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  RRYFACEBOOK FOR BLACKBEبرنامج 
 شروط إضافية

 
أن توفر لك ") RIM"المشار إليها الحًقا باسم (أو إحدى شركاتها الفرعية  Research In Motion Limitedُيسعد شركة 

عن  نيابة) كما هو معرف أدناه(بشكل فردي أو للكيان الذي تعمل لصالحه إذا كان مصرًحا لك الحصول على برنامج العميل 
مجاًنا  Facebook for BlackBerry، برنامج ")أنت"ُيشار إليك في أي حالة بالضمير (شركتك أو عن أي كيان آخر 

والذي يسهل استخدام منتجات محمولة معينة للوصول إلى خدمة الشبكة االجتماعية ") برنامج العميل"المشار إليه الحًقا باسم (
يتم اإلشارة إلى هذه الخدمة الحًقا (واستخدامها ") Facebook"لمشار إليها الحًقا باسم ا(    Facebook Inc التي توفرها شركة 

أن تجعل برنامج العميل متوفًرا لك أنت ولكن لن يمكنك الحصول  RIMيسر شركة "). الخدمة التي يتم الوصول إليها"باسم 
يتم الوصول إليها هي خدمة خاصة بجهة أخرى  عليه إال بعد فهمك وإقرارك وموافقتك بصورة واضحة على أن الخدمة التي

أو جهات أخرى والتي ال يخضع أي منها لسيطرة /و Facebookأو توفر وصوًال إلى محتوى خاص بجهة أخرى تقدمها /و
يجب أن تكون حريًصا على التأكد من معرفة من تتعامل معه، وأنك تعرف شروط وأحكام كل االتفاقيات . RIMشركة 

يها، على سبيل المثال ال الحصر، شروط الدفع وشروط الخصوصية وإعدادات الخصوصية والميزات األمنية السارية، بما ف
الستخدام برنامج العميل على المنتج المحمول بغرض الوصول إلى . لحماية معلوماتك الخاصة والتأكد من سالمتك الشخصية

أن يكون لديك حساب ساٍر ونشط للخدمة التي يتم ) أ(يلي؛ الخدمة التي يتم الوصول إليها واستخدامها، يجب استيفاء ما 
الوصول إليها، وهذا الحساب ستحكمه الشروط واألحكام التي توافق عليها أنت فيما يتعلق بالخدمة التي يتم الوصول إليها؛ 

المنتج المحمول؛ أن يصرح لك موفر خدمة وقت البث على الهواء بالوصول إلى الخدمة التي يتم الوصول إليها عبر ) ب(و
لألجهزة المحمولة الذي  BlackBerryأن يتم تصميم برنامج العميل لكي يتم تشغيله على اإلصدار الخاص ببرنامج ) ج(و

 .تستخدمه والمثبت على المنتج المحمول
 

رخيص محمول حسب تعريف ذلك المصطلح بموجب اإلصدار الحالي التفاقية ت BlackBerryإن برنامج العميل هو برنامج 
المشار إليها فيما بعد باسم ) (BlackBerryالمعروفة سابًقا باسم اتفاقية ترخيص برنامج ( RIMمن شركة  BlackBerryحل 

، كما BBSLAبموجب اتفاقية  RIMوذلك بالنسبة للسلطة القضائية التي تتبعها ويكون مرخًصا لك من ") BBSLAاتفاقية "
إذا كنت وافقت من "). الشروط اإلضافية"المشار إليها فيما بعد باسم (ليها أدناه هو ملحق في الشروط اإلضافية المنصوص ع

، )BBSLAكما هو محدد في اتفاقية ( BlackBerryفيما يتعلق باستخدامك حل  BBSLAقبل على بنود وشروط اتفاقية 
جانب الشروط اإلضافية، تسري تلقائًيا أدناه، بأن تلك البنود والشروط نفسها، إلى " أوافق"فإنك تقر، في حالة النقر فوق زر 

، فإنك توافق، في حالة النقر فوق زر BBSLAأما إذا لم تكن وافقت من قبل على اتفاقية . على استخدامك لبرنامج العميل
والشروط اإلضافية فيما يتعلق باستخدامك لبرنامج العميل، ولضمان سريان  BBSLAأدناه، على االلتزام باتفاقية " أوافق"
، فأنت توافق كذلك على أنه بداية من تاريخ BLACKBERRYروط متسقة على كل البرامج التي تشكل جزًءا من حل ش

 BLACKBERRYتكون سارية كذلك على جميع الجوانب األخرى لحل  BBSLAأدناه، فإن اتفاقية " أوافق"النقر فوق زر 
وتلغيها، وذلك إلى الحد الذي تكون فيه مثل هذه الموجودة مسبًقا  BLACKBERRYوتحل محل اتفاقيات ترخيص برامج 

 . االتفاقيات سارية بشكل أو بآخر
 

الحالية متاحة لديك اآلن، يمكن العثور عليها على الرابط  BBSLAإذا لم تكن اتفاقية 
WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL  أو باالتصال بشركةRIM  على البريد اإللكتروني

LEGALINFO@RIM.COM. 
 

 ضافيةالشروط اإل
 

 :كما تقر وتوافق أيًضا على ما يلي
 

المشار إليها  RIM، بما في ذلك سياسة خصوصية BBSLAتكون فقرات الموافقة على جمع المعلومات في اتفاقية  •
في هذا الملحق، والتي يمكن الوصول إليها على العنوان 

http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml  إلكتروني إلى العنوان أو طلبها بإرسال بريد
legalinfo@rim.com ) سارية على أي عمليات لجمع أو ")سياسة الخصوصية"المشار إليها الحًقا باسم ،

إذا كنت مقيًما بالمنطقة . خالل استخدام برنامج العميل RIMاستخدام أو إفشاء معلومات شخصية تجريها شركة 
إلى خارج  RIMنقل المعلومات الشخصية التي تجمعها شركة  االقتصادية األوروبية، فإنك توافق على أنه يجوز
موفري خدمات آخرين على خوادم تشّغلها أو بواسطة  RIMالمنطقة االقتصادية األوروبية لمعالجتها بواسطة 

RIM  أو فروعها في كندا أو في الواليات المتحدة أو في بلدان أخرى أو تشغلها جهات أخرى بالنيابة عنها والتي
 .وشركاتها الفرعية وموفرو الخدمات أو تشغلها جهات أخرى بالنيابة عنها RIMنشآت تشّغلها تضم م
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قد يتطلب استخدامك لبرنامج العميل جمع رمز مصادقة أو بيانات اعتماد وتخزينها لتسهيل الوصول إلى حساب  •
ستخدام الخدمة التي يتم ، عند اFacebookيجوز أن تتمكن خدمات أخرى، مثل . الخدمة التي يتم الوصول إليها

الوصول إليها من الوصول إلى معلومات شخصية من جهازك وأن يتم نقل المعلومات الشخصية إلى خدمات 
على سبيل المثال، ربما يؤدي تمكين ميزات مزامنة . RIMالجهات األخرى وذلك خارج نطاق مسئولية أو سيطرة 
 Facebookال ُنسخ من جهات االتصال على الجهاز إلى قائمة جهات االتصال إلى القيام بصورة دورية بإرس

كما يجوز إرسال صور ملفات . بغرض توفير الميزات التي قد يتم تقديمها من خالل الخدمة التي يتم الوصول إليها
إلى قائمة جهات االتصال على  Facebookمن  Facebookالتعريف ومعلومات عنك أنت وأصدقائك على 

) على سبيل المثال، من خالل التطبيقات(بصورة دورية، وتقر بأن الوصول إلى هذه البيانات جهازك والتقويم وذلك 
 .وذلك بمجرد تخزينها على جهازك Facebookلن يكون خاضًعا إلعدادات خصوصيتك أنت أو أصدقائك على 

 
 
 

 ال أوافق        أوافق


