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 BLACKBERRYاتفاقیة ترخیص حلول 

") ھي اتفاقیة قانونیة ُمبرمة بینك بالنیابة عن شركة أو كیان آخر كممثل لھا BBSLA" أو "االتفاقیة(" BlackBerryاتفاقیة ترخیص حلول 
")  BlackBerry(أ) أدناه ("13أو شركتھا التابعة حسبما ھو ُمبیّن في الفقرة الفرعیة    BlackBerry Limited") وبین شركة  العمیل" أو "أنت("

مجتمعین    BlackBerryیُشار إلیك وإلى شركة    (على النحو المحدد أدناه).  BlackBerryوخدمات    BlackBerryبشأن استخدام بعض برمجیات  
 ."الطرف" وإلیكما منفردین بـ"الطرفان/الطرفینبـ"

أو خدمة  BLACKBERRYق الزر المخصص أدناه أو عن طریق تثبیت أو الوصول إلى أو استخدام أي برنامج بالنقر فو
BLACKBERRY.إذا كنت ال توافق على شروط وأحكام ھذه االتفاقیة، أو إذا كنت  ، فإنك توافق على االلتزام بشروط وأحكام ھذه االتفاقیة

غیر ُمخّول بقبول شروط وأحكام ھذه االتفاقیة بالنیابة عن العمیل، فال تقم بنسخ أو تثبیت أو الوصول إلى أو استخدام أي برنامج 
BLACKBERRY  أو خدمةBLACKBERRY. 

 .التعریفات .1
أي كیان قانوني، أي كیان آخر یسیطر على ھذا الكیان أو یخضع لسیطرتھ أو یشترك معھ في الخضوع " تعني، فیما یتعلق بالشركة التابعة" .أ

 لسیطرة كیان واحد.
 " یُقصد بھم موظفو العمیل والمتعاقدون معھ المستقلون. المستخدمون المصّرح لھم" .ب
تعني البیانات التي یتم إنشاؤھا عن طریق معالجة و/أو تجمیع بیانات العمیل بحیث تكون النتائج غیر قابلة لتعریف    "البیانات مجھولة الھویة" .ج

 . BlackBerryشخص العمیل أو مستخدمیھ المصرح لھم؛ بجانب أي نتائج و/أو سجالت و/أو بیانات أخرى تتعلق باستخدام حل 
التي  BlackBerryأو خدمات  BlackBerryقییم أو سابقة لإلصدار التجاري من برامج " یُقصد بھا أي نسخ تمنتجات بیتا التجریبیة" .د

 للعمیل بموجب شروط وأحكام إضافیة.  BlackBerryتوفرھا 
أو یتم توفیرھا بالنیابة عنھا، مذكورة في ھذه االتفاقیة    BlackBerry" تعني أي خدمة مدفوعة األجر توفرھا شركة  BlackBerryخدمات  " .ه

 باستثناء أي من مواد الطرف الثالث.  BlackBerryأنھا خدمة من شركة ومحددة ب
(وأي برمجیات طرف ثالث   BlackBerry" تعني أي برمجیات مؤسسیة مسجلة الملكیة لشركة  البرمجیات" أو "BlackBerryبرمجیات  " .و

مرخصة مضمنة فیھا) في صورة كود الكائن فقط (ولیس كود المصدر) موفرة بموجب ھذه االتفاقیة، بما في ذلك برمجیات الخوادم وبرمجیات 
دلة  أي ترقیات أو تحدیثات أو إصدارات مع BlackBerryوتتضمن برمجیات  العمیل وبرمجیات الحاسوب الشخصي والواجھات والوثائق.

 للعمیل وفق تقدیرھا وحدھا، ولكن باستثناء أي من مواد الطرف الثالث.  BlackBerryالتي قد توفرھا  BlackBerryلبرمجیات 
والمؤلف من أي عنصر (عناصر) أو جزء  BlackBerry" یعني الحل أو الخدمة المؤسسیة مسجل الملكیة لشركة BlackBerryحل " .ز

 والوثائق الساریة. BlackBerryأو خدمات و/  BlackBerry(أجزاء) من برمجیات 
تعني أي بیانات أو ملفات أو رسائل أو ملفات قابلة للتنفیذ أو كود أو نشاط نظام تم تحمیلھ أو إنشائھ أو إرسالھ من جانب  "بیانات العمالء" .ح

ح لھم من خالل التشغیل العادي لحل  أو تم جمعھ من العمیل و/أو مستخدمیھ المصر  BlackBerryالعمیل و/أو مستخدمیھ المصرح لھم إلى 
BlackBerry .وأیة بیانات عمالء أخرى محددة في الوثائق  

  للمستخدم النھائي تتعلق بالشركة (باستثناء أي مواد تسویق أو ترویج). BlackBerry" تعني أي وثائق ساریة تقدمھا شركة الوثائق" .ط
" تعني األجھزة الالسلكیة وأجھزة الكمبیوتر المكتبي وأنظمة الكمبیوتر وأي أجھزة طرفیة أخرى یعمل معھا حل األجھزة الطرفیة" .ي

BlackBerry.  
نشر أو عالمات تجاریة أو تصامیم صناعیة أو أسرار تجاریة أو معلومات " تعني أي براءات اختراع أو حقوق طبع وحقوق الملكیة الفكریة" .ك

  سریة أو حق ملكیة آخر.
" تعني أي برامج أو محتوى یحتوي على أي فیروس أو حصان طروادة أو دیدان أو باب خلفي أو آلیة إیقاف تشغیل أو البرامج الضارة" .ل

  واد خبیثة أو كود مشابھ.مراقب شبكة أو بوت أو آلیة تعطیل أو برامج تجسس أو م 
" تعني أي إجراء لھندسة عكسیة أو ترجمة أو تفكیك أو إلغاء تجمیع أو فك تشفیر أو فك ھیكلة بیانات أو برمجیات (بما في الھندسة العكسیة" .م

مكن اعتبارھا، من ذلك الواجھات والبروتوكوالت وأي بیانات أخرى ُمدرجة أو مستخدمة باالقتران مع برامج من الممكن أو من غیر الم
الناحیة الفنیة، كود برنامج) أو خدمات أو أي أسلوب أو إجراء للحصول على أو تعدیل أي معلومات أو بیانات أو برمجیات من أي شكل كان، 

 إلى شكل مقروء للبشر. 
 . BlackBerry" تعني خدمات الدعم الفني والصیانة التي تقدمھا خدمات الدعم الفني" .ن

) خدمات، بما في ذلك االتصال 3) محتوى؛ و(2) برمجیات؛ و(1" تعني ما یخص العمیل أو طرف ثالث من (لثعناصر الطرف الثا" .س
) األجھزة والخوادم والمعدات ومنتجات 4؛ و(BlackBerryباإلنترنت واألنظمة والشبكات الالسلكیة والمواقع اإللكترونیة غیر التابعة لشركة  

 األجھزة األخرى. 
 .الترخیص .2
العمیل ترخیًصا  BlackBerryبموجب أحكام ھذه االتفاقیة ورھنًا بسداد العمیل لجمیع الرسوم الساریة، تمنح شركة .  الترخیص المحدود .أ

شخصیًا وقابالً لإللغاء وغیر حصري وغیر قابل للنقل بھدف القیام على المستوى الداخلي بتثبیت و/أو الوصول إلى و/أو استخدام حل 
BlackBerry  رًدا للغرض المحدد في الوثائق ووفق قیود االستخدام والوقت استناًدا إلى عدد التراخیص ونوعھا ومدة التراخیص التي منف

یجوز للعمیل تفویض مستخدمیھ المصرح لھم في ممارسة الحقوق سالفة   .BlackBerryیحصل علیھا العمیل بموجب طلب مقبول من جانب  
 .BlackBerry عن استخدام مستخدمیھ المصرح لھم لحل الذكر شریطة أن یكون العمیل مسؤوالً 
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")، فإن الترخیص التجربةألغراض االختبار الداخلي (" BlackBerryللعمیل حل  BlackBerryإذا وفرت شركة . الترخیص التجریبي .ب
  BlackBerryلعمیل من قبل شركة ل BlackBerry) یوًما تبدأ من تاریخ إتاحة حل 60الُمبیّن أعاله سیكون لفترة محدودة قوامھا ستون ( 
 ") ویُطبق الحل إلى الحد الالزم فقط لالستخدام التجریبي.المدة التجریبیة(" BlackBerryما لم یُنص على خالف ذلك كتابة من قبل شركة 

ة، أو قبل ذلك عند انتھاك العمیل وبصرف النظر عما قد یرد خالفًا لذلك في ھذه االتفاقیة، ینتھي ذلك الترخیص تلقائیًا بانتھاء المدة التجریبی 
تمدید المدة التجریبیة أو   BlackBerryیجوز لشركة  (د) من ھذه االتفاقیة.12ألي حكم من أحكام ھذه االتفاقیة، وتسري الفقرة الفرعیة 

 إنھائھا كتابیًا في أي وقت وفق تقدیرھا وحدھا.
مع  BlackBerryیتم تقدیم أي خدمات دعم فني یحصل علیھا العمیل، بما في ذلك كجزء من االشتراك في برامج . خدمات الدعم الفني .3

) وصف برنامج خدمات الدعم الفني المتوفر على الموقع اإللكتروني 2) ھذه االتفاقیة؛ و( 1مراعاة ما یلي: (
www.blackberry.com/supportprogramdescriptions تتیحھ شركة  (أو أي موقع آخرBlackBerry   للعمیل من وقت إلى

) سداد العمیل لجمیع 3والذي یتم دمجھ في ھذه االتفاقیة من خالل ھذه اإلشارة؛ و(  BlackBerryآخر)، بصیغتھ المعدلة من قبل شركة 
شراء مقبول من جانب  الرسوم المطبقة عن المدة التجریبیة األساسیة وعدد التراخیص ونوعھا التي حصل علیھا العمیل بموجب أمر 

BlackBerry.  یوافق العمیل على أنھ قد یُطلب منھ تحدیث برمجیاتBlackBerry  و/أو مواد الطرف الثالث من أجل االستمرار في
 أو مواد الطرف الثالث أو أجزاء منھا. BlackBerryالوصول إلى أو استخدام حل 

 ى ما یلي: یُقر العمیل ویوافق عل. BlackBerryقواعد استخدام حل  .4
للعمیل الحق والسلطة في إبرام ھذه االتفاقیة، وحصل على أي موافقات ضروریة من مستخدمیھ المصرح لھم وفقاً لما قد یقتضیھ القانون  .أ

 المعمول بھ؛ 
نقل  أو تأجیره أو استخدامھ ألغراض مشاركة الوقت أو مكتب الخدمة أو ترخیصھ من الباطن أو BlackBerryال یجوز للعمیل بیع حل  .ب

 ملكیتھ أو محاولة القیام بذلك؛
) تحمیل أو نقل أو إتاحة أي برامج ضارة، ما لم تسمح شركة  1یُحظر على العمیل والمستخدمین المصرح لھم أي إجراء من أجل: (  .ج

BlackBerry  صراحة كتابیًا بذلك من أجل توفیر حلBlackBerry)الوصول غیر المصرح بھ إلى أي مكون أو جزء من حل 2؛ و (
BlackBerry  أو الحسابات األخرى أو أنظمة الكمبیوتر أو الشبكات المتصلة بحلBlackBerry  أو الحصول أو محاولة الحصول على

  BlackBerryاسطة لم یتم توفیره عن قصد بو BlackBerryأي مواد أو معلومات یتم توفیرھا من خالل أي مكون أو جزء من حل 
إضافة إلى   .BlackBerry) اتخاذ أي إجراء یفرض حمالً غیر معقول أو كبیر بشكل غیر متناسب على البنیة التحتیة لحل 3للعمیل؛ أو (

 وإذا علم ) أعاله.3) - (1ذلك، یجب أال یسمح العمیل والمستخدمون المصرح لھم ألي طرف ثالث باتخاذ أي من اإلجراءات الموضحة في (
 بذلك كتابة؛  BlackBerryالعمیل بوجود أي من ھذه األنشطة، وجب علیھ فوًرا إخطار شركة 

أو أي محتوى أُتیح للعمیل   BlackBerryال یقوم العمیل ومستخدموه المصرح لھم بنسخ أو استضافة أو نشر أو توزیع أو تعدیل برمجیات  .د
 سخ الالزم على نحو معقول ألغراض الدعم؛ ، كلیّاً أو جزئیاً، باستثناء الن BlackBerryكجزء من حل 

یُحظر على العمیل ومستخدمیھ المصرح لھم اإلفصاح عن نتائج أي اختبار معیاري أو نتائج فنیة أو بیانات أداء أخرى تتعلق بحل  .ه
BlackBerry  دون الحصول على موافقة خطیة مسبقة من شركةBlackBerry ؛ 

ال  و/أو الشركات التابعة لھا. BlackBerryمعلومات سریة ومسجلة الملكیة قیّمة تخص على أسرار تجاریة و BlackBerryیحتوي حل  .و
أو إتاحتھ، سواًء بشكل مباشر أو غیر مباشر (بما في ذلك أي   BlackBerry) اإلفصاح عن حل  1یجوز للعمیل ومستخدمیھ المصرح لھم: (

في أي غرض بخالف ما ھو  BlackBerry) استخدام حل 2أو ( ) ألي طرف ثالث؛BlackBerryمحتوى یتم توفیره للعمیل مرتبط بحل  
) تغییر أو تعدیل أو تكییف أو إنشاء أعمال مشتقة أو ترجمة أو تشویھ أو إجراء ھندسة عكسیة ألي برنامج أو أي 3منصوص علیھ ھنا؛ أو (

و الموافقة علیھ أو تخویل أو تشجیع أي كیان أو  ، كلیًا أو جزئیًا، أو السماح بذلك أBlackBerryمحتوى یتم توفیره للعمیل كجزء من حل 
 شخص آخر على القیام بذلك؛

بغیة الوقوف على مدى االمتثال لھذه  BlackBerryأن تراقب استخدام العمیل ومستخدمیھ المصرح لھم لحل  BlackBerryیجوز لشركة  .ز
یجوز لشركة    تحقیقاً لھذا الغرض.  BlackBerryتطلبھا شركة    االتفاقیة، ومن جانبھم، یقدم العمیل ومستخدموه المصرح لھم المعلومات التي

BlackBerry من خالل مدقق مستقل و/أو من خاللھا نفسھا، إجراء تدقیق الستخدام العمیل و/أو مستخدمیھ المصرح لھم لحل ،
BlackBerry.  إذا ثبت أن العمیل قد تجاوز االستخدام و/أو الوصول المصرح بھ، فیجب على العمیل، من بین أمور أخرى، أن یدفع إلى
BlackBerry  )1 ()تكالیف التدقیق المعقولة الذي تجریھ  2أي مبالغ إضافیة مستحقة استناًدا إلى قائمة األسعار الحالیة للشركة؛ و (
BlackBerry)وسوف یُعتبر بمثابة خرق جوھري لھذه االتفاقیة أي رفض من جانب  المبالغ المستحقة بموجب القانون. ) الفائدة على3؛ و

اق العمیل لتقدیم المعلومات المطلوبة و/أو التعاون فیما یتعلق بإجراء المراجعة، أو رفض العمیل السداد الفوري للمبالغ التي تبین استحق
BlackBerry لھا نتیجة لھذه المراجعة؛ 

المعمول بھ، سیتم اعتبار المستخدم المصرح لھ (ُمعیّناً) طالما تم تعیین للمستخدم المصرح لھ  BlackBerryوفقاً لشروط وثیقة أو طلب  .ح
، بغض النظر عما إذا كان المستخدم المصرح لھ قد قام بالوصول إلى برمجیات BlackBerryالقدرة على الوصول إلى برمجیات 

BlackBerry سیتم احتساب المستخدمین (الُمعیّنین) المصرح لھم لتحدید ما إذا كان العمیل ال زال ضمن (أو   ھا من عدمھ.أو باستخدام
یتحمل العمیل وحده مسؤولیة ضمان عدم تعیین المستخدمین المصرح لھم بما یتجاوز  .BlackBerryتجاوز) االستخدام المرخص لبرمجیات  

 حقوق الترخیص الخاصة بھ.
المرخص، بما في ذلك  BlackBerry) وضع إجراءات أمنیة مناسبة للتحكم في الوصول إلى حل 1لمسؤولیة وحده عن: ( یتحمل العمیل ا  .ط

) اختیار العمیل ألي من عناصر الطرف الثالث أو استخدامھا أو الوصول إلیھا أو تكلفتھا أو تنفیذھا، بصرف النظر  2لألجھزة الطرفیة؛ و(
خاللھا على الوصول إلى ھذه العناصر، سواًء أكان أي من عناصر الطرف الثالث مطلوبًا من أجل استخدام   عن الكیفیة التي یحصل العمیل من

) إعالم مستخدمیھ المصرح لھم بأي وظائف سیتم إجراؤھا على 3بالكامل أم جزءاً منھ أم التشغیل باالشتراك معھ؛ و( BlackBerryحل 
 أجھزتھم؛

ولیة تجاه العمیل أو أي مستخدم مصرح لھ، تعدیل أو تعلیق أو إیقاف أو وضع قیود على حل  ، دون أي مسؤBlackBerryیجوز لشركة  .ي
BlackBerry ) :تعلیق االستخدام و/أو الوصول إلیھ بشكل دوري، أو رفعھ من الخدمة بطریقة أخرى من  1أو أي جزء منھ، بما في ذلك (

) إذا كان استخدام العمیل أو مستخدمیھ المصرح لھم و/أو الوصول 2(  ؛ أوBlackBerryأو خدمات    BlackBerryأجل صیانة ودعم برامج  
أو أي جزء منھ یشكل خطًرا أمنیًا أو خطًرا آخر على البرنامج أو الخدمة أو أي طرف ثالث أو یؤثر سلبًا على   BlackBerryإلى حل 

ترى أنھا تخضع أو قد تخضع للمسؤولیة    BlackBerry) إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو اللوائح أو كانت  3البرنامج أو الخدمة؛ أو (
 ) إذا قام العمیل و/أو مستخدم مصرح لھ بخرق ھذه االتفاقیة؛ و 4أو أي جزء منھ؛ أو (  BlackBerryنتیجة لتشغیل حل  
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المعمول بھا والمراسیم واألنظمة واللوائح والسیاسات المطبقة على استالم العمیل لحل  یلتزم العمیل ومستخدموه المصرح لھم بجمیع القوانین  .ك
BlackBerry  .أو استخدامھ و/أو الوصول إلیھ 

 .الملكیة والملكیة الفكریة .5
ق آخر لھ  أو أي ترجمة أو أي عمل مشت  BlackBerryیقر العمیل ویوافق على أنھ ال یحق لھ الحصول على أي حقوق ملكیة فكریة في حل   .أ

و/أو أي من شركاتھا التابعة ألي من    BlackBerryویوافق العمیل على أنھ لن یُنكر أو بخالف ذلك یعترض على ملكیة شركة    أو یتعلق بھ.
خدمیھ  وتُعد جمیع التعلیقات أو األفكار أو التغییرات أو التعقیبات األخرى التي یقدمھا العمیل و/أو أي من مست حقوق الملكیة الفكریة ھذه.
بجمیع الحقوق  BlackBerryكما تحتفظ شركة  ملًكا للشركة. BlackBerryبخصوص حل  BlackBerryالمصرح لھم إلى شركة 

 والملكیة والمصالح التي لم تُمنح صراحة في ھذه االتفاقیة. 
  العمیل.فیما بین الطرفین، یحتفظ العمیل بالملكیة (بما في ذلك أي حقوق ملكیة فكریة) في بیانات  .ب
 .الضمان المحدود وإخالء المسؤولیة .6
البرمجیات إلى العمیل للتنزیل اإللكتروني، لم تعد برمجیات   BlackBerry) یوماً التالیة إلتاحة شركة  90إذا حدث أنھ خالل فترة التسعین ( .أ

النحو المحدد من قبل شركة  قادرة على أداء الوظائف األساسیة الموصوفة في الوثائق عند استخدامھا على  BlackBerryشركة 
BlackBerry    في الوثائق المطبقة على نوع وإصدار محددین لبرمجیات شركةBlackBerry  تبذل شركة ،BlackBerry    جھوًدا معقولة

المعقول في شكل من  BlackBerryلتصحیح ھذه المشكلة أو توفیر حل لھا (ویجوز تقدیم ھذا التصحیح أو الحل إلى العمیل وفق تقدیر 
 األشكال).

برمجیات على البرامج أو منتجات بیتا التجریبیة أو إذا كان فشل  6بموجب ھذا القسم  BlackBerryال تنطبق أي التزامات خاصة بشركة  .ب
BlackBerry ) :استخدام برمجیات 1في أداء الوظائف المادیة الموضحة في الوثائق یرجع إلى (BlackBerry  بطریقة ال تتسق مع

التزامات العمیل المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة أو بطریقة ال تتسق مع التعلیمات الواردة في الوثائق الساریة على النوع واإلصدار  
)  3) حدوث خلل في التشغیل أو وقوع مشكلة أخرى لھا عالقة بأي من مواد الطرف الثالث؛ أو (2؛ أو (BlackBerryرمجیات  المحددین لب

أو عیوب  BlackBerryأو تصحیح أخطاء تُعزى إلى برمجیات غیر برمجیات  BlackBerryأي أسباب خارجیة تؤثر على برمجیات 
 . BlackBerryتابة من قبل شركة نتیجة إصالحات أو تعدیالت غیر مصّرح بھا ك

للعمل البیني مع أي عناصر طرف ثالث أو تسھیل وصول العمیل  BLACKBERRYیُقر العمیل ویوافق على أنھ حیثما یتم تصمیم حل  .ج
 أي تحكم في عمل أو أداء أو عدم أداء عناصر الطرف الثالث ھذه. BLACKBERRYإلیھا، فلن یكون لشركة 

) التحقق من دقة وكفایة أي مدخالت أو مخرجات أو تنبیھات إلى أو من حل 1( ؤول وحده عن:یقر العمیل ویضمن أنھ مس .د
BLACKBERRY) قرار العمیل بالسماح بأي برمجیات ضارة أو نقاط ضعف في األجھزة الطرفیة أو األنظمة أو الشبكات الخاصة 2؛ أو (

ى حد یسمح بھ القانون، یتنازل العمیل عن أي من وجمیع أسباب الدعوى أو  إلى أقص .بالعمیل (أو مستخدمیھ المصرح لھم) أو اإلبقاء علیھا
 الناشئة عن ھذا القسم الفرعي (د) أو المتعلقة بھ. BLACKBERRYالمطالبات ضد 

غیر مصمم أو مخصص لالستخدام في أي بیئة خطرة تتطلب أداء أو تشغیل مؤمن من    BLACKBERRYیقر العمیل ویوافق على أن حل   .ه
كما أنھ لیس الھدف منھ االستخدام في تشغیل المالحة أو المنشآت النوویة أو أنظمة األسلحة أو أنظمة دعم الحیاة أو أي تطبیق أو  التعطل،

  تركیب قد یؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة الجسدیة البالغة أو تلف الممتلكات.
ُمقدم "كما ھو"  BLACKBERRYباستثناء ما یُنص علیھ صراحة في ھذه االتفاقیة، وإلى أقصى حد یُقره القانون المعمول بھ، فإن حل  .و

یّاً وإنھ قد تم بموجب ھذه االتفاقیة إخالء المسؤولیة عن واستثناء كافة الشروط والتصدیقات والضمانات والتأكیدات واإلقرارات والتعھدات أ
، بما في ذلك المالءمة لغرض أو استخدام معین والقابلیة للتسویق التجاري  BLACKBERRYیحةً أم ضمنیة، في ما یخص حل  كانت، صر

) 1( أو تقدم أي تأكید آخر مماثل أیًا كان یفید بما یلي: BLACKBERRYال تضمن شركة  وعدم االنتھاك والجودة الُمرضیة والملكیة.
) أنھ سیتم اكتشاف جمیع التھدیدات أو الثغرات األمنیة أو 2؛ أو (BLACKBERRYي من األخطاء لحل االستخدام غیر المنقطع أو الخال

) أن بیانات العمیل أو أنظمتھ أو شبكاتھ لن تتعرض ألي فقدان أو تعطل،  3الھجمات أو البرمجیات الخبیثة أو اإلبالغ عنھا أو معالجتھا؛ أو (
 زمنیة معقولة. ) أنھ سیتم نقل المحتوى خالل فترة4أو (

 إلى أقصى حد یقضي بھ القانون المعمول بھ: . حدود المسؤولیة .7
) التعویضات غیر المباشرة أو االقتصادیة أو الخاصة أو 1( بأي حال من األحوال المسؤولیة عن: BLACKBERRYال تتحمل شركة  .أ

أو المكاسب وفقد البیانات أو تلفھا وحاالت التأخیر أو اإلخفاق ) فوات األرباح أو العائدات 2العارضة أو النموذجیة أو الالحقة والعقابیة؛ و( 
) التعویضات 3في إرسال البیانات أو استالمھا وتوقف األعمال واإلخفاق في تحقیق التوفیرات المتوقعة وفقد برمجیات أو خدمات بدیلة؛ و(

 المرتبطة بأي من عناصر الطرف الثالث أو التي تنشأ عنھا؛
المبالغ التي حصلت  BLACKBERRYیرد خالفاً لذلك، لن تتجاوز بأي حال من األحوال المسؤولیة الكلیة لشركة  بصرف النظر عما قد .ب

أو الفترة ذات الصلة من خدمات  BLACKBERRYمن العمیل نظیر الجزء من برمجیات  BLACKBERRYعلیھا 
BLACKBERRY ) قوع الحادثة التي نشأت عنھا المسؤولیة؛ و) شھراً السابقة مباشرةً لو 12موضع الدعوى خالل االثني عشر 

) سواء نشأت دعوى أو مطالبة أو طلب من 1(  وتسري القیود واالستثناءات وبیانات إخالء المسؤولیة المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة: .ج
)  2أي نظریة التزام أخرى؛ ( إخالل بضمان أو شرط أو إخالل بعقد أو ضرر (بما في ذلك اإلھمال) أو التزام صارم أو التزام قانوني أو

) على  3؛ و(BLACKBERRYسواء أكان یمكن توقع ھذه التعویضات على نحو معقول أم ال أو أنھ تم اإلفصاح عن احتمالیتھا إلى 
BLACKBERRY .وشركاتھا التابعة والموردین والخلفاء والمتنازل لھم التابعین لھم 

) قد ال یتم ترخیص منتجات "بیتا" التجریبیة لالستخدام التجاري أو اعتمادھا 1یقر العمیل بما یلي ویوافق علیھ: (. منتجات "بیتا" التجریبیة .8
أي تعھدات بأنھ سیتم الحصول على ھذا الترخیص أو   BlackBerryمن جانب أي ھیئة الحكومة أو سلطات األخرى، وال تقدم شركة 

) لیس الغرض من منتجات 2االعتماد أو أنھ سیتم إصدار منتجات "بیتا" التجریبیة لالستخدام التجاري أو سیتم إصدارھا بدون أي تغییرات؛ و( 
) لیس القصد من 3لى أداء منتجات "بیتا" التجریبیة؛ و("بیتا" التجریبیة أن تُستخدم في أي بیئة منتجة أو بیئة أخرى یعتمد فیھا العمیل ع 

منتجات "بیتا" التجریبیة أن تظھر مثل البرمجیات أو الخدمات التجاریة أو تماثلھا في األداء ویجب على العمیل أن یحرص على االحتفاظ 
رات والتقییمات التي یُجریھا لمنتجات "بیتا" ) أن كل االختبا 4بشكل منتظم بنسخة احتیاطیة من أي بیانات یستخدمھا مع ھذه المواد؛ و(

)  90یتم توفیر منتجات "بیتا" التجریبیة لمدة تصل إلى تسعین (  التجریبیة والبرمجیات والخدمات ذات الصلة تتم بالكامل على مسؤولیة العمیل. 
فر منتجات بیتا التجریبیة أو إنھائھا في أي  تمدید مدة توا BlackBerryویجوز لشركة  خالف ذلك كتابیًا. BlackBerryیوًما، ما لم تذكر 
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من العمیل إعادة نسخ التقییم أو النسخ التجریبیة لمنتجات "بیتا" على الفور وإزالتھا من   BlackBerryقد تطلب  وقت وفق تقدیرھا وحدھا.
 أنظمتھ. 

  BlackBerryة عن مستخدمیھ المصرح لھم، لشركة یمنح العمیل، باألصالة عن نفسھ وبالنیاب . استخدام البیانات والبیانات مجھولة الھویة .9
ترخیًصا وحقًا غیر حصري وقابل للترخیص من الباطن وقابل للنقل حول العالم بدون رسوم وعلى نحو دائم في جمع واستخدام ونسخ وتخزین  

) إلى الحد الالزم لتوفیر حل  "لجةالمعاباسم " ونقل وتعدیل وإنشاء أعمال مشتقة من بیانات العمیل (یُشار إلى ھذه اإلجراءات مجتمعة
BlackBerry .ویوافق العمیل على أن  للعمیل وإلنشاء بیانات مجھولة الھویةBlackBerry   تملك الحق في إنشاء بیانات مجھولة الھویة

لك، على سبیل والتي قد تستخدمھا ألي غرض تجاري قانوني (بما في ذ BlackBerryوأن تكون البیانات مجھولة الھویة مملوكة لشركة 
یضمن العمیل ویتعھد بأنھ یحق لھ منح   وإنشاء ونشر التقاریر والمواد األخرى). BlackBerryالمثال ال الحصر، تطویر وتحسین حل 

BlackBerry  .ھذه التراخیص 
) یوافق على أن شركة  1العمیل، باألصالة عن نفسھ وبالنیابة عن مستخدمیھ المصرح لھم: (. البیانات الشخصیة وإشعار الخصوصیة .10

BlackBerry    والشركات التابعة لھا وموفري الخدمات المعنیین التابعین لھا قد یقومون بمعالجة بیانات العمالء لألغراض المنصوص علیھا
الحالي منھ في ھذه االتفاقیة وفي إشعار الخصوصیة الخاص بالشركة، حسبما یتم تعدیلھ من وقت آلخر، والذي یمكن االطالع على اإلصدار 

) یقر ویضمن أن لدیھ أساس قانوني لھذه المعالجة، بما في ذلك جمع البیانات  2، و(www.blackberry.com/legalمن خالل الرابط 
الخدمات المستخدمة مع الحل وكما ھو  أو المنتجات أو BlackBerryالشخصیة للمستخدم المصرح لھ على النحو المطلوب الستخدام حل 

  منصوص علیھ في ھذه االتفاقیة.
 .التعویض .11

ویدرأ الضرر عنھا ویدافع عنھا، إذا طلبت ذلك، وعن شركاتھا التابعة وخلفائھا والمتنازل لھم والمدیرین   BlackBerryیعّوض العمیل لشركة   .أ
ابعین لھم، من وضد أي وجمیع المطالبات واإلجراءات وااللتزامات والخسائر  والمسؤولین والموظفین والمتعاقدین والوكالء المستقلین الت

جانب والتعویضات والتكالیف والمصروفات (بما في ذلك واألتعاب والنفقات القانونیة المعقولة) التي تنشأ عن أو تتعلق بأي خرق لالتفاقیة من  
إذا طلبت شركة   ل إخطاًرا كتابیًا فوریًا بأي مطالبة أو إجراء.للعمی  BlackBerryوسوف تقدم شركة  العمیل أو مستخدم مصرح لھ.

BlackBerry ) :یجوز لشركة 1من العمیل الدفاع في إحدى الدعاوى أو اإلجراءات القانونیة (BlackBerry   وفق اختیارھا وعلى نفقتھا
أو أي من شركاتھا التابعة   BlackBerryمن شركة ) یجب على العمیل عدم تسویتھا بطریقة تستلزم 2المشاركة في الدفاع أو التسویة؛ و(

في وقت الحق أساس معقول لالعتقاد بأن العمیل ال یمكنھ أو ربما ال یكون  BlackBerry) إذا كان لدى شركة 3اإلقرار بأي التزام؛ و(
تزامات العمیل الواردة في ھذه االتفاقیة، یحق قادراً على الوفاء بالتزاماتھ المنصوص علیھا في ھذه الفقرة الفرعیة (أ)، عندئذ وبدون تقیید الل

 تقدیم إخطار إلى العمیل بقرارھا الدفاع عن المطالبة أو اإلجراء، ومن ثم تولي السیطرة على دفاعھا و/أو تسویتھا. BlackBerryلشركة 
عن، أو تقوم وفق اختیارھا بتسویة، أي مطالبة تُرفع ضد العمیل و/أو مدیریھ أو موظفیھ ومستخدمیھ المصرح  BlackBerryتدافع شركة  .ب

ینتھك   BlackBerry") من قبل طرف ثالث یدعي بأن استخدام برمجیات التعویض التابع/التابعون للعمیل المستفید/المستفیدون منلھم ("
أو یخرق حقوق ملكیة أو براءة اختراع خاصة بذلك الطرف، وتدفع الشركة أي تعویضات نھائیة یتم الحكم بھا لصالح ذلك الطرف الثالث من 

ھي أساس نشوء ھذه  BlackBerry، طالما كانت برمجیات BlackBerryویة بواسطة جانب محكمة مختصة أو یتم االتفاق علیھا كتس
ویكون ھذا التعویض مشروًطا بتقدیم المستفید/المستفیدین من التعویض التابع/التابعین للعمیل إخطاًرا كتابیًا فوریًا إلى شركة   المطالبة.

BlackBerry  لن تقوم شركة  السیطرة في دفاعھا أو تسویتھا.بأي مطالبة من ھذا القبیل والسماح للشركة بتوليBlackBerry   بتسویة
كافة المعلومات المعقولة والمساعدة  BlackBerryومن جانبھ یقدم العمیل لشركة  المطالبة بطریقة تستلزم من العمیل اإلقرار بأي التزام.

، فإنھ یجوز BlackBerryبة أو كان من المرجح حدوثھا في رأي  وفي حالة حدوث ھذه المطال  الالزمة فیما یتعلق بأي مطالبة من ھذا القبیل.
) تعدیل أو استبدال  2الساریة؛ أو (  BlackBerry) تضمن للعمیل الحق في مواصلة استخدام برمجیات  1للشركة وفق تقدیرھا المطلق أن: (

) أو لم یكونا عملیین من المنظور  2) وال الخیار (1الساریة أو الجزء (األجزاء) المنتھك؛ أو إذا لم یُتاح الخیار ( BlackBerryبرمجیات 
وإعادة إلى العمیل أو اإلیداع في حسابھ جزًءا من   BlackBerry) إنھاء ترخیص العمیل الخاص بالجزء المتأثر من برمجیات  3التجاري، (

أي التزامات أو   BlackBerryال تتحمل  .رسوم الترخیص التي دفعھا مقابل ھذه البرمجیات بالتناسب مع الفترة المتبقیة من مدة الترخیص
) أي تعدیالت أو تغییرات على 1مسؤولیة بموجب ھذا القسم الفرعي (ب) إلى الحد الذي تكون فیھ أي مطالبة قائمة على أو ناشئة عن: (

دماج او استخدام لبرمجیات ) أي ان 2أو لم یتم إجراؤھا بالنیابة عنھا؛ أو (  BlackBerryالساریة لم تُجرھا شركة    BlackBerryبرمجیات  
BlackBerry  الساریة مع معدات أو برمجیات أو خدمات أو منتجات او أنظمة لم توفرھا شركةBlackBerry) االستخدام 3؛ أو (

دیثات ) عدم استخدام العمیل لتح 4التي یُزعم أنھا تُشكل انتھاكاً بعد اإلخطار بھ؛ أو ( BlackBerryالمتواصل من جانب العمیل لبرمجیات 
بطریقة تخالف الطریقة الموضحة في  BlackBerry) استخدام برمجیات 5؛ أو (BlackBerryأو ترقیات البرمجیات التي توفرھا شركة 

تشكل سبل االنتصاف الواردة في ھذه الفقرة الفرعیة (ب) سبل   الوثائق الساریة أو خارج نطاق الترخیص الممنوح بموجب ھذه االتفاقیة.
یخص انتھاك أو مخالفة  الكامل، فیما BlackBerryاالنتصاف الوحیدة والحصریة للمستفیدین من التعویض التابعین للعمیل، والتزام شركة 

 حقوق الملكیة الفكریة لطرف ثالث.
 .استمراریة سریان األحكام؛ المدة واإلنھاء .12

تمر یبدأ سریان ھذه االتفاقیة فور موافقة العمیل على االلتزام بالشروط واألحكام الواردة فیھا (وفق ما ھو موضح في بدایة االتفاقیة) ویس .أ
 التراخیص التي حصل علیھا العمیل، رھناً باإلنھاء المبكر حسبما ھو منصوص علیھ في ھذه االتفاقیة.سریانھا فقط خالل مدة 

) إذا خرق الطرف اآلخر ھذه االتفاقیة خرقًا جوھریًا ولم یتمكن من تدارك ھذا الخرق  1یجوز إنھاء ھذه االتفاقیة بواسطة أي من الطرفین: ( .ب
) إذا توقف الطرف اآلخر عن مزاولة األعمال في السیاق 2إخطار كتابي یُشیر إلى الخرق؛ و() یوًما من حصولھ على 30خالل ثالثین (

  العادي أو أصبح ُمعسًرا أو خاضعًا لإلفالس الطوعي أو اإللزامي أو إجراءات التصفیة، أو تم تعیین حارس قضائي أو أمین أو مسؤول مماثل 
بح خاضعًا للحمایة من قبل أي دائن أو مقترح أو ترتیب مماثل بموجب القانون المعمول  آخر بشأن جمیع أصولھ أو جزًءا كبیًرا منھا، أو أص

 بھ. 
إنھاء ھذه االتفاقیة فور بیع جمیع أصول العمیل أو جزٍء كبیٍر منھا، أو عند اندماج العمیل أو دمجھ أو االستحواذ   BlackBerryیجوز لشركة   .ج

%) من أسھم  50آخر، أو إذا حدث أي تغییر في ملكیة ما یزید عن خمسین بالمائة (علیھ من خالل أو في شركة أخرى أو كیان أو شخص 
 العمیل التي لھا حق التصویت في واحدة أو أكثر من المعامالت ذات الصلة.

 اقیة) ألي سبب:إلى العمیل (والذي، للتوضیح، یؤدي إلى إنھاء ھذه االتف  BlackBerryعند انتھاء أو إنھاء أي من ھذه االتفاقیة أو تقدیم حل   .د

http://www.blackberry.com/legal
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من ھذه االتفاقیة، وال یحق للعمیل استرداد أي   2تنتھي على الفور جمیع التراخیص والحقوق المقدمة إلى العمیل بموجب الفقرة  )1
 أموال دفعھا؛ 

، ویقوموا بمسح و/أو إتالف  BlackBerryیتوقف العمیل ومستخدموه المصرح لھم على الفور عن استخدام و/أو الوصول إلى حل   )2
التي في حوزة أو تحت سیطرة العمیل و/أو مستخدمیھ المصرح لھم، ویؤكدوا، عند طلب  BlackBerryیع نسخ برمجیات جم

BlackBerry على ذلك في صورة كتابیة موقعة من قبل مسؤول لدى العمیل؛ ، 
، و/أو حذف أي ملفات وبرامج وبیانات BlackBerryالحق في حظر أي استخدام و/أو وصول إلى حل  BlackBerryلشركة  )3

 ورسائل برید إلكترونیة مرتبطة بأي حساب للعمیل أو مستخدم مصرح لھ، بدون تقدیم إخطار إلى العمیل أو المستخدم المصرح لھ؛
مع بنود ھذه االتفاقیة أو طالما ظلت ھذه البیانات مطلوبة من أجل  االحتفاظ ببیانات العمیل بما یتفق  BlackBerryیجوز لشركة  )4

أو قرار أي محكمة أو وكالة تنظیمیة أو سلطة تخضع لھا  BlackBerryااللتزام بأي قانون أو الئحة مطبقة على شركة 
BlackBerry ؛ و 

 الفور عند انتھاء مدة ھذه االتفاقیة أو إنھائھا.یظل العمیل مسؤوالً عن جمیع المبالغ المالیة المستحقة، ویدفع جمیع الرسوم على  )5
) على ھذا الجزء  5) - (1، یقتصر تطبیق األقسام الفرعیة السابقة ( BlackBerryفي حالة انتھاء مدة ترخیص أو إنھاء جزء فقط من حل 

  فقط ویستمر سریان االتفاقیة بالنسبة للجزء (األجزاء) المتبقیة.
 بالكامل. 13-9بالكامل و 7-4و 1الفقرات  من ھذه االتفاقیة بعد انتھاء مدة االتفاقیة أو إنھائھا:تسري أحكام الفقرات التالیة  .ه

 .أحكام عامة .13
")، باستثناء أحكام تعارض القانون الحاكمتخضع ھذه االتفاقیة وتُفسر وفقًا للقوانین المحددة أدناه (".  القانون المعمول بھ واالختصاص القضائي .أ

باستثناء ما ھو منصوص علیھ صراحةً في ھذه االتفاقیة، یوافق كل طرف   األمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع.القوانین واتفاقیة 
ویقبل بشكل ال رجعة فیھ باالختصاص القضائي الحصري للمحاكم المحددة أدناه، ویتنازل عن أي اعتراض علیھا على أساس عدم مالءمة  

مسوغات مماثلة، ویوافق بشكل نھائي على تبلیغ اإلجراءات القضائیة بالبرید أو بأي وسیلة أخرى یسمح بھا    مكان الدعوى أو المحكمة أو أي
  BlackBerryكما ھو مبین أدناه، یحدد العنوان الرئیسي للعمیل القانون الحاكم لھذه االتفاقیة وكذلك، ما لم یتم تحدید كیان   القانون المعمول بھ. 

 حیثما یكون عنوان العمیل الرئیسي في:  .BlackBerry، الجھة المتعاقدة مع  BlackBerryفي أمر الشراء أو العرض الملزم من  
 ) بالكامل أدناه:4) - (2كندا أو منطقة الكاریبي أو أمریكا الجنوبیة أو أي منطقة أو دولة أخرى غیر ُمدرجة في الفقرات الفرعیة (  )1

ویكون القانون الحاكم ھو القوانین المعمول بھا في مقاطعة أونتاریو    BlackBerry Limitedي شركة  " تعنBlackBerry"شركة  
 في كندا، ویكون لمحاكم مدینة تورونتو وأونتاریو في كندا االختصاص القضائي الحصري بشأنھا.

ویكون القانون الحاكم   BlackBerry Corporation" تعني شركة  BlackBerry"شركة   الوالیات المتحدة األمریكیة والیابان: )2
ھو القوانین المعمول بھا في والیة كالیفورنیا، ویكون لمحاكم مقاطعة سانتا كالرا بوالیة كالیفورنیا في الوالیات المتحدة األمریكیة  

 االختصاص القضائي الحصري بشأنھا.
؛ BlackBerry UK Limitedتعني شركة  "BlackBerry"شركة  أوروبا أو االتحاد الروسي أو الشرق األوسط أو أفریقیا: )3

 ویكون القانون الحاكم ھو قوانین إنجلترا وویلز، ویكون لمحاكم مدینة لندن بإنجلترا االختصاص القضائي الحصري بشأنھا؛ و
 BlackBerry Singapore Pte. Limited" تعني شركة BlackBerry"شركة  آسیا والمحیط الھادئ (باستثناء الیابان): )4

لقانون الحاكم ھو القوانین المعمول بھا في جمھوریة سنغافورة، ویكون محاكم جمھوریة سنغافورة االختصاص القضائي ویكون ا 
 الحصري بشأنھا.

  تسویة المنازعات. .ب
") ناشئة عن ھذه االتفاقیة أو تتعلق بھا وتتضمن شركة المطالباتتُرفع أي منازعة أو مطالبة أو خالف (یُشار إلیھا مجتمعة باسم " )1

BlackBerry Corporation  أو أي كیان آخر تابع لشركة)BlackBerry   إذا كان العنوان الرئیسي للعمیل في الوالیات
ھا ویُفصل بشأنھا بواسطة  المتحدة األمریكیة) بما في ذلك تحدید نطاق االتفاقیة أو قابلیة تطبیقھا أو اإلجراءات القضائیة المرتبطة ب

التحكیم في مقاطعة سانتا كالرا، بوالیة كالیفورنیا في الوالیات المتحدة األمریكیة. ویتولى مركز التحكیم القضائي وخدمات الوساطة  
JAMS .الیین دوالر بالنسبة للمطالبات التي تُقدر بقیمة خمسة م إدارة التحكیم وفقاً لقواعد وإجراءات التحكیم الشاملة الخاصة بھ
دوالر أمریكي) أو أقل، یتم إدارة التحكیم وفقاً لقواعد وإجراءات التحكیم المبسطة لمركز التحكیم القضائي   5,000,000أمریكي (

) في أي  JAMSیجوز تسجیل أي حكم یصدر عن مركز التحكیم القضائي وخدمات الوساطة ( ).JAMSوخدمات الوساطة (
 قضائي.محكمة ذات اختصاص 

  BlackBerry Limited فیما یتعلق بأي منازعة أو مطالبة أو خالف ینشأ عن ھذه االتفاقیة أو یتعلق بھا في ما یخص )2
  BlackBerryأو أي كیان آخر تابع لشركة    BlackBerry Singapore Pte. Limitedو   BlackBerry UK Limitedو

في محاكمة أمام ھیئة محلفین فیما یتعلق بأي قضیة أو إجراء قضائي  )، یتنازل الطرفان عن أي حق 1غیر مشمول بالفقرة (ب)( 
  ینشأ عن ھذه االتفاقیة أو یتعلق بھا.

أي مسؤولیة نتیجة عدم تنفیذ التزاماتھا أو التأخر في تنفیذھا بموجب ھذه الشروط إذا كان ھذا   BlackBerryال تتحمل شركة  .  القوة القاھرة .ج
ن سیطرتھا المعقولة، ویشمل ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، إضرابات العمل لدى الموردین أو التقصیر یرجع إلى ظروف خارجة ع

االعتصامات أو نزاعات العمالة أو توافرھا أو أفعال األطراف الثالثة أو الحروب أو أعمال الشغب أو االضطرابات المدنیة أو األعمال  
عمل أو تفشي الوباء أو االلتزام بأي أوامر أو قرارات حظر أو أحكام أو لوائح أو توجیھات اإلرھابیة أو تقیید المواصالت أو حاالت إیقاف ال

إذا استمر حدث القوة القاھرة لفترة تتجاوز ثالثین  ").  حدث القوة القاھرة("قانونیة أو حكومیة والتي لم تكن ساریة في تاریخ بدء ھذه االتفاقیة. 
 لحق في اإلنھاء دون أن یتحمل العمیل أي مسؤولیة. ا  BlackBerry) یوم عمل، یصبح لشركة 30(

ما لم یرد خالفاً لذلك، یوافق الطرفان على أن خرق العمیل أو مستخدمیھ المصرح لھم لبنود معینة من ھذه االتفاقیة قد  . االنتصاف الزجري .د
یض عنھ انتصاف غیر كاٍف، ولذلك قد تسعى  و/أو شركاتھا التابعة والذي ستكون المطالبة بتعو  BlackBerryیؤدي إلى إلحاق ضرر بشركة  

إلى الحصول على انتصاف زجري أو عادل في أي محكمة مختصة بدون الحاجة إلى وضع التزام باإلضافة إلى جمیع   BlackBerryشركة  
 سبل االنتصاف األخرى المتاحة لھ. 

قد یحتوي    BlackBerryیوافق العمیل على أن حل    مریكیةاالمتثال للقوانین والرقابة على الصادرات والمستخدمون من ھیئات الحكومة األ .ه
صول على تقنیة تشفیر وبیانات أو معلومات أخرى، وأنھ لن یتم استالمھا أو تصدیرھا أو استیرادھا أو استخدامھا او نقلھا أو توزیعھا أو الو 

ھا الخاصة بالھیئات الحكومیة المعنیة، بما في ذلك لوائح الحظر إلیھا أو إعادة تصدیرھا باستثناء ما یكون باالمتثال للقوانین واللوائح المعمول ب 
) عدم السماح، بشكل مباشر أو غیر مباشر، 1كما یقر العمیل ویتعھد بما یلي: ( والرقابة على الصادرات للوالیات المتحدة األمریكیة وكندا.

الخاضعة للعقوبات، أو بواسطة األشخاص الخاضعین   أو استخدامھ في البلدان/المناطق المحظورة أو BlackBerryبالوصول إلى حل 
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) یجب على العمیل التأكد من أن  2للعقوبات أو المحظورین، أو لالستخدامات النھائیة المحظورة بموجب القوانین األمریكیة أو الكندیة؛ و(
سواًء بواسطتھ أو بواسطة المستخدمین المصرح لھم من جانبھ، یتوافق مع القیود  ، BlackBerryاستالم واستخدام و/أو الوصول إلى حل 

لك الوكالة  من قبل الحكومة األمریكیة، بما في ذ BlackBerryوفي حال ترخیص أي جزء من حل  الواردة في ھذا القسم الفرعي (ھـ).
متصالً ببرمجیات الكمبیوتر التجاریة والوثائق التي تُعد حصریًا على نفقة خاصة،  BlackBerryالفدرالیة األمریكیة، فسوف یُعتبر حل 

من الئحة المشتریات الفدرالیة (وكما ھو  2.101"كمادة تجاریة" وفق التعریف الوارد لھذا المصطلح في المادة  BlackBerryویُقدم حل 
لفقرة  ُمعّرف ومستخدم في جمیع المالحق المقابلة لالئحة المشتریات الفدرالیة الخاصة بالوكالة)، كما یُقدم فقط مع تلك الحقوق الموضحة في ا

2. 
ھذه   وال یجوز للعمیل التنازل عن  أن تتنازل عن ھذه االتفاقیة بموجب إخطار تُرسلھ إلى العمیل.  BlackBerryیجوز لشركة  .    التنازل للغیر .و

، وأن أي تنازل یتم بالمخالفة BlackBerryاالتفاقیة، كلیًا أو جزئیًا، بموجب القانون أو خالفھ، دون الحصول على موافقة خطیة مسبقة من  
 أن تؤدي التزاماتھا بموجب ھذه االتفاقیة بشكل مباشر، أو أن تأمر بأداء BlackBerryیجوز لشركة  لھذا الحكم ال یسري ویُعتبر الغیًا.

 بعض أو كل التزاماتھا من قبل أي من شركاتھا التابعة أو متعاقد أو متعاقد من الباطن أو مزود خدمات أو طرف ثالث تابعین لھا.
یجب أن یكون أي إخطار أو طلب أو مطلب أو كتاب تقتضي االتفاقیة أو تسمح بإرسالھ كتابیًا ویتم تسلیمھ بالید أو إرسالھ عبر  . اإلخطارات .ز

سجل أو البرید السریع، والذي یُعد ساریًا من تاریخ االستالم، ویُوجھ إلى العنوان على النحو التالي: عند اإلرسال إلى العمیل، على  البرید الم
 BlackBerry، یتم اإلرسال إلى BlackBerry، وعند اإلرسال إلى شركة BlackBerryالعنوان البریدي المقدم من العمیل إلى شركة 

Limited  2200ي الكائنة ف University Avenue East, Waterloo, Ontario, Canada N2K 0A7:إدارة الشؤون   ، عنایة
  یجوز ألي من الطرفین القیام من وقت إلى آخر بتغییر عنوانھ بموجب إخطار كتابي یُرسلھ إلى الطرف اآلخر بموجب ھذه االتفاقیة.   القانونیة.

اختیارھا تقدیم اإلخطار السابق أو أي مراسلة أخرى على عنوان البرید اإللكتروني الذي   وفق  BlackBerryإضافة إلى ذلك، یجوز لشركة 
، ویكون اإلخطار ساریًا ویُعتبر أنھ قد تم تقدیمھ عند اإلرسال، وإذا لم یكن العمیل قد قدم عنوان بریده  BlackBerryقدمھ العمیل إلى شركة  

 . www.blackberry.com/legal  تقدمیھ حسب األصول عندما یُنشر بوضوح علىاإللكتروني إلى الشركة، فإن اإلخطار یعتبر قد 
ولیس ألي شخص أو كیان آخر، سواًء   BlackBerryیُراد بأحكام ھذه االتفاقیة أن تكون لصالح العمیل وشركة . األطراف الثالثة المستفیدة .ح

 وشركاتھم التابعة.  BlackBerryومزودي خدمات  BlackBerryبموجب قانون أو خالف ذلك، باستثناء الشركات التابعة لشركة 
یجب على مستخدمي العمیل المصرح لھم الحصول من خالل متجر تطبیقات طرف ثالث على برمجیات العمیل الخاصة بحل .  شروط إضافیة .ط

BlackBerry    وتثبیتھا على بعض منصات األجھزة الالسلكیة للطرف الثالث، ومن جانبھ یتحمل العمیل مسؤولیة امتثال مستخدمیھ المصرح
ینتھي تلقائیًا سریان اتفاقیة ترخیص المستخدم النھائي الخاصة بالعمیل عند  لھم التفاقیة ترخیص المستخدم النھائي الساریة الخاصة بالعمیل.

 للعمیل بموجب ھذه االتفاقیة.   BlackBerryء مدة ھذه االتفاقیة أو إنھائھا، أو عند توفیر حل انتھا
تشكل ھذه االتفاقیة، بما في ذلك أي اتفاقیة عدم إفصاح و/أو اتفاقیة حمایة بیانات مبرمة بین الطرفین، كامل االتفاق بین .  مجمل االتفاق .ي

ال یجوز تعدیل ھذه االتفاقیة   .BlackBerryاتفاقیات وتفاھمات سابقة بین الطرفین بشأن حل  الطرفین فیما یتعلق بموضوعھا وتحل محل أي  
باستثناء إلى الحد الذي یحظره صراحةً القانون المعمول بھ، یجوز لشركة   من جانب الطرفین إال بموجب مستند خطي موقع علیھ من كلیھما.

BlackBerry  من دون اإلخالل بالفقرة    لتطبیق أي تغییرات تحدث في القانون أو الممارسات التجاریة.   أیضاً تعدیل ھذه االتفاقیة، بما في ذلك
إخطار العمیل بالتغییرات عن طریقة وسیلة إخطار معقولة بما في ذلك نشر االتفاقیة المعدلة على    BlackBerry(ز)، یجب على  13الفرعیة  

www.blackberry.com/legal .یوافق العمیل على  ویتعیّن على العمیل زیارة الموقع بانتظام لالطالع على أحدث نسخة من االتفاقیة
وفي حال وجود أي  بعد سریان التغییرات، یمثل موافقة منھ على النسخة المعدلة من االتفاقیة. BlackBerryأن استمراره في استخدام حل 

 ، یسري العمل بأحكام ھذه االتفاقیة إلى حد ھذا التعارض. BlackBerryتعارض بین ھذه االتفاقیة وأي مستندات مستخدمة مع حل  
بحسب استخدامھا في  العناوین المستخدمة في ھذه االتفاقیة ھي فقط لغرض التیسیر وال تشكل جزًءا من االتفاقیة..  تخدمةالتفسیر واللغة المس .ك

  BlackBerry) استخدام حل  3) "یتضمن" و"بما في ذلك" ال تفید التقیید؛ و( 2) "األیام" تعني األیام وفق التقویم المیالدي؛ و(1ھذه االتفاقیة: ( 
في حالة ترجمة ھذه االتفاقیة إلى لغة بخالف اللغة اإلنجلیزیة، یسود العمل بالنسخة اإلنجلیزیة في   لالستخدام النشط وغیر النشط.یُعد متضمنًا  

عند وجود عنوان العمیل الرئیسي في كیبك، تتم صیاغة   حالة وجود أي نزاع أو خالف في المعنى بین النسخة اإلنجلیزیة وأي ترجمة لھا.
 C'est la volonté expresse des وجمیع المستندات ذات الصلة باللغة اإلنجلیزیة امتثاالً لرغبة الطرفین الصریحة.  ھذه االتفاقیة

Parties que la présente convention ainsi que les documents qui s'y rattachent soient rédigés en 
anglais. 

الطرفین عن أي حق لھ بموجب ھذه االتفاقیة كتابیًا ویوقع علیھ ھذا الطرف، وال یشكل أي تنازل  یجب أن یجري تنازل أي من . عدم التنازل .ل
 عن حق من الحقوق تنازالً الحقًا أو مستمًرا عن ھذا الحق أو عن أي حق آخر بموجب ھذه االتفاقیة. 

االتفاقیة غیر قانوني أو غیر ساٍر أو غیر قابل لإلنفاذ بموجب   في حالة اعتبار أي فقرة أو حكم أو جزًءا منھما في ھذه.  استقاللیة بنود االتفاقیة .م
 أي حكم صادر عن محكمة مختصة في أي اختصاص قضائي، فإن ھذه الفقرة أو ھذا الحكم أو الجزء سیكون مقیًِّدا إذا كان ذلك ممكنًا ویُعتبر

 ھا للتنفیذ في ھذا االختصاص القضائي. فقط بعد ذلك منفصالً إلى الحد الالزم لتفسیر سریان ھذه االتفاقیة وقابلیت
، من وقت آلخر، على إدراج و/أو ذكر عمالئھا في مبادرات التسویق واالتصاالت الخاصة BlackBerryتعمل شركة  .  التسویق والترویج .ن

تحقیقًا لھذا الغرض طوال  استخدام اسم العمیل وشعاره في جمیع أنحاء العالم مجانًا    BlackBerryویوافق العمیل على أنھ یجوز لشركة    بھا.
، یوافق العمیل صراحة على  BlackBerryإضافة إلى ذلك، وبموجب قانون الخصوصیة المعمول بھ وإشعار الخصوصیة لشركة  المدة.

   معھ ألغراض التسویق أو الترویج. BlackBerryتواصل 
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