتكم )"بالك بيري"( . ويشار إلى كل من أنت وبالك بيري إليها  BBSLA أن يدخل في

وهذه  BBSLA وجود تعارض بين هنا باسم "الطرف" وجماعيا باسم "األطراف". في حالة

إلى حد الصراعاإلضافة، يجب أن تسود هذه اإلضافة، ولكن فقط  . 

 

B. تأثير بالنقر على "أوافق". 

بالنقر على "أوافق" أدناه، فإنك تقر بأنك قد قرأت وفهمت وأوافق على االلتزام 

واالمتثال لهذا االتفاق. توافق على هذه االتفاقية أو كنت غير مصرح له قبول شروط هذا 

الدخول و / أو استخدام هذه  االتفاق نيابة عن شركتك أو كيان قانوني آخر، ال يجوز لك

 .CLOUD الخدمة

 

 التعاريف .2

 

ما لم ينص على خالف ذلك  BBSLA جميع حيث رأس المال في هذه اإلضافة المعاني الواردة في

في هذه الوثيقة. كما تستخدم في هذه االتفاقية، والعبارات التالية المعاني تعيين 

 :أدناه

 

" ك بيري الخدمة التي تمكن إدارة الجهاز المحمول لديك خدمة سحابة" يعني استضافت بال

من والمنتجات المحمولة الخاصة بك المستخدمين المصرح به، والذي يدعى حاليا خدمة بالك 

الغيمة. كما تستخدم في 12بيري إنتربرايز   BBSLA فإن مصطلح "الخدمة" وتشمل هذه ،

 .الخدمة السحابية

 

" مصرح لك وكمية معينة من المستخدمين لديك أذن من بالك االشتراك" تعني الترتيب حيث 

 .بيري الستخدام الخدمة السحابية

 

 BBSLA تعديالت وإضافات على .3

 

A. منح الترخيص. 

)أ( من 2لغرض هذه االتفاقية فقط، القسم   BBSLA  تحت عنوان "البرامج والتوثيق

عاض عنها بما يليالترخيص" يتم حذف بموجب هذه الوثيقة في مجملها ويست : 

 

تخضع ألحكام وشروط هذه الوثيقة ودفع رسوم االشتراك، وبالك بيري تمنحك شخصية وغير حصري 

وغير قابل للتحويل، ترخيص قابل لإللغاء الستخدام الخدمة السحابية فقط لالستخدام 

فير الداخلي من قبل أنت وحتى عدد من المستخدمين المخولين أذن قبل االشتراك. يتم تو



لى أساس االشتراك وبالتالي تنطبق حقوق الترخيص فقط للفترة هذه الخدمة السحابية ع

 .الزمنية التي قمت بدفع رسوم االشتراك المطلوبة

 

B. توافر الخدمة. 

المتاحة لك و / أو لديك المستخدمين المصرح بها في كل بلد أو  Cloud قد ال تكون خدمة

 .منطقة جغرافية معينة

 

C. عيار الخدمةم . 

مستويات الخدمة المطبقة على الخدمات السحابية، إن وجدت، والمحددة في مستوى الخدمة 

وهو مدرج  http://www.blackberry.com/BES12 سياسة بالك بيري والذي يتوفر للمراجعة في

في هذه الوثيقة من قبل هذا المرجع. أنت تقر وتوافق على أن: )أ( الخدمة السحابية هي 

ح موحد التي ليست مصممة أو معدة لتكون مصممة للصناعات محددة؛ و )ب( أنت، وليس بالك طر

بيري، هي المسؤولة عن االمتثال ألية قوانين واللوائح المعمول بها في مجال عملك كما 

سيكون يتوافق مع القوانين واللوائح التي  Cloud بالك بيري وال تدعي أن استخدام خدمة

سة )وخاصة تلك الموجودة في تنظيمها الصناعات(. أنت تقر وتضمن لبالك تنطبق على كل مؤس

ما يلي: )ط( لديك جميع الموافقات الالزمة الستخدام الخدمة السحابية، بما في ذلك 

الموافقة على تقديم أي معلومات شخصية التي يتم توفيرها لبالك بها أو قمت المستخدمين 

السحابية. )ب(المصرح لهم أثناء استخدامك للخدمة  أنت ال تخضع ألية قوانين أو لوائح  

تحظر يمكنك من استخدام الخدمة السحابية وفقا ألحكام هذه االتفاقية أو في البلد أو 

الموقع الجغرافي لديك أنت أو المستخدمين المصرح به، أو أن تفرض التزامات أمن 

ة موحدة للخدمة السحابية البيانات الخاصة بالقطاع غير متناسقة لهذا االتفاق أو طبيع

ليتش، بليلى، ونقل التأمين الصحي -)بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر، قانون غرام

وقانون محاسبة، أو تقنية المعلومات الصحية االقتصادي وقانون الصحة السريرية(؛ غير 

ك بيري مطلوب )ج( بالك بيري لتكييف الخدمة السحابية لصناعة معينة. و )د( غير مطلوب بال

من قبل أي قوانين أو اللوائح المعمول بها لك لتنفيذ أي اتفاقات أخرى مع أنت لتوفير 

خدمة الغيمة. كنت توافق على االمتثال وتكون مسؤولة عن أي قوانين ولوائح، وبرادة، 

التسجيالت والتراخيص والموافقات والتصريحات الالزمة في البلد أو االختصاص، بما في ذلك 

ين واللوائح المعمول بها لك قيود االستيراد والتصدير أو خصوصية البيانات دون قوان

واستخدام خدمة سحابة من أنت أو المستخدمين المصرح الخاصة بك، أو نقل أو توفير 

المعلومات والبيانات أو المعلومات الشخصية لبالك بيري. هل توافق على أن إذا كان أحد 

طلب لبالك المتصلة بالمعلومات الشخصية التي حصلت المستخدمين المخولين لديك يجعل 

عليها من خالل بالك بيري لك أو الستخدامك للمستخدمين المصرح به "للخدمة السحابية، وبالك 

بيري قد توجيه هذا العضو أذن لك، ويمكن تقديم المشورة للمستخدمين المرخص لهم لديك 

كيفية التعامل مع المعلومات الشخصية. أنهم يجب التشاور معكم للحصول على معلومات حول 

إن لم يكن مسموح لك بموجب القوانين أو اللوائح المعمول بها )بما في ذلك القوانين أو 

اللوائح المطبقة على صناعة معينة( الستخدام الخدمة السحابية وفقا ألحكام هذا االتفاق، 

عقد بالك بيريال يحق لك استخدام الخدمة السحابية. أنت توافق على تعويض و مؤذية،  

والشركات التابعة بالك بيري،  (مجموعة شركات RIM سابقا) ومجموعة بالك بيري من الشركات

وكالء، وخلفاء والمتنازل لهم ولكل من مديريها والضباط لومن جميع االلتزامات واألضرار 

حامين والخسائر والتكاليف والنفقات )بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر، أتعاب الم

المعقولة وتكاليف( التي يتكبدها أي من بالك بيري، مجموعة بالك بيري من شركات، وكالء 

بالك بيري، خلفاء والمتنازل لهم أو كل من مديريها والضباط نتيجة لتحريف أو خرق 

 .الضمان المنصوص عليها في هذه الوثيقة

 

D. البيانات الخاصة بك. 

عليك االحتفاظ بملكية المحتوى والبيانات التي تم كما بينك وبين بالك بيري، يجب 

إنشاؤها من قبل أنت أو لديك المستخدمين المصرح التي يتم معالجتها أو تخزينها على 

خوادم بالك بيري كجزء من استخدامك للخدمة السحابية )"البيانات الخاص بك"(. ال تشمل 

أو غير ذلك الموردة إلى أنت  البيانات الخاصة بك البرمجيات أو محتوى طرف ثالث مرخص

 عن طريق بالك بيري أو البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة بالك بيري في سياق تقديم خدمة

Cloud  بما في ذلك سبيل المثال ال الحصر، المعلومات التي يتم إنشاؤها من قبل أنظمة(

يانات توجيه والشبكات التي يتم استخدامها إلنشاء ونقل االتصاالت الخاصة بك، مثل ب

الرسالة(، أو البيانات التي جمعتها عمال بالك بيري إلى اتفاق آخر )ق( التي قد تكون 

أنت أو لديك المستخدمين المخولين مع بالك بيري. بالك بيري تمتلك البيانات المجمعة 



سبيل المثال ال الحصر،  واإلحصائية المستمدة من تشغيل الخدمة السحابية، بما في ذلك

سجالت في الخدمة، وعدد وأنواع المعامالت، وتشكيالت وتقارير معالجتها في خدمةعدد ال  

Cloud  ونتائج األداء لاللغيمة خدمة )و"تجميع البيانات"(. وال يوجد هنا ما يمكن تفسيره

على أنه يحظر بالك بيري من االستفادة من البيانات المجمعة ألغراض تشغيل األعمال 

يطة أن استخدام بالك بيري من البيانات المجمعة لن تكشف عن التجارية بالك بيري، شر

هوية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من أي بيانات فردية أو محددة تم إدخاله من 

قبل أي فرد في الخدمة السحابية. هل توافق على أن بالك بيري لديه الحق في جمع ونسخ 

ل، وتخزين البيانات الخاصة بك ألغراض: )أ( واالستخدام، مؤشر، الكشف، عملية، ونقل، ونق

تقديم، وتقديم وتشغيل وصيانة وتحسين، أو تحديث الغيمة خدمة كما هو موضح في هذه 

االتفاقية. )ب( تقديم أي دعم الفني )بما في ذلك استكشاف األخطاء وإصالحها التي تهدف 

حابية أن بالك ومقدمي إلى منع وكشف وإصالح المشاكل التي تؤثر على تشغيل الخدمة الس

خدماتها تتيح لك؛ و )ج( أي غرض آخر يقتضيه القانون أو اللوائح المعمول بها، أو التي 

يجب إن توافق. نظرا لطبيعة الخدمة السحابية، فإنك تقر وتوافق على أن بالك بيري قد 

ت تخزين أوراق اعتماد المستخدم المصرح له ومفاتيح التشفير المرتبطة أنت والمنتجا

المحمولة المشروطة من قبل أو نيابة عن أنت والمستخدمين المرخص لهم للعمل مع خدمة 

السحابة وفقا لهذه االتفاقية. هل توافق على أن بالك بيري سيكون بمثابة قناة للبيانات 

الخاصة بك وفقا لهذه االتفاقية، والتي قد بالك الوصول إلى هذه البيانات على ندرتها، 

ساس الضرورة ألغراض هذا االتفاق و / أو أداء الخدمة السحابية، كما هو وليس روتين، أ

مطلوب بموجب القانون أو كما قد خالف ذلك موافقة بالك بيري لن الكشف عن البيانات 

الخاصة بك إلى طرف ثالث )بما في ذلك إنفاذ القانون، وغيرها من الجهات الحكومية، أو 

لين من الباطن لدينا( باستثناء ما عليك توجيه أو المتقاضي المدني؛ باستثناء المقاو

ما لم ينص عليه القانون. يجب ثالث بالك بيري جهات مع الطلب على البيانات الخاصة بك، 

سوف بالك بيري محاولة إلعادة توجيه الطرف الثالث أن تطلب مباشرة من أنت. وكجزء من 

لطرف ثالث. إذا قانونا يجبر الكشف هذا، قد توفر بالك بيري معلوماتك االتصال األساسية 

عن البيانات الخاصة بك إلى طرف ثالث، وبالك بيري جهودا معقولة تجاريا إلبالغك مقدما من 

( يوما بعد أي 30الكشف ما لم يحظر قانونا. بناء على طلب من أنت في غضون ثالثين )

احة لك من خالل الخدمة انتهاء أو إنهاء هذه االتفاقية، سوف بالك بيري جعل البيانات المت

السحابية على أساس محدود فقط ألغراض يمكنك استرجاع البيانات الخاصة بك لمدة تصل إلى 

( 30( يوما بعد مثل هذا الطلب يتم تلقيها من قبل بالك بيري. بعد هذه ثالثين )30ثالثين )

لخاصة بك على أو توفير أي من البيانات ا يوما، وبالك بيري لديهم أي التزام للحفاظ

وربما بعد ذلك، ما لم يكن محظورا قانونيا، وحذف جميع البيانات الخاصة بك. إذا كنت 

بحاجة إلى مساعدة بالك بيري، يمكنك الحصول على الخدمات المهنية بالك بيري بأسعار 

 .الفواتير ثم المتداولة بالك بيري

 

E. األمن. 

عقولة تجاريا لحماية أمن البيانات وبالك بيري ومقدمي الخدمات، باستخدام جهودا م

الخاصة بك. تحتفظ بالك بيري اإلجراءات األمنية الفنية والمادية والتنظيمية التي تهدف 

إلى توفير وتمكين األمان لخدمة الغيمة. وهذا يشمل مجموعة متنوعة من تقنيات وإجراءات 

مصرح به، غير قانوني األمان للمساعدة في حماية البيانات الخاصة بك من الوصول غير ال

أو غير مقصود، وجمع واستخدام والضياع أو السرقة أو التغيير أو الكشف أو نسخ أو 

تدمير. على سبيل المثال، وبالك بيري ومقدمي خدماتها معالجة البيانات الخاصة بك على 

أنظمة الكمبيوتر مع وصول محدود، والتي تقع في المنشآت التي تسيطر عليها. أنت تقر 

وافق على أن: )أ( البيانات التي يتم إنشاؤها بواسطة لك أو للمستخدمين المصرح وت

عندما يمر من أنت إلى خوادم  IPSEC VPN الخاص بك سوف يتم إرسالها عبر اإلنترنت أو

الخدمة السحابية، حيث تم تصميم خدمة سحابة فك تشفير ومن ثم تشفير إضافة طبقات 

زء من المعالجة التي تقدمها خدمة سحابة السابقة إلى إضافية من التشفير للبيانات كج

البيانات التي يتم إرسالها إلى شبكة السلكية للتسليم إلى المنتجات المحمولة، و )ب( 

غير تهدف إلى فك تشفير ومن ثم  Cloud للبيانات المرسلة من المنتجات المحمولة، وخدمة

ت من خالل اتصال مشفر. بعض البيانات إرسال البيانات إلى خوادم الخاصة بك عبر اإلنترن

الخاصة بك قد تكون حساسة بشكل خاص ألنت، وبالتالي قد تتطلب مستوى من األمن لم تقدم من 

قبل جهاز السحب. ال توجد خدمة اإلنترنت هي في مأمن من الهجمات عبر اإلنترنت أو محاوالت 

دك المسؤول عن تحديد ما إذا للتهرب من اإلجراءات األمنية الصناعة، وتوافق على أنك وح

 كان أمن خدمة سحابة تلبي االحتياجات الخاصة بك. سوف يخطر على الفور بالك بيري في

secure@blackberry.com إذا كنت تعلم أي ثغرة أمنية تتعلق بالخدمة السحابية. 



 

F. األجل. 

جب هذه الوثيقة بعنوان "مصطلح" يتم حذف بمو BBSLA لغرض هذه االتفاقية فقط، وقسم من

 :في مجملها واالستعاضة عنها بما يلي

 

تدخل هذه االتفاقية تكون فعالة على جهاز توافق على االلتزام بهذا االتفاق )كما هو موضح 

ية وفقا ألحكام هذا االتفاق؛ )ب( أعاله( ويستمر ساري المفعول حتى: )ط( إنهاء هذه االتفاق

وحة هنا. أو )ج( بإنهاء الخدمة السحابيةإنهاء أو انتهاء حقوق الترخيص الممن . 

 

G. تأثير اإلنهاء. 

على إنهاء أو انتهاء هذه االتفاقية الخاص بك والمستخدمين المصرح لهم الحق في استخدام 

الخدمة السحابية سوف تتوقف على الفور. يحتفظ بالك الحق في حذف البيانات الخاصة بك من 

ه االتفاقية و / أو اإلفالس الخاصة بك. هل توافق على أن خوادمها على إنهاء أو انتهاء هذ

( يوما بعد انتهاء أو 90بالك بيري قد تحتفظ البيانات الخاصة بك لمدة تصل إلى تسعين )

إنهاء هذه االتفاقية، أو ما دامت قد تكون هناك حاجة لالمتثال ل: )ط( أي قانون أو الئحة 

، وكالة تنظيمية أو السلطة التي يخضع بالك معمول بها لبالك بيري. أو )ب( أي محكمة

بيري. أي من البيانات الخاصة بك أن ال يتم إرجاع أو دمرت وفقا لهذا االتفاق ال تزال 

تخضع لحماية السرية الموضحة في هذه االتفاقية لفترة طويلة كما هو الحال في حيازة بالك 

من التزامك لدفع أي رسوم و / أو  بيري. سوف إنهاء أو انتهاء هذا االتفاق ال يعفي يمكنك

 .رسوم االشتراك المستحقة

 

H. الدعم. 

 قد توفر بالك بيري الدعم على النحو المبين في

http://www.blackberry.com/supportprogramdescriptions  بعد دفع رسوم االشتراك. وصف

 .الدعم هو عرضة للتغيير

 

I. ت الشخصيةجمع واستخدام واإلفصاح عن المعلوما . 

 باإلضافة إلى المعلومات المشار إليها في الموافقة على مجموعة من األحكام معلومات من

BBSLA ،)"بما في ذلك سياسة الخصوصية بالك بيري المشار إليها فيه )"سياسة الخصوصية ،

، بالك بيري أو مقدمي خدماتها قد جمع، االستخدام، عملية، Cloud في سياق تقديم خدمة

تكشف و / أو تخزين مختلف أشكال المعلومات التي يمكن تحديدها أو أخرى، بما في  نقل،

ذلك سبيل المثال ال الحصر، اسم العرض واسم المؤسسة الخاصة بك، واألدوار الخدمة 

ومعرفات الداخلية وسياسات  السحابية للمستخدمين المصرح الخاصة بك "، وأسماء

لخاص بك و مستخدمين المرخص لهم "المنتجات تكنولوجيا المعلومات المطبقة على ا

المحمولة، معلومات عن استخدامك للخدمة السحابية وما يرتبط بها من المنتجات المحمولة 

البريد  والبرمجيات واألجهزة، وسجالت رسالة واإلحصاءات، وغيرها من المعلومات لتسهيل نقل

مولة المشروطة للسحابة الخاصة اإللكتروني وغيرها من البيانات من وإلى المنتجات المح

بك الخدمة. هل توافق على أن بالك بيري أو مقدمي خدماتها قد جمع واستخدام والعملية، 

نقل، تكشف، وتخزين البيانات ألغراض المنصوص عليها في هذا االتفاق، بما في ذلك: )ط( ألي 

الصلة بالك بيري،  غرض من األغراض المتعلقة بالخدمة السحابية والمنتجات والخدمات ذات

(ii)  لالستخدام الداخلي للبالك بيري والشركات التابعة لها لتشغيل وصيانة وتحسين أو

تحديث الخدمة السحابية )بما في ذلك الميزات التي تنطوي على كشف والحماية ضد 

والناشئة والتهديدات للمستخدمين، مثل البرمجيات الخبيثة أو البريد المزعج 

الجة المسائل التقنية، واستكشاف األخطاء وإصالحها التي تهدف إلى منع المتطورة(، لمع

وكشف وإصالح المشاكل التي تؤثر على تشغيل الخدمة السحابية، و )ج( أي غرض مسموح به أو 

يقتضيه أي قانون أو الئحة معمول بها أو التي يجب إن توافق. كما أنك تفهم وتوافق على 

معها، وتستخدم، ومعالجتها، أحال، وتخزينها على الخوادم أن المعلومات الشخصية يمكن ج

التي تديرها أو نيابة عن بالك بيري في كندا وأي البلد الذي بالك بيري ومقدمي خدماتها 

االحتفاظ بواسطة بالك بيري الحفاظ على المرافق )والتي قد تشمل بلدان خارج المنطقة 

المستخدمين المخولين هم من سكان المنطقة  االقتصادية األوروبية(. إذا كنت أنت أو لديك

االقتصادية األوروبية أو بلد الذي يقيد عمليات نقل البيانات خارج هذا االختصاص أو 

المنطقة، أنت توافق أن المعلومات الشخصية قد يتم نقل خارج المنطقة االقتصادية 

أو مقدمي الخدمات األوروبية أو أي بلد المنشأ للمعالجة وتخزينها بواسطة بالك بيري 

وفقا لهذا االتفاق. أنت تقر وتضمن أنك قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة من 



اصة بك لهذه األغراض. هل توافق على أن بالك بيري قد ترسل المستخدمين المخولين الخ

االتصاالت لديك والمستخدمين المصرح به فيما يتعلق بقضايا الخدمات الفنية أو األحداث 

تؤثر الخدمة،التي   .فضال عن المعلومات المتعلقة استخدام الخدمة السحابية 


