
 BLACKBERRY SOLUTIONترخيص  اتفاق

على األحكام التي  تفاقيحتوي هذا اال. البرنامج استخدامذا المستند بعناية قبل تثبيت أو رجى قراءة هيُ 

وبناءاً على . تجاهك وبشكٍل آخر التي تؤثر على حقوقك القانونية RIMمسئولية تستثني تقيد أو 

يتطلب أيضاً أن تستخدم التحكيم على أساس فردي لحل  قد تفاقا االالدولة التي تتبع لها، فإن هذ

على  تفاقاال هذاؤثر ال ي. الدعاوى الجماعيةالمحلفين أو  أمام هيئةمحاكمات ال بدالً منالنزاعات 

هذه الحقوق التمتع بيتيح لك قد الذي  الحدإلى المعمول بها في بلدك، اإللزامية حقوقك القانونية 

 . اإللزاميةالقانونية 

بشكٍل منفرد إذا  معكقانوني  اتفاقهو ") تفاقاال(" BlackBerry Solutionترخيص الـ  اتفاقتبر يع

نيابةً عن شركتك ) كما هو معرف أدناه(إذا كنت مفوضاً لحيازة البرنامج  أماكنت توافق عليه عن نفسك؛ 

، ")أنت"في كال الحالتين، (عنها  بين الهيئة التي تعمل بالنيابة تفاقهيئٍة أخرى، فعندئٍذ يكون هذا االأو أية 

التي يقع مقرها ") RIM(" 4022422، شركة رقم Research In Motion UK Limitedوشركة 

يشار لهم ( Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE 200الرئيسي في 

، )ا هو معرف أدناهكم(وفي إطار توزيع العروض "). الطرف"وألٍي منهم بـ " األطراف"جميعاً بـ 

RIM  تعنيResearch In Motion E-Commerce S.a.r.l  أي شركات تابعة أخرى لـأو RIM 

ع "). http://www.blackberry.com/legal/rime ")RIMEفي  بلدكللعروض في  تُعرف كموزِّ

ة تك أو أيعن شرك ك الخاص ونيابةاستخدامقتران مع منتج محمول لكٍل من إذا كنت تستخدم برنامج باال

، RIMالبرنامج وخدمات  بنودنفسك لبعض عن ك أنت استخدامسوف تعني " أنت"هيئة أخرى فإن 

على سبيل المثال، إذا كانت (أخرى  RIMعنها لبرامج وخدمات  لتي تعمل نيابةوسوف تعني الهيئة ا

ساب بريد إلكتروني ك لحاستخدامالذي يتعلق ب تفاقلديها قد فوضتك للدخول في هذا االالشركة التي تعمل 

وتطبيقات إدارة البيانات الشخصية ") BlackBerry Enterprise Server ")BESخادم 

BlackBerry ") تطبيقاتPIM("ك لبرامج أو خدمات استخداملكن لم تفوضك وال تتحمل مسئولية ، و

تك تعني شرك" أنت"، فإن RIMEأو متجر  التابع  Windows Live Messengerأخرى، مثل برنامج

تعني أنت شخصياً فيما يتعلق " أنت"، وPIMوتطبيقات  BESبالنسبة إلى حساب البريد اإللكتروني 

فيما يتعلق بترخيص و). RIMEومتجر  التابع Windows Live Messengerك لبرنامج استخدامب

 Research In Motion) أ: (تعتبر مرخَّص لها مباشر أو غير مباشر من RIMوتوزيع البرنامج، فإن 

Limited ")RIM شار إلى هذه الفروع يُ (أو أي فرع أو أكثر من فروعها وشركاتها التابعة ") كندا



من ) ب(؛ أو ")RIMمجموعة شركات "بـ  تفاقاال في هذاجميًعا " كندا RIM"والشركات التابعة مع 

 .RIMبما فيها  RIMمجموعة شركات خالل أي شخص آخر منح الترخيص ألي من 

تكون البرنامج، فأنت توافق على أن  استخدامب أدناه، أو بتثبيت أو تفعيل أو زر المناسبالضغط على ال

، فبرجاء تفاقذا كانت لديك أية أسئلة أو استفسارات حول بنود هذا االإ. تفاقملتزماً ببنود وشروط هذا اال

 .LEGALINFO@RIM.COMعلى  RIMتصال بـ اال

/ للمستخدم النهائي BlackBerryيات موجودة مسبقاً لترخيص اقاتفيحل محل أية يستبدل و تفاقإن هذا اال

يات اتفاقوأية  BLACKBERRY ENTERPRISE SERVER SOFTWAREالبرنامج و

، إال BLACKBERRY SOLUTION يات ترخيصاتفاقأو  BLACKBERRYبرنامج لترخيص 

ية، على أي تفاقوشروط االتاريخ موافقتك على بنود عتباراً من دود ما يكون منها مازال سارياً، افي ح

للمزيد من المعلومات، ( .الخاص بك BLACKBERRY SOLUTIONشكل جزءاً من امج ينبر

 ).أدناه" ياتتفاقاندماج اال"بعنوان  30 الفقرةبرجاء االطالع على 

 اإلرجاع

 استخدامي تقوم فيها بتثبيت أو تفعيل أو ، قبل المرة األولى التتفاقفي حالة عدم قبولك لبنود هذا اال

البرنامج ويجب عليك أن  استخدامفال يحق لك ، تفاقبموجب هذا االص العنصر األول للبرنامج المرخَّ 

إذا كنت قد قمت بشراء منتجاً ) ب(فوراً وحذفه أو وقف العمل به؛  RIMبإعادة البرنامج إلى ) أ(تقوم 

، فعليك أن RIMو بالنيابة عن وكان البرنامج قد تم تحميله على ذلك المنتج بواسطة أ RIMخاصاً بـ 

أو  RIMإلى ) بما في ذلك مستنداتها وعبوتها(المرفقة به  بنودوالبرنامج وال RIMتقوم فوراً بإعادة منتج 

إذا كنت قد ) ج(والبنود المرفقة به؛ أو والبرنامج  RIMموزعها المعتمد الذي حصلت منه على منتج 

كون قد تم تثبيت البرنامج عليه مسبقاً بواسطة أو نيابةً عن شتريت منتجاً محموالً تابعاً للغير حيث يا

RIM فعليك أن تقوم فوراً بإجراءات وقف عمل البرنامج مع ،RIM  أو موزعها المعتمد الذي حصلت

إذا في ظل الظروف المذكورة أعاله، . المرفقة به بنودوالبرنامج وال منه على المنتج المحمول التابع للغير

الذي قمت بشرائه مع هذا البرنامج ولست  RIMأو منتج /فعل بسداد قيمة البرنامج، وكنت قد قمت بال

أو الموزع المعتمد الذي حصلت منه  RIMبدون البرنامج، وقمت بتزويد  RIMمنتج  استخدامقادراً على 

يوماً من تاريخ حصولك على ) 30(ن بما يفيد الشراء خالل ثالثي RIMعلى البرنامج من أجل منتج 

دفعتها قد إليك والتي قد كنت ) إن وجدت(أو الموزع المعتمد برد الرسوم  RIMبرنامج، فسوف تقوم ال

سترداد الرسوم التي دفعتها على البرنامج الذي تم تحميله على بعض المنتجات وحتى يمكن ا. بنودلهذه ال



رسوم في بعض مع مراعاة أن البرنامج قد يتم تزويدك به بدون أية (المحمولة التابعة للغير 

برجاء ) رسوم يمكن أن تستردها المنتجات المحمولة التابعة للغير ومن ثم لن تكون هناك أية/المنتج

إذا وفي ظل الظروف المذكورة أعاله، لم . تصال بالموزع المعتمد لبرنامج المنتج المحمول التابع للغيراال

على  RIMتصال بـ االع المعتمد، برجاء سترداد قيمة البرنامج من الموزِّ يمكنك ا

legalinfo@rim.com. 

لمصطلحات التالية المعاني المذكورة أدناه يكون لباستثناء ما إذا تطلب النص خالف ذلك، . التعريفات -1

 ).وفي حدود ما يسمح السياق، المفرد يشمل الجمع والعكس صحيح(

بما في ذلك (أخرى تعني خدمات شبكة السلكية واسعة النطاق وخدمات شبكة " Airtimeخدمة "

وأية خدمات أخرى يقدمها ) شبكة المجال المحلي الالسلكية، وخدمات القمر الصناعي واإلنترنت

 BlackBerry Solution قتران مع الـباال ستخدامالخاص بك لال Airtimeمقدمي خدمة /مقدم

 .الخاص بك

 .Airtimeتعني الهيئة التي تقدم خدمات " Airtimeمقدم خدمة "

من األشخاص المذكورين فيما يلي والذين أعطيتهم  تعني أي" دمون المرخص لهمالمستخ"

من  أي) أ(: الخاص بك BlackBerry Solutionالبرنامج كجزء من  استخدامتصريحاً ب

شخص  أي صديق أو فرد من عائلتك، أو أي) ب(موظفيك، مستشاريك، أو مقاوليك المستقلين؛ 

وعلى الرغم مما سبق، فإن هذا . كتابةً  RIMفوضه آخر ت أي شخص) ج(يقطن في عقارك؛ و

نت الخاص بك للغير، إذا ك BlackBerry Solutionال يعطي لك الحق تلقائياً لمنح الـ  تفاقاال

 .legalinfo@rim.comعلى  RIMتصال بـ ترغب في القيام بذلك، يرجى اال

، يعني جهاز تم "BlackBerryجهاز "، المعروف أيضاً باسم "المحمول BlackBerryمنتج "

جهاز ، بما في ذلك أي هاتف ذكي، قارئ بطاقة ذكية، RIMتصنيعه بواسطة أو بالنيابة عن 

صراحةً على أنه  RIMوأي جهاز آخر قد حددته  BlackBerry Presenter، أو)تابليت(لوحي 

محمول في  BlackBerryمنتج 

http://www.blackberry.com/legal/blackberrydevices_for_bbsla . 

 RIMشتمل على ممتلكات ي( RIMيعني برنامج مملوك لـ " المحمول BlackBerryبرنامج "

كانت من الناحية  البينية، والمحتويات، سواء واألسطح، برامج التشغيل األولىالبرامج، و: وهي



، أو أي جزء منها، مصمم )الفنية تعتبر أو ال تعتبر شفرة برمجية؛ ومكونات تابعة للغير

تم تحميله على منتجات محمولة كما تم شحنها أصالً ) أ: (ه على منتج محمول يكوندامستخال

تم إرساله، أو تم توزيعه أو بخالف ذلك تم توفيره لك بواسطة أو بالنيابة ) ب(؛ أو RIMبواسطة 

من وقٍت إلى آخر لتستخدمه على المنتج المحمول الخاص بك إما مباشرةً أو عن  RIMعن 

المحمول برنامج نظام التشغيل  BlackBerryوتتضمن أمثلة برنامج . RIMEطريق متجر 

 BlackBerryالمثبتة مسبقاً على منتج  RIMوالتطبيقات المملوكة لـ  RIMالمملوك لـ 

يتم  RIMمملوك لـ  برمجي، وأي منتج RIMEمحمول، أو يتم توفيرها من خالل متجر ال

من وقٍت إلى آخر وتحديداً  RIMة أو بالنيابة عن بواسطإرساله أو توزيعه أو بخالف ذلك توفيره 

 .ه على منتجات محمولة تابعة للغيرستخدامال

شراء يتيح  والذي RIMلـ  هي هيكل الدفع األساسي المملوك" BlackBerryخدمة دفع "

 .RIMEومنتجات وخدمات رقمية أخرى من خالل متجر  In-Appمنتجات 

تشمل ( RIMني برامج الحاسب اآللي المملوكة لـ يع" للحاسب اآللي BlackBerryبرنامج "

كانت من الناحية الفنية تعتبر أو  ، والمحتويات، سواء، األسطح البينيةRIMالبرامج المملوكة لـ 

 كجزء من ستخدامأو أي جزء منها، مصمم لال ،)ال تعتبر شفرة برمجية؛ ومكونات تابعة للغير

BlackBerry Solution  ِه والدخول عليه من حاسب آلي ستخدامفقط ال م نهائي واحدلمستخد

 BlackBerryبرنامج : "للحاسب اآللي BlackBerryومن أمثلة برامج . شخصي في أي وقت

Desktop Software" ه في توفير والحفاظ على التزامن بين المنتج استخدام، الذي يمكن

 .المكتبيالمحمول الخاص بك وحاسبك الشخصي وتوفير إدارة فعالة أخرى للحاسب 

"BlackBerry Prosumer Services " هي خدماتRIM  تم تصميمها وتقديمها التي

 BlackBerryببعض الوظائف التي يقدمها برنامج  RIMلتزويد عمالء  RIMبواسطة 

Server  بدون أن يتطلب من عمالءRIM ومن . أن يحصلوا على برناج الخادم هذا

 تمكِّنالتي " BlackBerry Internetخدمة " هو  BlackBerry Prosumer Servicesأمثلة

دمج بعض حسابات البريد اإللكتروني لمقدمي خدمات اإلنترنت أو لطرف ) أ: (منللمشتركين 

إنشاء عنوان بريد ) ب(، الدفعفي المنتج المحمول الخاص بك، للتسليم على أساس آخر، 

وصول إلى محتويات وخدمات ال) ج(إلكتروني قائم على الجهاز للمنتج المحمول الخاص بك؛ و

الخاص بك جميع أو بعض خدمات  Airtimeقد ال يدعم مقدم خدمة . إنترنت معينة



BlackBerry Prosumer Services . برجاء سؤال مقدم خدمةAirtime  الخاص بك عن

 .مدى توافر المنتجات

 تشمل( RIMيعني برنامج خادم مملوك لـ " BlackBerry Server Softwareبرنامج خادم "

األسطح البينية والمحتوى، سواء كان من الناحية الفنية يعتبر أو ال البرامج، و: RIMممتلكات 

، مفتاح تصديق )SRP ID(تضمن معرف بروتوكول توجيه الخادم يعتبر شفرة برمجية، وي

مع نسخة محددة من برنامج  ستخداملال RIMبروتوكول توجيه الخادم وأي معرف آخر تقدمه 

منه، نسخة واحدة منه تم تصميمها للتثبيت على حاسب  ، أو جزء)مكونات تابعة للغيرم؛ والخاد

. آلي والدخول عليها بواسطة منتجات محمولة متعددة أو حاسب شخصي، إن وجد، في أي وقت

، والذي تم "BlackBerry Serverخادم "منتج  BlackBerryوتتضمن أمثلة برنامج خادم 

مثل خوادم البريد (وصلة بين خوادم تطبيقات شركات معينة تصميمه للتكامل مع وتزويد 

 BlackBerryخادم "والمنتجات المحمولة المجهزة للتشغيل مع برنامج ) اإللكتروني

Enterprise" نظام "، وبرنامجBlackBerry Mobile Voice" الذي تم تصميمه لتوفير ،

 .هاتف المكتب للمنتجات المحمولة خواص

"BlackBerry Solution "اإلضافية التالية  بنوديعني البرنامج، وواحد على األقل من ال

، برنامج BlackBerry، برنامج خادم RIMمنتجات : قتران مع البرنامجها باالستخدامال

BlackBerry  المحمول، برنامجBlackBerry خدمات( أو خدمة/للحاسب اآللي، و( RIM ؛

 .الساريةإلى جانب المستندات 

أي بيانات، نص، موسيقى، صوت، نغمة رنة، صورة، رسم، فيديو، رسالة،  يعني" المحتوى"

 .، أو أية مواد رقمية أخرى أو أية معلومات رقمية أخرىعالمة

األخرى بما فيها أية قواعد تعني دليل التثبيت المطبق ومستندات المستخدم النهائي " المستندات"

لنوع  RIMبواسطة  وتوفيرهاتم إعدادها  التي ستخدامسترشادية أو قواعد اال، خطوط اسلوكية

كما أن . ة تعليمات لألماني، بما في ذلك أRIM، أو خدمة RIMبرنامج، منتج لونسخة محددة ل

 http://docs.blackberry.comمستندات المستخدم النهائي والمسئول متاحة أيضاً من خالل 

ات ال يد، فإن المستندوللتأك. legalinfo@rim.comعلى  RIMتصال بـ أو عن طريق اال

تحتوي على أي دليل تثبيت أو مستندات مستخدم نهائي تم إعدادها بواسطة أي شخص بخالف 

RIM  أو أية تعديالت على المستندات تم عملها بواسطة أي شخص بخالفRIM. 



 .منتج محمول تابع للغير) ب(محمول؛ أو  BlackBerryمنتج ) أ(يعني " المنتج المحمول"

خدمة سداد  استخدامتعني منتجات أو خدمات رقمية والتي يتم بيعها إليك ب" In-Appمنتجات "

BlackBerry  من خالل نسخ من البرامج أو برامج تابعة للغير والتي قمت بطلبها من خالل

 .RIMEمتجر 

 .RIMEيعني قسم في متجر " كشك"

ن تجهيز تعني الهيئة المسئولة ع" MoR"أو "  Merchant of Recordتاجر السجل"

السداد، البلد المشتريات كما تم تعريفها في وقت الشراء، والتي يمكن أن تختلف بواسطة طريقة 

 .والكشك

 بنودتعني مستودع يتيح لك إزالة تثبيت وإعادة تثبيت برنامج معين و" My World عالمي"

 .RIMEتابعة للغيرعلى منتجك المحمول والتي تطلبها من متجر 

أو خدمة تتوافر من خالل متجر  بند، وأي In-Appتعني منتجات " Offerings العروض"

RIME  بما في ذلك، أي منتجRIM برنامج، خدمة ،RIM ،تابع للغير أو خدمة تابعة للغير  بند

 .يتم توفيرها

تعني األفراد والهيئات التي تقدم العروض للتوزيع من " Offering Vendors العروض بائعو"

 .RIMEخالل متجر 

 المعتمدينالتي يجب عليك أو على المستخدمين  RIMتعني خدمات " المدفوعة RIMات خدم"

 .حتى يحصلوا عليها RIMأن يسجلوا فيها ويقومون بسداد رسوم إلى 

أخرى تتضمن  بنودالتجارية أو  RIMتعني ملحقات تحمل عالمة " الطرفية RIMأجهزة "

الرأس التي تم األخرى وسماعات  أو بطاقات الذاكرة القابلة للتوسع microSDبطاقات 

 .RIMقتران مع منتج تصميمها للعمل باال

الطرفية  RIMمن أجهزة  المحمولة وأي BlackBerryمن منتجات  يعني أي" RIMمنتج "

 .بدون أي برنامج



على أنها خدمة يتم توفيرها إليك  تعني أي خدمة يتم تعريفها صراحة "RIM )خدمات( خدمة"

، بما في ذلك الخدمات التي تم تعريفها RIMأو شركة تابعة لـ  RIMعن  بواسطة أو بالنيابة

على أنها خدمة  http://www.blackberry.com/legal/rimservicesفي  RIMبواسطة 

RIM ؛ ولكن حقيقة أنRIM  تشترك في عالمات تجارية لخدمات تابعة للغير ال تعني أنها تجعل

 .RIMمنها خدمة 

،  RIMEأو شركة تابعة لـ RIMEة متجر رقمية مملوكة لـ يعني واجه" RIMEمتجر "

العروض بتقديم  الله يقوم بائعو، والذي من خ"BlackBerry Enterpriseمتجر "بخالف 

ال يتضمن " RIMEمتجر "العروض للتوزيع إلى المستخدمين النهائيين؛ ولكن للتوضيح فإن 

 Globalي يتم تشغيلها بواسطة الت www.shopblackberry.comواجهة المتجر الرقمية في 

Solutions, Inc 

 .RIMEتعني العروض التي يتم تقديمها من خالل متجر " RIMEعروض متجر "

 ).هـ(9لها المعنى المذكور في البند " Service Providers الخدمة مقدمو"

للحاسب اآللي، أو  BlackBerryمحمول، برنامج  BlackBerryيعني أي برنامج " البرنامج"

، بأي شكٍل كان،  وبأي وسيلة أو تفاقيتم توفيره إليك بموجب هذا اال BlackBerryرنامج خادم ب

أي برنامج تابع للغير أو " البرنامج"وال يشمل مصطلح . ه الحقاً استخدامتم تثبيته أو يأسلوب، أو 

تم توزيعه ير التابع للغي بندتابعة للغير، سواء كان أو لم يكن البرنامج التابع للغير أو ال بنود

أو أي قناة أخرى تستخدم خدمة  RIMEأو من خالل متجر  RIMأو بالنيابة عن  RIMبواسطة 

BlackBerry يصاحب أو يتم توفيره التابع للغير  بندللسداد، أو يكون البرنامج التابع للغير أو ال

اص بك أو الخ BlackBerry Solutionآخر من  أو أي جزء/بالتزامن مع البرنامج وأو تشغيله 

 .منتج محمول تابع للغير

من طرف آخر  RIMتعني برامج وأسطح بينية يتم ترخيصها بواسطة " مكونات تابعة للغير"

 RIMفي حالة منتجات  األولي التشغيل برنامج، أو لدمجها في RIMلدمجها في منتج برنامج 

Hardware وتوزيعها كجزء متكامل من منتج ،RIM ية الخاصة بـ هذا تحت العالمة التجار

RIMتشمل برنامج تابع للغير ، ولكن يجب أال. 

 .يعني محتوى مملوك للغير" المحتوى التابع للغير"



جهاز يعني أي جهاز يتضمن جهاز محمول مثل الهاتف الذكي أو " منتج محمول تابع للغير"

بتصميم وترخيص برنامج  RIM، والذي قامت  BlackBerryبخالف جهاز  )تابليت(لوحي 

BlackBerry ويشمل، أين سيتم دخول برنامج (منه لتشغيله عليه  المحمول أو أي جزء

BlackBerry  المحمول إلى هيكلRIM  ،األساسيRIM  مع مقدم خدمة  اتفاقتدخل في

Airtime  الخاص بك للتصريح للجهاز التابع للغير للدخول إلى هيكلRIM األساسي .( 

 .جات تابعة للغيرتتابع للغير ومنتعني محتوى " التابعة للغير بنودال"

تعني المنتجات المحمولة، الحاسب اآللي، المعدات، األجهزة الطرفية " األجهزة التابعة للغير"

 .RIMوأية منتج آخر ليس من منتجات 

تعني أجهزة تابعة للغير وبرامج تابعة للغير وأي منتجات تجارية أخرى " منتجات تابعة للغير"

 .RIMليست من منتجات 

، Airtimeتعني الخدمات التي يوفرها طرف آخر، بما في ذلك خدمات " خدمات تابعة للغير"

ج سداد وأي موقع إلكتروني ال يتم تشغيله أو معالِ  MoRالخدمات التي يوفرها طرف آخر 

 .RIMبواسطة 

كٍل تعني تطبيقات برمجية مستقلة مملوكة إلى طرف آخر يتم توفيرها أو بش" برنامج تابع للغير"

 .RIME، مثل متجر RIM، برامج أو خدمات RIMآخر إتاحتها مع أو على أو ضمن منتجات 

"BlackBerry Solution اإلضافية  بنوديعني البرنامج، وواحد على األقل من ال" الخاص بك

التالية التي تحصل عليها، وتقوم بتثبيتها، وتوفيرها، أو بشكٍل آخر تفوض وتقبل مسئولية 

، برنامج خادم RIMمنتج : قتران مع البرنامج، كما ينطبق في حالتكاالها، باستخدام

BlackBerry برنامج ،BlackBerry  المحمول، برنامجBlackBerry أو /للحاسب اآللي و

التابعة للغير والخدمات التابعة  بنودإن ال. السارية؛ إلى جانب المستندات RIM )خدمات( خدمة

 .الخاص بك BlackBerry Solutionللغير ليسوا جزءاً من 

بتقديمه أو على  المرخص لهميعني أي محتوى تقوم أنت أو مستخدميك " المحتوى الخاص بك"

 .أو خدمة تابعة للغير RIMنحٍو آخر إتاحته إلى خدمة 



إن رخصتك . تفاقالبرنامج مرخص ولم يتم بيعه بموجب هذا اال. ترخيص البرنامج والمستندات -2

وطبقاً للبنود والشروط . روطة بسداد رسوم الترخيص المطبقة، إن وجدتالبرنامج مش ستخدامال

رخصة شخصية، قابلة لإللغاء، وغير حصرية، وغير قابلة للتحويل  تفاقالموجودة هنا، يمنحك هذا اال

 :مجتمعين بما يلي المرخص لهموالتي تسمح لك ولمستخدميك 

 BlackBerryإذا كان البرنامج هو برنامج خادم  ) أ(

من البرنامج التي ) بما في ذلك النسخ غير الواقعية(عدد من النسخ  استخداموتثبيت  )1(

وإذا لم يكن هناك رسوم (أو لموزعها المعتمد  RIMتم دفع رسوم ترخيصها إلى 

عدد  استخدامأو موزعها المعتمد، فعندئٍذ يتم تثبيت و RIMللبرنامج يجب دفعها إلى 

 ؛ و)موزعها المعتمد أو RIMالنسخ المصرح بها كتابياً بواسطة 

تمكين عدد من المنتجات المحمولة أو الحواسب الشخصية، كما ينطبق، والتي تم  )2(

على سبيل المثال، عدد من (أو لموزعها المعتمد  RIMدفع رسوم ترخيصها إلى 

 BlackBerryها لبرنامجتم شراؤ التي") CALs("تراخيص دخول العمالء 

Enterprise ( للدخول إلى البرنامج)إذا لم يكن هناك رسوم يجب دفعها إلى و

RIM  ،أو موزعها المعتمد لتمكين المنتجات المحمولة من الدخول إلى البرنامج

المصرح لها كتابياً  فعندئٍذ يتم تمكين عدد من المنتجات المحمولة أو الحواسب اآللية

 ؛ و)أو موزعها المعتمد RIMبواسطة 

للحاسب  BlackBerryالمحمول أو برنامج  BlackBerryإذا كان البرنامج هو برنامج  ) ب(

 :اآللي

نسخة واحدة من  استخدامإذا كان تم تثبيته مسبقاً على الجهاز، فعندئٍذ يتم تثبيت و )1(

 أو: البرنامج على الجهاز

البرنامج على عدد  استخدامإذا لم يتم تثبيته مسبقاً على الجهاز، فعندئٍذ يتم تثبيت و )2(

مع رسوم ترخيص البرنامج التي تم دفعها إلى  وحدات الجهاز المطبق والمتوافق

RIM  وإذا لم يكن هناك رسوم مستحقة السداد إلى (أو موزعها المعتمدRIM  أو

عدد من النسخ المصرح  استخدامموزعها المعتمد عن البرنامج، فعندئٍذ يتم تثبيت و

 ).أو موزعها المعتمد RIMبها كتابياً بواسطة 



شتراك أو كجزء من على أساس اال) قةوأي تراخيص دخول عميل المتعل( إذا كنت تتحصل على البرنامج

لزمنية التي كنت قد دفعت التجربة المجانية، فحقوق الترخيص المبينة أعاله تنطبق فقط على الفترة ا

أو موزعها المعتمد، كما  RIMشتراك المطلوبة لها أو عن الفترة الزمنية المصرح بها من قبل رسوم اال

 .لةتكون الحا

تصرح لك ولمستخدميك  تفاقالممنوحة بموجب هذا اال )الرخص(وفي جميع الحاالت، الرخصة 

ألغراضك الخاصة أو  RIMإلى خدمات  الدخولالبرنامج أو  استخدامأو السماح ب استخدامالمرخص لهم ب

وإذا رغب أيضاً مستخدم . الخاص بك فقط BlackBerry Solutionالشخصية فقط وكجزء من 

آخر  BlackBerry Solutionالمحمول كجزء من  BlackBerryبرنامج  استخدامه في مرخص ل

 RIMاآلخر جزئياً على منتجات أو برامج أو خدمات مملوكة لـ  BlackBerry Solutionحيث يشمل (

ستعداد أن تها أو تم تزويدك بها، وأنت على اوالتي لم تحصل عليها أنت أو شخٍص ينوب عنك، أو تثب

، "Other BlackBerry Solution"؛ ستخدامولكن ال تقبل تحمل أية مسئولية عن هذا اال تسمح بها،

ويجب أن تطلب من المستخدم المرخص له  ستخدامالترخيص هذا مثل هذا اال اتفاقفعندئٍذ، ال يغطي 

 BlackBerryالبرنامج كجزء من استخداميخول له أو لها  RIMترخيص منفصل مع  اتفاقالدخول في 

Solution برنامج  استخدامعلى سبيل المثال، إذا كنت شركة ويرغب أحد موظفيك في . اآلخر

BlackBerry قتران مع خدمات المحمول، باالBlackBerry Prosumer  الخاص به أو بها أو برنامج

Windows Live Messengerولكن بدون تحمل  ستخدامستعداد أن تسمح بهذا اال، وأنت على ا

معك أنت كشركة  تفاقبواسطة هذا اال ستخدام، فعندئٍذ ال يتم تغطية هذا االستخداماالمسئولية مثل هذا 

وأنت غير مسئول عن ذلك، مع إثبات أنك قد قمت بالتأكيد على المستخدم المرخص له أنه أو أنها قد دخل 

 BlackBerryهم لهذا البرنامج كجزء مناستخدامعلى مسئوليتهم الخاصة فيما يتعلق ب تفاقفي هذا اال

Solution  اتفاقوبالمثل إذا كان لديك . اآلخر Hosted BES Access  سارية، يجب على عمالئك

كجزء من  BlackBerry Enterpriseبرنامج خادم استخداممن أجل  BBSLAالدخول في 

 ).الخاص بهم  BlackBerry Solutionالـ

) أ: (وحة هنا عن أية حقوق أو الحق فيوالتراخيص الممن تفاقال يعبر هذا اال .التحديثات والتحسينات

إمكانية الوصول إلى ) ب(الحصول على تحديثات أو تحسينات في المستقبل للبرنامج أو برنامج الغير، 

الحصول ) ج(المحمول غير تلك المشمولة في البرنامج؛ أو  BlackBerryالتطبيقات في حالة برنامج 

لى الرغم مما سبق، يمكن أن يتضمن البرنامج وظيفة وع. لةجديدة أو معدَّ  RIMعلى أية خدمات لـ 



ع منك تحديث البرنامج أو برنامج تابللتحقق الذاتي من التحديثات والتحسينات للبرنامج، ويمكن أن يطلب 

تابعة  بنودمعينة، برامج أخرى جديدة أو  RIMخدمات  استخدامستمرار في الدخول أو االللغير من أجل 

 اتفاقوما لم تقم أنت، أو طرف آخر تكون قد دخلت معه في . للغير أو جزء منهاللغير أو خدمات تابعة 

الخاص بك  BlackBerry Solutionعداد الـ أو أجزاء منه، بإ BlackBerry Solutionلتزويدك بالـ 

التحديثات أو التحسينات على البرنامج أو البرنامج التابع للغير أو خدمات  استخدامليمنع إرسال أو 

RIM،  فأنت هنا توافق على أنRIM  أن تقوم بإتاحة بمثل هذه التحديثات أو ) وليست ملزمة بذلك(يمكن

بموجب هذا  RIMعتبار أية تحديثات أو تحسينات تقدمها إليك سيتم ا. نات إليك من وقٍت إلى آخرالتحسي

م للحاسب اآللي، برنامج خاد BlackBerryمحمول، برنامج  BlackBerryبرنامج  تفاقاال

BlackBerry خدمات ،RIM أو برنامج تابع للغير، كما تكون الحالة. 

إذا كان البرنامج، أو أية خدمة يتم الدخول إليها من خالل البرنامج، قد تم تعريفها أنها . المنتجات التجريبية

، فإن )تواليعلى ال" خدمة بيتا"و" برنامج بيتا" ("بيتا"أو " ألفا"ما قبل العرض التجاري، التقييم، برنامج 

جريبية من البرنامج أو ك لمثل هذه النسخة التاستخدامحقوق الترخيص المذكورة أعاله فيما يتعلق ب

فترة (" RIMالدخول إلى نسخة تجريبية لخدمة تنطبق فقط للفترة الزمنية المصرح لها بواسطة 

مرخص يوجد مستخدمين ال (فقط بالقدر الالزم الذي يمكنك أنت، ومستخدميك المرخص لهم ") ختباراال

إلى  تعليقكختبار وتقديم من ا) في حالة كونك فرداً واحداً  في البرنامج التجريبي أو الخدمات التجريبية لهم

RIM  بخصوص البرنامج التجريبي أو الخدمة التجريبية، وأي منتجات خاصة بـRIM  تقومRIM 

، ومع البرنامج التجريبي والخدمات "بيالجهاز التجري("مع البرنامج التجريبي  ستخدامبتوفيرها لال

؛ وإذا تم توفير برنامج تجريبي أو منتجات تجريبية أخرى كجزء من ")المنتجات التجريبية"التجريبية 

فقط مع البرنامج المنطبق، أو النسخ  ستخدام، لتطوير تطبيقات برمجية لالRIMبرنامج مطوري 

تجارياً بواسطة  بية أخرى، في حالة وخالل إطالقهاريالتجارية من البرنامج التجريبي أو منتجات تج

RIM .ختبار، ويمكن مد الفترة أو تدميرها اخيص سيتم تدميرها تلقائياً عند انتهاء فترة االمثل هذه التر

، RIM، سوف تقوم تفاقأنت بخرق هذا اال ما لم تقمفي أي وقت، وفقاً لتقديرها، ولكن،  RIMبواسطة 

. دات تجارية معقولة لتزويدك بإخطار مسبق بأي تغيير في مدة فترة االختبارمجهو استخدامإن أمكن، ب

بوضع تدابير تقنية في المنتجات  RIMختبار، أنت تعلم وتوافق على أنه قد تقوم وعلى الرغم من فترة اال

ول وأنت توافق على أنك لن تحا التجريبية يمكن أن تجعلها غير صالحة للعمل بعد فترة محددة من الزمن،

بالنظر إلى منح الترخيص إلى المنتجات . لتفاف على مثل هذه التدابير التقنية، ولن تحاول أن تفعل ذلكاال

، بما RIMتجاه المنتجات التجريبية كما تطلب  بتعليقك RIMالتجريبية، أنت توافق على أنك سوف تزود 



ختبار، بدون أي تعويض أو االوعيوب قد تواجهها أثناء فترة  مستمر بخصوص أي خللتعليقك الفي ذلك 

. المذكور التعليقعلى " التعليق"عنوان بأدناه  الواردة الفقرةوسيتم تطبيق ، RIMسداد من أي نوع من 

كمال دراسة تتعلق بمنتج تجريبي محدد وأنت توافق أنت بإ منك تحديداً أن تقوم RIMيمكن أن تطلب 

 .على إكمال مثل هذه الدراسات

غير مسموح لك بتوزيع أو تعديل البرنامج، أو أي محتوى تم إتاحته لك كجزء من . اإلصدارحقوق إعادة 

ممنوعة من حظر هذه األعمال وفق  RIMباستثناء الحاالت التي تكون فيها . كلياً أو جزئياً  RIMخدمة 

ته لك القانون، وال يجوز لك نسخ، أو إعادة إصدار أو بأي أسلوب تكرار البرنامج، أو أي محتوى يتم إتاح

، في مستندات خدمة تفاقكلياً أو جزئياً، إال كما هو مصرح به صراحةً في هذا اال RIMكجزء من خدمة 

RIM منفصل مكتوب بينك أنت و اتفاقأو في  الساريةRIM  أو شركة تابعة لـRIM . وألغراض هذا

بالبرنامج التي تحدث نسخ البيانات والتعليمات الخاصة " إصدارإعادة "أو " نسخ"، ال تشمل كلمتي النص

ها بموجب ومن أجل األغراض المذكورة في استخدامبشكل طبيعي أثناء تنفيذ البرنامج العادي عند 

عتيادية من البرنامج أو من الحاسب اآللي أو حتياطية غير معدلة اناء عمل نسخ االمستندات أو في أث

ال يجوز لك نسخ . عمل القياسية للصناعةالنظام الذي يكون البرنامج مثبتاً عليه، وطبقاً لممارسات ال

ك لـ استخدامقتران مع باال ستخدامك الشخصي أو الداخلي ولالستخداممنها إال ال المستندات أو جزء

BlackBerry Solution الخاص بك. 

أنت مسئول عن جميع األنشطة المتعلقة بالـ . BlackBerry Solutionالـ  استخدامقواعد  -3

BlackBerry Solution ويجب أن تضمن  مرخص لهمالخاص بك والتي تقوم بها أنت ومستخدميك ال

 :أنك

وأي جزء  BlackBerry Solutionالـ  استخدامفقط ب مرخص لهمستقوم أنت ومستخدميك ال ) أ(

الخاصة بالـ  السارية، والقوانين واللوائح المعمول بها، والمستندات تفاقمنه، وفقاً لهذا اال

BlackBerry Solution منها؛ خاص بك أو جزءال 

، سواء بالنيابة عنك أو بالنيابة عن شركة أو هيئة أخرى، تفاقلك الحق وسلطة الدخول في هذا اال ) ب(

 أو قاصر، وإنك قد بلغت سن الرشد؛

أي من  استخدامشتراك في ، بما في ذلك االتفاقوفقاً لهذا اال RIMأية معلومات يتم تقديمها إلى  ) ج(

ستكمال معاملة خالل خدمة سداد ، أو اRIMEمتجر  ، وضع طلب من خاللRIMخدمات 



BlackBerryمرخص لهم، هي صحيحة، دقيقة، حالية وكاملة، وطالما أنك أنت أو مستخدميك ال 

أو تحتفظ بحساب، فسوف تقوم بتحديث مثل هذه المعلومات  RIMخدمة  استخداممستمرين في 

 لتظل صحيحة، دقيقة وكاملة؛

كشخص  االستفساراتعن قصد، بعد عمل مثل هذه  رخص لهممأنت ومستخدميك ال لن تقوم ) د(

أو السماح لآلخرين  استخدامفي وضعك أو وضع مستخدمك المصرح له، باتخاذ،  عادي

تابع  بندأو مع أي  عن الخاص بك أو جزء منه منفصالً  BlackBerry Solutionالـ  استخدامب

يؤثر بشكل أو يضعف أو مع،  RIM تقديرللغير أو خدمات تابعة للغير بأسلوب يتداخل حسب 

بما في ذلك أي على نحو معقول، عكسي على أي برنامج، جهاز، نظام، شبكة، محتوى أو خدمة، 

الخاص بك أو بأي مستخدم نهائي آخر، يستخدم بواسطة  BlackBerry Solutionجزء من الـ 

ير ضار على ، أو على نحٍو آخر له تأثAirtimeأو مقدم خدمة  RIMأي شخص، بما في ذلك 

RIM مجموعة شركات ،RIM مقدم خدمة ،Airtime من عمالئهم أو هيكلهم األساسي  أو أي

ستالمك إخطاراً من خدماتهم، وأن تقوم فوراً بوقف أي من هذه األنشطة عند اأو منتجاتهم أو 

RIM بهذا الصدد؛ 

خاص بك أو ال BlackBerry Solutionالـ  استخدامب مرخص لهمأنت ومستخدميك ال لن تقوم ) ه(

أو سيء أو بذيء غير الئق  أي محتوى انتشاررفع، توزيع أو وضع، جزء منه في إرسال، نشر، 

 .أو تشهيري أو خادع أو مؤذي أو غر قانوني أو مضلل

الخاص بك، أو  BlackBerry Solutionالـ  استخدامب مرخص لهمومستخدميك ال أنت لن تقوم ) و(

رتكاب أعمال ارتكاب جريمة أو جريمة أو تسهيل اأي جزء منه، الرتكاب أو محاولة ارتكاب 

 ، بما في ذلك رفع أو جمع أو تخزين أو نشر أو إرسال أوأخرى غير قانونية أو أعمال ضارة

أو  أو مواد ليس لديك الحق في جمعها أو تخزينهاالتواصل أو على نحٍو آخر إتاحة أية معلومات 

لحقوق  أو خرقمن المسئوليات، ألي  نتهاكا أي قانون أو عقد أوخرق  ،إتاحتها، بما في ذلك

ستغالل أو يسيئ ا أو ينتهك ونية أو أي فعل قد يخرقغير قان المقامرة الخصوصية أو القوانين أو

بما في ذلك، نسخ (أو الحقوق األخرى المملوكة ألي طرف آخر /حقوق الملكية الفكرية و

الحق لنسخه أو  مرخص لهملومشاركة برنامج أو محتوى ليس لديك أو لدى مستخدميك ا

 ؛)مشاركته، أو المراوغة بشكٍل غير قانوني في إدارة أية حقوق رقمية محمية



، أو أي جزء منه، في رفع، BB Solution الـ استخدامب مرخص لهمأنت ومستخدميك ال لن تقوم ) ز(

: علىنشر، إرسال بريد إلكتروني، إرسال، أو على نحٍو آخر إتاحة أي برنامج أو محتوى يحتوي 

، Trojan Horse ،Worm ،Backdoor ،Shutdown mechanismفيروس، ) 1(

Malicious code ،Sniffer ،Bot ،Drop dead mechanism أو ،Spyware2(و ؛ أ (

) ب(داء، األأن يكون له تأثير سلبي على ) أ( يتوقعرجح أو أي برنامج أو محتوى على األ

يتسبب أو يسهل الدخول غير مصرح به إلى أو ) ج(تعطيل، إفساد، أو التسبب في ضرر إلى، أو 

ه ألي أغراض غير مصرح بها وغير استخدامفي  يتسببيمنع الدخول المصرح به إلى، أو 

وإذا ") (Malwareبرمجيات ضارة ("أي برنامج، جهاز، خدمات، أنظمة، أو بيانات في الئقة، 

 BlackBerryتعلق بالـيفيما من البرمجيات الضارة في أو  أصبحت على علم بوجود أي

Solution يجب أن تبلغ ،RIM  ً؛)فورا 

، تأجير، بيعأو تحويل، أو تحاول إيجار، ببيع، تأجير،  مرخص لهمأنت ومستخدميك ال لن تقوم ) ح(

 RIMل، البرنامج أو أي محتوى، أو أي جزء منه، تم إتاحته لك كجزء من خدمة يأو تحوإيجار، 

بما في ذلك تشغيل مكتب خدمات أو خدمة (جزء منها،  أو أي RIMخدمات  استخدامأو حقك في 

 ستخدامت مسبقاً، لالإلى أي شخٍص آخر، أو في حالة البرنامج المثبَّ ) البرنامج استخداممساوية ب

 ؛RIMعلى أي جهاز آخر، بدون اإلذن الكتابي المسبق من 

ى أٍي من كتساب دخول غير مصرح به إلبمحاولة ا مرخص لهمستخدميك الأنت وم لن تقوم ) ط(

، من خالل RIM، حسابات أخرى، أنظمة حاسب آلي أو شبكات متصلة بخدمة RIMخدمات 

ستخراج كلمة السر أو بأي وسيلٍة أخرى، أو الحصول أو محاولة الحصول على أي القرصنة، ا

من خالل أي وسيلة لم يقصد بها إتاحتها إليك  RIMتم إتاحتها من خالل خدمة يمواد أو معلومات 

 ؛المذكورة RIMخدمة  بواسطة

الخاص بك، أو  BlackBerry Solutionالـ  استخدامب مرخص لهمأنت ومستخدميك ال لن تقوم ) ي(

نتحال صفة أي شخص أو جهة، أو تقوم بالكذب أو على نحٍو آخر إعطاء أي جزء منه، في ا

لشخص أو جهة، أو خلق شخصية وهمية  مرخص لهمصورة خاطئة عنك أو عن مستخدميك ال

 والغش؛ التصيُّدآخرين، بما في ذلك  لتضليل

وإمدادها بالمعلومات التي تطلبها  RIMالتعاون مع  مرخص لهميجب عليك أنت ومستخدميك ال  ) ك(

أو  RIMوإمداد  تفاقفي التحقيق أو تحديد ما إذا كان هناك خرق في هذا اال RIMلمساعدة 



نشأة والحواسب اآللية حيث تكون بامكانية الدخول إلى الم RIMمراجع قانوني يتم تعيينه بواسطة 

أنت هنا . وأي سجالت مصاحبة اهاستخداميتم أو تم  RIM أو برامج ، خدماتRIMمنتجات 

مشتبه  جنائيةنتهاكات ات تطبيق القانون في التحقيق في اسلط) 1: (لتتعاون مع RIMض تفوِّ 

مسئولي النظام في ) 3(؛ وتفاقنتهاك هذا االعمال التحقيق في اأطراف أخرى في أ) 2(فيها؛ 

ومثل هذا . تفاقنت، الشبكات أو منشآت الحواسب اآللية من أجل تطبيق هذا االرمقدمي خدمة اإلنت

م، عنوان بروتوكول اإلنترنت، سم المستخدِ بالكشف عن ا RIMالتعاون يمكن أن يتضمن أن تقوم 

 .مرخص لهمأو أي معلومات شخصية خاصة بك أو بمستخدميك ال

والخدمات التابعة للغير  بنودأنت مسئول عن التأكيد على أن ال. دمات التابعة للغير المطلوبةوالخ بنودال -4

تصال باإلنترنت، الشبكات الالسلكية، تطبيقات التشفير المكتبية ا في ذلك أنظمة الحاسب اآللي، االبم(

، تتوافق مع الخاص بك BlackBerry Solutionوالتي بها أنت تختار تشغيل الـ ) Airtimeوخدمات 

ومدى توافر دخول  التابعبرنامج الالذاكرة،  ، بما في ذلك سرعة المعالجة،RIMالحد األدنى لمتطلبات 

ك استخدامكما هو مذكور في المستندات، وأن  BlackBerry Solutionمخصص لإلنترنت مطلوب للـ 

 BlackBerryبعة للغير مع الـأو للخدمات التا/التابعة للغير هذه و بنودلل مرخص لهمأنت ومستخدميك ال

Solution أو األحكام التي /من التراخيص، البنود، الشروط، القوانين، القواعد و الخاص بك ال ينتهك أي

عادةً ما تتطلب  Airtimeإن خدمات . المذكورةتابعة للغير وخدمات تابعة للغير  بنود استخدامتتعلق ب

بما في ذلك، من أجل المحادثة بالفيديو، رسائل البريد  الخاص بك، BlackBerry Solutionالـ  استخدام

يمكن أن يتم حسابها فيما يتعلق  Airtimeمصاريف خدمة . اإللكتروني والمكالمات عبر الهاتف الخلوي

، على أن RIMالخاص بك، وأنت توافق أن كما هو بينك وبين  BlackBerry Solutionك لـ استخدامب

قد يقوم مقدم خدمة . ستخدامالتي تحدث خالل هذا اال Airtimeدمة تكون مسئول عن كافة مصاريف خ

Airtime من خدمات  الخاص بك بتحديد أيRIM إذا كنت . وخدمات تابعة للغير يمكن إتاحتها لك

 BlackBerryيدعم الـ Airtimeترغب في الحصول على معلومات عن َمن ِمن مقدمي خدمة 

Solution تصال بـ الخاص بك في موقعك برجاء االRIM  عن طريقlegalinfo@rim.com . أنت

) أو الالحق( S/MIME Version 3.0مثل (تستطيع أن تقوم بمد تطبيقات التشفير المكتبية الخاصة بك 

المحمول  BlackBerryإلى برنامج الـ ) PGP، مثل RFC 2440أو التطبيقات على أساس معايير 

تابعة للغير، وبدون تحديد  بنودر المكتبية والتي هي ال توفر تطبيقات التشفي RIMالمستخدم، ولكن 

أو شركاتها التابعة في حالة حدوث أي  RIM، ال توجد أية مسئولية على 22 الفقرةالعام في  التنازل

 .مسألة تنتج عن أو تتعلق بتطبيقات التشفير المكتبية الخاصة بك



 بنود إضافية -5

 :إضافيةقد يطلب منك الموافقة على بنود وشروط ) أ(

على سبيل المثال، مكونات مفتوحة (فيما يتعلق بمكونات تابعة للغير  RIMمع  -1

أو للحصول على  RIMمحددة أو محتوى  RIMخجمات  استخدامومن أجل ) المصدر

 ؛RIMتحديث أو تحسين على منتج أو خدمة 

بما في  تابع للغير أو خدمة تابعة للغير، بند استخداممع طرف آخر للحصول على أو  -2

موقع  ستخدامأو ال RIMEذلك الحصول على عروض تابعة للغير من خالل متجر 

 إلكتروني تابع للغير؛

 In-Appأو لشراء منتج  RIMEللقيام بعملية شراء من خالل متجر  MoRمع  -3

 ؛ وBlackBerryخدمة سداد  استخدامب

 .Airtimeلخدمات  Airtimeمع مقدم خدمة  -4

 RIMتقوم بدخوله مع طرف آخر ولن تكون  اتفاقمتثال مع أي الأنت مسئول عن ا)  ب(

مسئولة أو تتحمل مسئولية أي خسارة أو ضرر من أي نوع يحدث كنتيجة لتعاملك مع أي أطراف 

، منتج أو خدمة، بندهي مصدر أي محتوى،  RIMإذا كنت غير متأكد ما إذا كانت . أخرى

إذا كنت تتعامل مع أطراف أخرى عبر . legalinfo@rim.comعلى  RIMبرجاء اإلتصال بـ 

اإلنترنت أو بالتعاون مع خدمات تابعة للغير، برجاء الحرص على التأكد من أنك تعلم مع من 

تتعامل، وأنك تعلم األحكام والشروط المرتبطة مع تلك المواقع اإللكتروني وأي خدمات تابعة 

تستقبلها، بما في ذلك أحكام التوصيل والسداد، تابعة للغير قد تقوم بالدخول عليها أو  بنودللغير أو 

، أحكام ترخيص المستخدم النهائي، المقدرة على إعادة المنتجات، أحكام ستخدامأحكام اال

الخصوصية، إعدادات الخصوصية، ومزايا األمان لحماية معلوماتك الشخصية ولضمان سالمتك 

 .الشخصية

اإلضافية بينك وبين أي طرف آخر ُملِزمة لـ  لن يحدث مطلقاً أن تكون األحكام والشروط) ج(

RIM تفاقأو تفرض أي إلتزامات إضافية، أو إلتزامات تتعارض مع أحكام وشروط هذا اال ،



تابعة  بنود، فإن األحكام والشروط المتعلقة بRIMأياً كان، وكما هو الحال بينك وبين  RIMعلى 

 .بنودتظل مطبقة على تلك اليجب أن  تفاقللغير وخدمات تابعة للغير في هذا اال

أحكام وشروط إضافية والتي توفر لك حقوق تشمله بقدر ما يكون مكون أي طرف آخر ) د(

، النسخ، التوزيع أو تعديل كل أو جزء من هذا المكون التابع للغير أوسع نطاقاً من ستخداماال

د الذي يمكن أن تمارس للبرنامج، فعندئٍذ فقط إلى الح تفاقالحقوق الممنوحة لك بموجب هذا اال

للفترة المتبقية من البرنامج،  تفاقهذه الحقوق األوسع نطاقاً دون خرق بنود أو شروط هذا اال

تابع للغير البرنامج الفيما يتعلق ب. يجب عليك الحصول على فائدة مثل هذه الحقوق األوسع نطاقاً 

، فيما RIMلك بواسطة  تي تتاحال) والتي تشمل البرنامج والمحتوى(تابعة للغير الخدمات الأو 

 RIMEتابعة للغير التي يتم توزيعها من خالل متجر الخدمات التابع للغير والبرنامج العدا 

حب البرنامج التابع للغير أو الخدمة التابعة للغير ترخيص ا، إذا لم يص)9 الفقرةالمذكورة في (

أو  ت برامجكان كما لو تفاقوط هذا االها يتم وفقاً لبنود وشراستخدامالخدمة، فإن  بنودمنفصل أو 

الخاص بك؛  BlackBerry Solutionوذلك يشكل جزءاً من الـ ) كما ينطبق( RIMخدمات 

" كما هي" RIMبشرط أن يتم توفير البرنامج التابع للغير أو الخدمة التابعة للغير إليك بواسطة 

، إقرارات أو شهادات ، وبدون شروط صريحة أو ضمنية، تصديقات، ضمانات"كما تتوفر"و

 ستثناءات المسئولية والتنازل، فإنه يجب تطبيق حدود واRIMضمان، وكما هو بينك وبين 

تابعة للغير وخدمات تابعة  بنودوالخاصة ب تفاقسترداد األموال المذكورة في هذا االوأحكام ا

ول يتم توفيره محم BlackBerryأي برنامج تابع للغير يتم شحنه على . للغير، وليست للبرنامج

، وإذا كنت ترغب في الحصول على البرنامج التابع للغير RIMلك كوسيلة لراحتك بواسطة 

 .التابع للغير مباشرةً من مورديه بأحكاٍم أخرى، يجب عليك الحصول على البرنامج

 RIMخدمات  -6

تجاهك، ، بدون أدنى مسئولية RIMأنت توافق أنه يمكن تقوم . RIMتعديل أو وقف خدمات ) أ(

في أي وقت،  RIMبتعديل، تعليق، وقف، إزالة، وضع حدود على، أو تعطيل أٍي من خدمات 

 RIMبوقف خدمة  RIMبصفة مؤقتة أو دائمة، مع أو بدون إخطارك؛ بشرط أنه إذا قامت 

أٍي من برامج  استخدامفي هذه الحالة سوف يتم تلقائياً إنهاء رخصتك الخاصة ب(بصفة دائمة 

BlackBerry  المحمولة والمصممة خصيصاً للدخول على خدمةRIM وإذا كنت قد )المذكورة ،

، فقد تفاقهذه لتوفيرها لك لمدة محددة من الوقت ولم تخرق هذا اال RIMقمت بدفع قيمة خدمة 



، كما RIMمن أجل خدمة  RIMسترداد كل أو جزء من البملغ الذي قمت بسداده إلى يحق لك ا

ومثل هذا . RIMبخصوص خدمات  RIMاد األموال الخاصة بـ ستردهو مذكور في سياسة ا

 RIMالوحيدة تجاهك في حالة قيام  RIMسترداد، إن وجد، سيكون حقك الحصري ومسئولية اال

 .بصفة دائمة RIMبوقف خدمة 

بالحق في، وأنت توافق أنه يمكن أن تقوم  RIMمما سبق، تحتفظ  بدون الحد. الصيانة) ب(

RIM  المطلق، بتعطيل الدخول إلى خدمات وهي في تقديرهاRIM دورية، أو على نحٍو  بصفة

خارج التشغيل، من أجل إصالح أخطاء البرنامج، تثبيت تحديثات وعمل  RIMآخر أخذ خدمات 

 .RIMتشخيصات وصيانات أخرى لخدمات 

 سهاماتكم والمحتويات األخرىا -7

 BlackBerry Solutionول الـ ح RIMإلى  بإبداء تعليقكأن تقوم  كيمكن. تعليقاتكم) أ(

يجب أن  RIM ك كتابةً، فأنت هنا توافق على أنعلى خالف ذل RIMمالم توافق . الخاص بك

المفاهيم والتغييرات التي تقوم أنت بتوفيرها إلى قتراحات واألفكار واالكل التعليقات وتمتلك 

RIM  بخصوص الـBlackBerry Solution فكرية المرتبطة الخاص بك وكل حقوق الملكية ال

والفائدة عن كل حقوقك وحقوق الملكية الفكرية  RIMوأنت هنا تتنازل إلى ") التعليقات"جميعاً (

. بأية تعليقات تتعلق بحقوق ملكية فكرية لطرف آخر RIMعن قصد بتزويد أنت لن تقوم . منها

افية والقيام فيما يتعلق بالتوقيع على مستندات إض RIMأنت توافق على التعاون الكامل مع 

من  RIMتمتلك التعليقات ولتمكين  RIMللتأكيد على أن  RIMبأفعال أخرى كما تطلب منك 

 .أو معلومات سرية/أو حماية أي حقوق ملكية فكرية مرتبطة و/تسجيل و

، مسئول بالكامل عن RIMأنت، وليس . تابعة للغير بنودمحتوى المستخدم النهائي، ) ب(

تابعة للغير أخرى التي تتم  بنودبالتحكم في المحتوى أو  RIMوم ال تق. المحتوى الخاص بك

 الخاص بهم أو BlackBerry Solutionتصال بـ ائيين في اإتاحتها إليك بواسطة مستخدمين نه

الخاص بهم،  BlackBerry Solutionقتران مع الـ أي خدمة تابعة للغير تستخدم بالل

دقة، سالمة، أو جودة، وغير  RIM، ال تضمن 22 الفقرةفي  التنازل العامضافة إلى باإلو

بتأسيس ممارسات عامة وحدود  RIMيمكن أن تقوم . التابعة للغير بنودمسئولة عن مثل هذه ال

، بما في ذلك، حجم المحتوى الذي يمكن تخزينه، الحد RIMخدمات  استخدامفيما يخص 

منشورات لوحة /  توى أو الرسالةحتفاظ بالمحلزمنية والتي يتم أثناءها يتم االاألقصى للمدة ا



ة الزمنية أو الفتر/، و)المخزون السحابيبما في ذلك خدمة ( RIMمن خدمات  المناقشة على أي

 استخداميمكنك أن تقوم ب. أو الدخول إلى أي محتوى استخدامستمرار في التي يمكنك أثناءها اال

 RIMتصال مع خدمة ، في اRIMأو شركة تابعة لـ  RIMالمحتوى الذي يتم إتاحته بواسطة 

قد ال يمكنك . RIMك الخاص ووفقاً لبنود وشروط الترخيص المحددة لخدمة ستخدامفقط ال

سيتم شرح . لنغمات الرنات "BBM Music"محتوى تم توفيره لك كجزء من خدمة  استخدام

ن المطبقة، والتي يجب أ RIMالقيود مثل تلك المذكورة أعاله بالتفصيل في مستندات خدمة 

. قد تقوم بعمل تغييرات مستقبلية RIMتكون متآلف معها ومراجعتها من وقٍت إلى آخر حيث أن 

ليست مسئولة أو ال تتحمل مسئولية أياً من الفقد، المسح، الدخول الغير  RIMأنت توافق على أن 

ص مصرح به، أو الفشل في تخزين أي محتوى وبشرط أن تكون لديك الحقوق الالزمة أو الترخي

حتياطية بديلة ألي محتوى قد يكون مهم لك أن تحتفظ بنسخة فعل ذلك، يجب أن تحتفظ بنسخة ال

 .منه

أو ملحق له، فإن هذا  تفاقبخالف ما هو مذكور صراحةً في هذا اال. المحتوى الخاص بك) ج(

تي فيما يتعلق بأٍي من تلك المحتويات ال. RIMال ينقل أي ملكية للمحتوى الخاص بك إلى  تفاقاال

بإتاحتها إلدراجها على مواقع اإلنترنت المتاحة للجمهور  مرخص لهمتقوم أنت أو مستخدميك ال

رخصة دولية،  RIM، أنت تمنح RIMأو غير ذلك من الجوانب المتاحة للجمهور لخدمات 

، توزيع، ستخدام، وغير حصرية الاألتعاب األدبيةدائمة، ال رجعة فيها، قابلة للتحويل، خالية من 

على نحو دة إصدار، تعديل، مالءمة، األداء العلني، والعرض العلني لذلك المحتوى كما إعا

، وفيما يتعلق بأي محتوى تقوم أنت أو RIMمن خدمات  مناسب في اتصال مع رقابة وإدارة أي

رخصة  RIM، أنت تمنح RIMبإتاحته لجوانب أخرى من خدمات  مرخص لهممستخدميك ال

، توزيع، إعادة إصدار، تعديل، ستخدامحصرية ال ، وغيراألدبية األتعابخالية من دولية، 

 على نحو مناسبمالءمة، األداء العلني، والعرض العلني لذلك المحتوى كما هو مطلوب 

مثل  RIM؛ وأنت تأذن وتتعهد في كلتا الحالتين أن لديك الحق في منح RIMلتزويدك بخدمة 

 .هذه الرخصة

 BlackBerryك استخدامأنت تفهم أنك ب. للغير المرفوضةالتابعة  بنودالمحتوى وال) د(

Solution مرخص لهمالخاص بك أو خدمة تابعة للغير، يمكن أن تتعرض أنت ومستخدميك ال 

تعتبروها،  مرخص لهمتابعة للغير التي تكون، أو أنك أو مستخدميك ال بنودإلى محتوى و



ولكن ليس (ومن ينوب عنها  RIMحق إن من . هجومية، غير الئقة، أو على نحٍو آخر مرفوضة

تابعة للغير من  بنودوبحسب تقديرهم أن يقوموا بالكشف المسبق، رفض، أو إزالة أي ) لتزاماال

 .RIMمن خدمات  على أي

الخاص بك أو الخدمات   BB Solutionـمن أجزاء ال بعض. قابة األبوية وإشراف الكبارالر) ه(

ت تقوم بالسماح لك بمنع أو ترشيح محتوى معين، خدمات التابعة للغير يمكن أن تتضمن إعدادا

RIMختيار وتفعيل مثل تلك إنها مسئوليتك بالكامل ال. أخرى ، خدمات تابعة للغير أو أطراف

ال تضمن أن هذه اإلعدادات خالية من الخطأ، سوف  RIM. اإلعدادات إلى التفضيل المرغوب

ابعة للغير، أو أطراف أخرى، أو أنها ال ، خدمات تRIMتمنع كل المحتوى المناسب، خدمات 

 BlackBerryيمكن تعطيلها أو التحايل عليها بواسطة آخرين يملكون الدخول إلى الـ 

Solution إذا سمحت ألطفالك بالسماع إلى، مشاهدة أو الدخول إلى البرنامج، . الخاص بك

لمحمول الخاص بك، فإنها تابعة للغير على المنتج ا بنود، خدمات تابعة للغير، أو RIMخدمات 

تابعة للغير  بنود، خدمات تابعة للغير أو RIMمسئوليتك لتحدد ما إذا كان هذا البرنامج، خدمات 

هم للبرنامج، خدمات استخداممناسبة ألطفالك، وأنت مسئول كامل المسئولية عن دخول أطفالك و

RIMصاريف المالية أو المستحقات تابعة للغير، بما في ذلك كل الم بنود، خدمات تابعة للغير، و

 .أو الدخول ستخداماألخرى التي تحدث جراء هذا اال

 RIMأنت توافق أنه من وقٍت إلى آخر يمكن أن تقوم . تابعة للغير بنودإزالة برنامج أو ) و(

 Myأو RIMEبما في ذلك متجر  RIMتابعة للغير من أي خدمة  بنودبإزالة برنامج أو 

World تابع للغير مع، يقلل األداء، أو  بندانونياً أو عندما يتدخل البرنامج أو ، وعندما يتطلب ق

يؤثر سلبياً على أي برنامج، جهاز، نظام، شبكة أو بيانات، بما في ذلك أي جزء من الـ 

BlackBerry Solution أو الخاص بالمستخدمين اآلخرين، يمكن إزالة هذا /الخاص بك و

من على المنتج المحمول الخاص بك، تعطيل الدخول إلى خدمة  التابع للغير بندالبرنامج أو ال

RIM إليك في أي  أو خدمة تابعة للغير لمدد غير محددة من الوقت أو وقف إتاحة هؤالء السارية

 .في حالة حدوث ذلك RIMعن ضد يحق لك الط، لن )أ(6 وقت، بدون إخطارك، ووفقًا للفقرة

بحقها حسب  RIMر الذي يحظره القانون، تحتفظ باستثناء القد. إضافية إلغاءحقوق ) ز(

يير، تعليق، إزالة، وقف، تحديد، تقديرها، وفي أي وقت، ألي سبب وبدون إخطارك، في تغ

المحمول  BlackBerryتابع للغير من منتج  بندستبعاد أو إنهاء دخولك وإزالة أي برنامج أو ا



بالمواد التي تم تثبيتها بالفعل على منتج  الخاص به، بما في ذلك، وقف أو إزالة العمليات الخاصة

 .في حالة حدوث ذلك RIMطعن ضد يحق لك المحمول، ولن 

 التكنولوجيا استخداممعلومات األمان المتعلقة ب -8

في حاالت نادرة، يواجه الناس نوبات أو تعتيم بسبب التعرض إلى وميض . األعراض المادية) أ(

إذا كنت قد واجهت ذلك، أو . تكنولوجيا مثل ألعاب الفيديوأضواء وأنماط غالباً ما توجد في ال

واجهت أي غثيان، حركات ال إرادية، وخز، خدر، ومسائل تتعلق بالرؤية بينما كنت تستخدم 

تكنولوجيا مشابهة ويجب عليك  استخدامستشارة طبيبك قبل لتكنولوجيا في الماضي، يجب عليك اا

وفي أي . هذه التكنولوجيا في حالة حدوث هذه األعراضمثل  استخدامفوراً أن تتوقف كل أشكال 

المطول للتكنولوجيا لتقليل أي عدم راحة ممكن حدوثها أو  ستخدامحال يجب عليك تجنب اال

تعب، بما في ذلك أي عضالت، مفاصل أو إجهاد في العين ويجب عليك مراقبة أطفالك عن قرب 

 .ملةهم التكنولوجيا لتجنب المشاكل المحتاستخدامعند 

 BlackBerryتصال عن طريق الفيديو في برنامج إن خاصية اال. خدمات الطوارئ) ب(

، ال تستخدم أرقام )PSTN( مع الشبكة الهاتفية العمومية التبديليةالمحمول ليست مترابطة 

الهواتف للتواصل مع أجهزة أخرى، ولم يتم تصميمها أو تهيئتها لتكون بديالً لهاتفك المحمول 

أضف إلى ذلك، أنت تعلم وتوافق على أن كٍل من برنامج . خط الهاتف الثابت العادي أو

BlackBerry Mobile Voice ")MVS ("التحدث عبر الفيديو في البرنامج لم يتم  خاصيةو

ليحلوا محل خط ك الثابت التقليدي أو هاتفك الالسلكي المحمول، وأنهم ال  اأو تهيئتهم اتصميمهم

أو أرقام مخصصة تقوم " 000"، "999"، "112"، "911"ل بـ تصاهم لالاستخداميمكن 

تصال المحلية ات طوارئ شبيهة وفقاً لقوانين االبتوصيل المستخدم إلى نقاط سالمة عامة أو خدم

التحدث  خاصيةها من خالل المات خدمات الطوارئ ال يتم إجراؤإن مك"). خدمات الطوارئ("

محمول حين يكون هناك  BlackBerryمن منتج  ، وسيتم إجراؤها فقطMVSعبر الفيديو أو 

أنت تفهم وتوافق على أن الترتيبات . Airtimeتغطية السلكية خلوية متوفرة من مقدم خدمة 

أو وظيفة التحدث عبر الفيديو في البرنامج، يجب عملها للوصول  MVSاإلضافية، منفصلة عن 

يريها، وموظفيها لن يتحملوا ورؤسائها، مد RIMإلى خدمات الطوارئ، وأن مجموعة شركات 

أية مسئولية أياً ما كان من إصابة شخصية، وفاة أو أضرار تنشأ من أو تتعلق بعدم المقدرة على 

 .أو وظيفة التحدث عبر الفيديو في البرنامج MVSالوصول إلى خدمات الطوارئ من خالل 



مرخص ك وعلى مستخدميك الطبق علينالبنود والشروط اإلضافية التالية ت. RIME) متاجر(متجر  -9

 :RIME) متاجر(متجر  استخدامعند  لهم

، جميع البنود 9 الفقرةباستثناء ما يرد ذكره صراحةً في . قابلية تطبيق البنود على العروض) أ(

، RIMتابعة للغير، خدمات  بنود، RIMفيما يتعلق بالبرنامج، منتجات  تفاقوالشروط في هذا اال

بجميع معامالت  RIMEتقوم . ق على النوع المقابل من العروضوخدمات تابعة للغير تنطب

في بلدكم، ووفقاً لذلك، في إطار توزيع  RIMالتجارة اإللكترونية الخاصة بمجموعة شركات 

 RIMإلى  تفاقجميع اإلشارات في هذا اال In-Appومشتريات منتجات  RIMEعروض متجر 

 .RIMEيجب أن يتم إعتبارها إشارات إلى 

بحقها على حسب تقديرها في عمل أي تحديثات، تعديالت  RIMEتحتفظ . غييراتالت) ب(

بدون إخطار مسبق بما في ذلك تغيير العروض المتوفرة، وصف  RIMEوتضبيطات في متجر 

 .العروض، والبنود، بشرط أن تكون تلك التغييرات سوف تطبق فقط على أساس مستقبلي

لكنها قد ال تتوفر  RIMEيتم عرضها في متجر بالرغم من أن العروض . مكان العروض) ج(

ستبعاد أو ا فيبحقها، بحسب تقديرها  RIMEتحتفظ . في جميع البالد RIMEمن خالل متجر 

أو منطقة  بلد أيفي  مقيمأي شخص أو كيان إلى تقديم أي عرض من الحد على نحٍو آخر 

أو جهازك، لمعرفة /اص بك وتكنولوجيا ومعلومات تتعلق بمزود الشبكة الخ استخدام، وجغرافية

سبق، العروض  الحد ممابدون . ستبعاد أو الحدك الجغرافية من أجل تسهيل هذا االبلدك أو منطقت

ها في البلد المصرح لها من قبل شروط البائع استخدامأو /يمكن فقط أن يتم تحميلها، تثبيتها و

متوفرة فقط  In-Appمنتجات . لبائعأو كما يتم تعيينه خالف ذلك بواسطة ا) معرفة أدناه(المطبقة 

 .In-Appمنتج التي من خاللها يتوافر  RIMEفيها عروض متجر  تتوافر في البالد التي

لتوفير  القدرات الالزمة والقدرة على الموافقة قانونياً  العروض موجهة لألفراد ذوي. رصَّ القُ ) د(

راف على وأن تكون مسئوالً عن أنت توافق على اإلش. تعاقدوالدخول في المطلوبة المعلومات 

 .حسابكمن خالل سمك أو با In-Appومشتريات منتج  RIMEات القصر لمتجر استخدامكل 

العديد من مقدمي الخدمة، بما في ذلك أعضاء  RIMEيمكن أن تستخدم . الخدمة مقدمو) ه(

لى لتزاماتها وخدمات أخرى إاستضافة، تشغيل، وتقديم ال RIMآخرين في مجموعة شركات 

 ").مقدمي الخدمات(" BlackBerryوخدمة سداد  RIME) متاجر(متجر 



، مرخص لهملك ولمستخدميك ال RIMEبإتاحة متاجر  RIMEتقوم . التابعة للغير MoR) و(

أو األكشاك أو  RIMEلكل متاجر  Merchant of Record ولكنها قد ال تكون تاجر السجل

التابعة للغير في وقت الشراء في متجر  MoRـ سيتم تعريف ال. In-Appلكل مشتريات منتجات 

RIME  أو من منتجIn-App ويزودك بخدمات تابعة للغير، باإلضافة إلى بنود وشروط ،

، PayPal, Incإضافية، يمكن أن تتطلب منك أن يكون لديك حساب مع معالج سداد محدد، مثل 

 .من أجل القيام بعملية شراء

، RIMEأي عرض يتم توزيعه إليك من خالل متجر  تخداماسإن حقوقك في . شروط البائع) ز(

 اتفاقأي عرض يكون خدمة، مرتبط ببنود وشروط أي  استخدامبما في ذلك حقك في الدخول و

العرض في توفير شروط  إذا فشل بائع"). شروط البائع("مستخدم نهائي مشمول مع العرض 

ك لمثل هذا العرض يجب أن يكون وفقاً ماستخدا، فأنت توافق أن البائع فيما يتعلق بأحد العروض

، كما لو كان العرض برنامج أو خدمات تفاقنفس بنود وشروط هذا اال لها اتفاقلبنود وشروط 

RIM )وذلك يشكل جزء من الـ ) كما ينطبقBlackBerry Solution  الخاص بك، مع

الخدمة، كما ينطبق،  يجب على بائع العرض أن يعتبر هو المرخص أو مقدم) 1: التعديالت التالية

، بدون "كما تتوافر"و" كما هي"أو شركاتها التابعة  RIMEيتم تقديم العرض إليك بواسطة ) 2

كما هو بينك ) 3شروط صريحة أو ضمنية، تصديقات، ضمانات، إقرارات أو شهادات ضمان؛ و

ورة في هذا سترداد المذكلمسئولية وأحكام االا واستثناء، فإنه يجب تطبيق الحدود RIMEوبين 

 .RIMللنوع المطبق على عرض تابع للغير، وليست من أجل برنامج أو خدمات  تفاقاال

. المحمولة وليست إلعادة البيع BlackBerryالشخصي على أجهزة  ستخدامعروض اال) ح(

على الرغم من أي بند أوشرط في بنود وشروط عرض محدد، أنت توافق وتصرح بأنك سوف 

ك الشخصي فقط وليس للبيع أو إعادة البيع وأنك سوف تقوم تخدامستحصل على العروض ال

العروض التي هي تطبيقات برمجية فقط على منصة برنامج مملوك  استخدامأو /بتحميل، تثبيت و

 .تعمل على منتج محمول RIMلـ 

تابعة للغير وخدمات تابعة للغير يتم  بنود، وRIMEفيما يتعلق بمتجر . الدعم المحدود) ط(

خدمات دعم محدودة فيما ) أ: (مسئوالً عن RIME، سيكون RIMEتها من خالل متجر إتاح

دعم الصف األول للمشاكل خدمات ) ب(تابعة للغير فقط؛ و بنوديتعلق بمسائل تحميل البرنامج و

المحمول والذي يسهل الدخول  BlackBerryالتي يمكن أن تواجهها فيما يتعلق ببرنامج  الفنية



برجاء الرجوع إلى صفحة الدعم على الموقع اإللكتروني . RIMEمتجر ، استخدامإلى، و

 .المنطبق لخدمات الدعم المتوفرة حالياً  RIMEالخاصة بمتجر 

بعمل نسخة أساسية أو محدودة  RIMفي بعض الحاالت قد تقوم . التحديثات مدفوعة األجر) ي(

لى الجهاز كما تم شحنه أو من من البرنامج تكون متوفرة لك إما ع بندأو  RIMالمدة من خدمة 

أو ( RIM، ولكن تطلب منك أن تقوم بشراء إصدار محدث من خدمة RIMEخالل متجر 

أو من مثل البرنامج من أجل الحصول على وظائف إضافية أو ) RIMإشتراك محدث من خدمة 

 .أو برنامج بعد فترة تجربة مبدئية RIMخدمة  ستخدامال

 MoRال يملك . تابعة للغير أو خدمات تابعة للغير بنودل RIMEو MoRمسئوليات ) ك(

تابعة للغير أو خدمات تابعة للغير يتم  بنودخبرات فنية فيما يتعلق ب RIMEالتابعين للغير وال 

العروض مسئولين عن شهادات الضمان والدعم  بائعو. RIMEإتاحتها من خالل متجر 

سوف . مع عروضهم) ن وجدإ(سوف تحصل على فائدة ضمان بائعي العروض . لعروضهم

يجب عليك الرجوع . يختلف الضمان بين بائعي العروض وحتى بين البالد لبائع عرض محدد

إلى المستندات المناسبة أو شروط البائع المصاحبة مع العرض لمعرفة ما هو الدعم الذي يقدمه 

لموافقة على تم اما لم ي. بائع العرض على عرض محدد وحقوقك فيما يتعلق الدعم والضمانات

، أي ضمانات يتم توفيرها فيما يتعلق بالعروض الساريعخالف ذلك أو يطلب بواسطة القانون 

باستثناء . التي يتم تمديدها لك فقط على أساس أنك أحد المستخدمين ولست بائع لتلك العروض

للغير  تابع بندل) إن وجد( MoRسترداد ةً من القانون، أو بواسطة سياسة االمدى الطلوب صراح

أيضاً على حسابهم الخاص أو  RIME، وال MoRمحدد أو خدمة تابعة للغير، ال يتصرف الـ 

 بنودلتزام لتوفير أي دعم تشغيلي أو فني أو إعادة أموال ل، وليس لديهم أي اMoRكمقدم خدمة لـ 

 .RIMEتابعة للغير أو خدمات تابعة للغير يتم توفيرها من خالل متجر 

بواسطة  RIME، يطلب من تفاقإذا بالرغم من أحكام هذا اال. د أو الضمانسترداحقوق اال) ل(

 RIMEسترداد وضمان إضافية للعرض، سوف توفر السارية في بلدك تقديم حقوق االقوانين 

باختيار توفير  RIMحيث يسمح، قد تقوم تم طلبها وفقاً لتلك القوانين ومثل هذه العالجات كما ي

تابعة للغير أو خدمات  بنود، RIM، البرامج، خدمات RIMتجات واحد أو أكثر من بدائل من

 .تابعة للغير



بائعي  BlackBerryتمكن خدمة سداد . BlackBerryوخدمة سداد  In-Appمنتجات ) م(

أنت تقر أن . العروض من توفير منتجات وخدمات رقمية إليك من برنامج تابع للغير أو برنامج

، وال يتم توزيعها من خالل RIMEيتم تخزينها على خوادم  التابعة للغير ال In-Appمنتجات 

هذه، وليست  In-App، وأنت توافق على أن بائع العرض الخاص بمنتجات RIMEمتجر 

RIME هو المسئول عن تلبية طلباتك لمنتجات ،In-App  وتسليمك منتجاتIn-App. 

أو  RIMبع للغير من خالل خدمة تا بندبمجرد أن تقوم بتحميل أي برنامج أو . My Worldعالمي  -10

وال شركاتها التابعة مسئولين تجاهك ألي  RIMEخدمة تابعة للغير، فإنه يصبح مسئوليتك ولن تكون 

من إزالة تثبيت وإعادة تثبيت   My Worldنك مخزنيمكِّ . خسارة، تدمير، أو ضرر ألٍي من هذه المواد

لتفصيل في القواعد الحالية كما سيتم توضيحه با تابعة للغير على منتجك المحمول بنودبرنامج معين و

من وقٍت  من الممكن أن تتغير My World خواصأنت تقر وتوافق على أن قواعد و. My Worldلـ

 .لتزام بالقواعد الحالية التاليةإلى آخر، وتوافق على اال

ق في أو متعلق اكتساب أي ح لهم المرخصمستخدميك يجوز لك وال ألي من  ال. الملكية الفكرية -11

تجارية، العالمات التصاميم، الختراع، ك براءات االبما في ذل، الفكرية أو حقوق ملكية أخرى ملكيةبال

حقوق الطبع والنشر، حقوق قاعدة البيانات أو حقوق في أي معلومات سرية أو أسرار تجارية، في أو 

ذلك المحتوى الذي يتم توفيره  الخاص بك أو أي جزء منه، بما في BlackBerry Solutionتتعلق بـ 

كما ال يجوز . تفاقاال، بموجب هذا RIMأو شركاتها التابعة ومورديها كجزء من خدمة  RIMبواسطة 

جزء  الخاص بك أو أي BlackBerry Solutionي حقوق ترخيص في أو تتعلق بـ لك أيًضا اكتساب أ

الحقوق المرخصة صراحةً لك وفقاً ، بخالف RIMمنه، أو أي محتوى يتم توفيره لك من خالل خدمة 

لن يتم منح . RIMمكتوب مع  اتفاقمتبادل بناءأ على  اتفاق، في المستندات المرتبطة، أو في تفاقلهذا اال

، وال أي حق في تفاقبموجب هذا اال) إن وجد( RIM) منتجات(متالك لمنتج أو أي حق ا/حق مشروع و

أي حقوق لم يتم منحها صراحةً هنا هي حقوق محفوظة . قأي جهاز تجريبي يتم تمريره إليك على اإلطال

ن يحدث مطلقاً أن أي رخصة براءة ، لتفاقللتوضيح، على الرغم من أي شئ آخر في هذا اال. صراحةً 

أٍي من خدمات تابعة للغير  ستخدامختراع ممنوحة في البرنامج هنا تمدد، أو أن تفسر على أنها تمديد، الا

 الخاص بك، BlackBerry Solutionقتران مع الـ ما على أساس مستقل أو باالللغير إتابعة  بنودأو 

ال يمكن تفسير التراخيص الممنوحة على أن أي من ما سبق، لبدون تحديد و وفي أي حال من األحوال،

 موردي الخدمات التابعة للغير أو البنود التابعة الغير المذكورة يستطيعون أن يؤكدوا بالفعل أن استخدام



 BlackBerryقتران مع كل أو جزء من الـلخدمات التابعة للغير أو البنود التابعة الغير المذكورة باالا

Solution  ختراع يتم ترخيصها وفقًا لبراءات اعلى أساس مستقل أوRIM  باالستناد إلى كون البرنامج

فقط مرخصة، وليست  وأي نسخ تقوم بعملها من البرنامج، هيإن البرنامج . مرخص بموجب هذا االتفاق

أو شركاتها التابعة  RIMتم توفيره إليك بواسطة يمباعة، لك، والبرنامج، وكل المستندات وأي محتوى 

هي  RIMمن التي تسمح لك بالدخول على أٍي من خدمات ) مواقع(وأي موقع  RIMكجزء من خدمة 

ختراع وأحكام المعاهدات راءات االوالعالمية، وقوانين بمحمية بحقوق الطبع والنشر الكندية واألمريكية 

. ويتم فرض جزاءات شديدة على أي مخالفات مدنية وجنائية تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية. الدولية

ألية  اللجوءحق حقوق و ةيؤثر سلباً على أيمن شأنه أن  تفاقأنت توافق على أنه ال يوجد شئ في هذا اال

 RIMوأي من مقدمي المحتوى لخدمة  RIMل الذي قد يُستحق لـ تعويضات، بما في ذلك التعويض العاد

أو  RIM بموجب أية قوانين سارية تتعلق بحماية الملكية الفكرية أو أية حقوق ملكية أخرى خاصة بـ

 .مقدمي المحتوى

 على أن منتجات تقرأنت . وتراخيص الحكومة األمريكيةقيود االستيراد والتصدير واالستعمال  -12

 ها أو تحويلهااستخداملن يتم تصديرها أو استيرادها أو تكنولوجيا تشفير  يشملوايمكن أن  RIM وبرنامج

أنت هنا تقر . السلطات الحكومية ذات الصلة الصادرة عنأو إعادة تصديرها إال وفقاً للقوانين واألحكام 

) ب(؛ الساريللقانون  طبقاً  RIM وبرنامج )منتجات(ستقبال منتج أنت تعرف جيداً أنك مؤهل ال) أ: (بأن

في تطوير، إنتاج، التعامل، الصيانة، تخزين، كشف، تعريف أو  RIM وبرنامج أنت لن تستخدم منتجات

نشر أسلحة كيميائية، حيوية، أو نووية أو أنظمة إطالق الصواريخ الخاصة بهم، أو في مواد أو معدات 

ريخ الخاصة بهم، أو إعادة البيع أو يمكن أن تستخدم في مثل هذه األسلحة أو أنظمة إطالق الصوا

أنت تضمن أن مستخدميك ) ج(التصدير إلى أي شخص أو أي جهة تشترك في مثل هذا النشاط؛ و

على الرغم من أي . وفقاً للقيود المذكورة أعاله RIM وبرنامج )منتجات(لهم يستخدمون منتج  المرخص

أي وكالة حكومية تابعة للواليات المتحدة  تمثلنت إذا كحكم قانون أو قرار أو الئحة، أو  الغيرمع  اتفاق

ما لم ، تفاقتم تقديمها بموجب هذا االيالحقوق التي  تتجاوزبالبرنامج لن  المرتبطةاألمريكية، فإن حقوقك 

لعمليات أو ابل مدير من قِ  وموقع عليه RIM يكن متفق صراحة على ذلك في اتفاق مكتوب بينك وبين 

 .RIMالمدير التنفيذي لـ 

على تحمل المسؤولية الكاملة عن وضع تدابير أمنية أنت توافق . الحسابات وكلمات السراألمان و -13

لما سبق، بدون تحديد . بهعمل لمحمول ونظام الحاسب اآللي الذي يللتحكم في الدخول إلى منتجك ا مناسبة



ات السر المستخدمة للدخول ختيار كلمات سر قوية، والحفاظ على أمان وسرية جميع كلمأنت توافق على ا

الخاص بك أو أي جزء منه، بما في ذلك كلمات السر المستخدمة في  BlackBerry Solutionإلى الـ 

أيضاً  تقرأنت . الخاص بك BlackBerry Solutionالدخول إلى أي حساب تم إنشاؤه باإلرتباط مع الـ 

لسر الخاصة بك، أو على أو خالل كلمات ا استخدامعلى أنك مسئول عن كل األنشطة التي تحدث ب

حساباتك، بما في ذلك جميع الرسوم المالية أو المسئوليات األخرى التي تحدث فيما يتعلق بمثل هذا 

غير مصرح به لجميع أو أي جزء من الـ  استخدامفوراً بأي  RIMأنت توافق على أن تبلغ . النشاط

BlackBerry Solution  ات سر ألي جزء من الـالخاص بك، بما في ذلك أي كلمBlackBerry 

Solution تصال بدعم العمالء في الخاص بك، عن طريق االRIM )تصال موجودة في معلومات اال

www.blackberry.com/support .( سوف تقومRIM ستالم األفعال التي تراها مناسبة بعد ا تخاذبا

كما هو مذكور أعاله  RIMعلى أن إبالغ أنت توافق . إجراءتخاذ أي هذا البالغ، ولكنها ليست ملزمة با

كلمات السر الخاصة بك، أو على أو من خالل  استخدامال يعفيك من مسئولية جميع األنشطة التي تحدث ب

 .حساباتك

 مسح البيانات/ةحتياطي؛ النسخ اال المسروقة/المفقودةتغيير األجهزة أو األجهزة  -14

مت سرقته يجب عليك عتقد أن منتجك المحمول قد تإذا كنت ت. المسروقة/األجهزة المفقودة) أ(

إذا فقدت منتجك المحمول، أو تعتقد أنه قد سرق، وقد . تصال بجهات تطبيق القانون المحليةاال

ي توفر موقع ، التBlackBerry، مثل حماية RIMقمت أنت بتسجيل منتجك المحمول مع خدمة 

هذه لتحاول  RIMليك أن تستخدم خدمة الجهاز، مزايا غلق أو إزالة ومسح البيانات، يجب ع

على الرغم من المذكور أعاله، . عن بعد أو غلق منتجك المحمول القيام بالمسحتحديد موقع أو 

) 1: (أو شركاتها التابعة أن تضمن RIM، ال تستطيع 22 الفقرةفي  التنازل العاموبدون تحديد 

أي بيانات أخرى يتم الدخول عليها من  أو توقيت بيانات الموقع أو مصداقيةتوافر، دقة، كمال، 

ألخرى أن المسح عن بعد، الغلق عن بعد، أو الوظائف ا) 2(، أو المذكورةخالل خدمات الموقع 

 Airtimeلمقدم خدمة  Airtimeها بنجاح، حيث أن خدمة تغطية لهذه الخدمات سوف يتم إجراؤ

 .تكون معلومة في وقت طلبكالخاص بك، حالة منتجك المحمول، ومصادر النظام ال يمكن أن 

، بشرط أن يكون لديك الحقوق الالزمة أو RIMتنصح . مسح البيانات/ةحتياطيخ االالنس) ب(

اسالت البريد اإللكتروني، حتياطية دورياً لجميع مرتقوم بعمل نسخ ا الرخصة لفعل ذلك، أن

خرى على منتجك أو البيانات األ/، والبرامج التابعة للغير التي تحصل عليها والمحتويات



البيانات أو على نحٍو آخر نسخها المحمول، حيث أنه في كثير من الحاالت ال يتم تخزين هذه 

بواسطة  مصرحكما هو (منتجك المحمول  بنقلإذا قمت . RIMحتياطياً بواسطة أو نيابة عن ا

BBSLA ( ،بمسح جميع ما لم تقمألي سبب، بما في ذلك ما يرتبط بصيانة منتجك المحمول 

، فإن هذه البيانات القابلة للتوسعالبيانات من على منتجك المحمول، وإزالة جميع كروت الذاكرة 

إذا تمت إعادة منتجك المحمول . ستكون متوفرة للشخص الذي يحصل على هذا المنتج المحمول

إليك بعد مسحه ونقله، كما في حالة صيانة منتجك المحمول، سوف يكون عليك أن تقوم بإعادة 

 .أصالً مع المنتج المحمول الم يتم شحنه برامجبيت أي تث

وخدمة إنترنت  BlackBerry، مثل حماية RIMبعض من خدمات . إلغاء إقران الجهاز) ج(

BlackBerry تسمح لك بإلغاء إقران منتجك المحمول من خدمة ،RIM إذا فقدت منتجك . تلك

المحمول أو تمت سرقته، أو قمت بتحويله ألي سبب، أو إذا كنت ال ترغب مرةً أخرى في أن يتم 

، فأنت مسئول عن إلغاء إقران منتجك المحمول RIM) خدمات(إقران منتجك المحمول مع خدمة 

 .المذكورة RIM) خدمات(من خدمة 

) أ: (كان BlackBerry Solutionقر وتوافق على أن الـ أنت ت. السرية وعدم وجود هندسة عكسية -15

أن منتجات ) ب(؛ وRIMأو مجموعة شركات /و RIMتكلفة كبيرة بواسطة بتم تطويره في وقت و

RIM خدمات ،RIM ،وتراخيص دخول العميل المرتبطة، بما في ذلك المنتجات التجريبية، البرنامج ،

 RIM، مجموعة شركات RIMتجارية خاصة بـ  تحتوي على معلومات سرية بما في ذلك أسرار

ما سبق، بالنسبة للمنتجات التجريبية، تتضمن المعلومات السرية المظهر، لبدون تحديد . ومورديهم

"look and feel"والوظائف الخاصة بالبرنامج والجهاز، وهذه  خواص، األداء، المواصفات، ال

لهم بأي  المرخصلعامة عن طريقك أو مستخدميك المعلومات قد ال يمكن مناقشتها أو إظهارها إلى ا

، RIMال يعطيك الحق في الحصول من  تفاقهذا اال. RIMأسلوب حتى اإلطالق العلني بواسطة 

تابعة للغير أو خدمات  بنود، RIMشركاتها التابعة، أو موزعيها على أي شفرة من البرنامج، خدمات 

صراحةً بالقانون من حظر هذه األنشطة، أنت توافق على  RIMتابعة للغير و، باستثناء المدى الذي يمنع 

، محولهم بتبديل، تعديل، تهيئة، إنشاء أعمال مشتقة، ترجمة،  المرخصأنك لن تقوم أنت وال مستخدميك 

تابعة  بنود، أو RIMأو تراخيص دخول العميل المرتبطة، خدمات /للبرنامج و عمل تصميم عكسيأو 

أو تشجع أي طرف آخر  أو تفوض تمكنأو  أو تحاول فعل ذلك، أو تسمح للغيرللغير أو خدمات تابعة 

لتصميم عكسي هندسي، أي عمل " الهندسة العكسية"، تتضمن تفاقلغرض هذا اال. لفعل نفس الشئ



طرح الـ "بما في ذلك أي جانب من جوانب (تفكيك ، فك شفرة، أو تجميعترجمة، فك، إلغاء 

RAM/ROM للبيانات، ") صندوق أسود"أو " تطفل على وصلة كابل أو السلكيال"، "أو التخزين الدائم

تخدمة مع بما في ذلك األسطح البينية، البروتوكوالت وأي بيانات أخرى مدرجة في أو مس(البرنامج 

جهاز أو أي طريقة أو الخدمة، أو ال، )برنامج كودعتبارها من الناحية الفنية برامج يجوز أو ال يجوز ا

ى أو تحويل أي معلومات، بيانات أو برامج من شكل إلى شكٍل آخر يمكن قراءته للحصول عل عملية

 .بصورة طبيعية

لتزام بنصوص وشروط هذا ساري المفعول عند موافقتك على االنافذاً و تفاقسيصبح هذا اال .المدة -16

 .نتهى طبقاً لألحكام المقررة فيهإال إذا ا) أعاله كما هو مبين في التمهيد( تفاقاال

 الحلول واإلنهاء -17

 :تفاقأو حلول مذكورة في هذا اال RIMباإلضافة إلى أي حقوق أخرى خاصة بـ 

أو وكيلها،  RIM، يمكن أن تقوم تفاقلهم بخرق هذا اال المرخصإذا قمت أنت أو مستخدميك ) أ(

وتتضمن مثل هذه اإلجراءات، إزالة . تخاذ إجراءات تعتبرها مناسبةولكنها ليست ملزمة، با

أو التعليق أو اإلنهاء /المحتوى بصفة مؤقتة أو دائمة، حجب أو الحجب الجزئي لبث اإلنترنت، و

تابع للغير  بندالخاص بك أو أي BlackBerry Solution  الفوري لجميع أو جزء من الـ

 .الخاص بك  BB Solutionقتران مع الـيستخدم باال

أو  تفاقوالحلول األخرى المقدمة في هذا اال، باإلضافة إلى جميع القوق RIMيمكن أن تقوم ) ب(

ألي جزء  RIMترخيص بينك وبين  اتفاقوأي  تفاقاإلنهاء الفوري لهذا اال) 1(بالقانون بعمل؛ 

ه استخداملهم ب المرخصالخاص بك الذي تقوم أنت أو مستخدميك   BB Solutionآخر من الـ

أو  RIMساري بينك وبين  اتفاقأي  ، أو أي ملحق أوتفاقهذا اال قمع البرنامج إذا قمت بخر

ثالثين يوماً من تاريخ ) 30(التقاعس عن سداد أي رسوم خالل شركة تابعة لها بما في ذلك، عند 

 لهم المرخصمستخدميك لك ول RIM) خدمات(توفير خدمة  التوقف عن) 2(أو /؛ واستحقاقها

معلومات  RIM رت لـفي حالة إذا كنت قد وف. الخاص بك  BB Solutionفيما يتعلق بالـ

 .لتوجيه إخطار بهذا اإلنهاء إليكمجهودات تجارية معقولة  RIM ستبذلتصال دقيقة، ا

) خدمات(محمول لتمكينك من الدخول إلى خدمة  BlackBerryإذا تم تصميم أي برنامج ) ج(

 التابعة للغير أصبحت غير متوفرة لك ألي سبب،) الخدمات(تابعة للغير، وكانت هذه الخدمة 



 BlackBerryبرنامج  ستخدام، ولكن ليست ملزمة، بإنهاء ترخيصك الRIMيمكن أن تقوم 

 RIM تبذلالمحمول هذا، في أي وقت، مع أو بدون إخطارك؛ على كل حال، إذا أمكن، سوف 

إذا كنت قد قمت بسداد قيمة برنامج . إليك خطار اإلنهاءمجهودات تجارية معقولة  لتوجيه إ

BlackBerry إلى  المحمولRIM سترداد كل أو جزء ، فإنه قد يحق لك اتفاقولم تقم بخرق اال

الحقاً في  يردالمحمول هذا، وكما  BlackBerryلبرنامج  RIMمن المبلغ الذي قمت بسداده إلى 

سترداد، إن وهذا اال. المحمول BlackBerryسترداد المالي لبرنامج الحالية لال RIMسياسة 

 .تجاهك في حالة إنهاء هذا الترخيص RIMئولية وجد، سيكون حقك الحصري ومس

تقديم خدمة التوقف فوًرا عن أو /و تفاقبإنهاء هذا اال RIMباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تقوم ) د(

لهم إذا  المرخصبدون أي تحمل للمسئولية أياً كانت تجاهك أو تجاه مستخدميك  RIM) خدمات(

متطلبات أو  ،الئحةأي قانون،  بحكم RIMة من خدم من توريد كل أو أي جزء RIMتم منع  

من وكالة  صدر إخطارعن طريق القضاء أو أي هيئة حكومية، أو إذا  كانبأي شكل  حكم صادر

. RIMأي جزء أو جميع خدمات  بتوريدغير مسموح لها  RIMشير إلى أن حكومية يإو إدارة 

لحصول على السعي ل RIMوال يجوز تفسير أي شيء يرد في هذا االتفاق على أنه يطلب من 

أو الالئحة أو القيد أو السعي لعمل إعادة نظر قضائية أو  قاعدةتنازل عن مثل هذا القانون أو ال

بتوجيه  مجهودات معقولة ببذل RIMسوف تقوم  ،إذا أمكن. استئناف ألي أمر صادر من محكمة

ريق إخطار مسبق ة وذلك عن طالمدفوع RIMفي حالة خدمات  التوقفباإلنهاء أو إخطار لك 

 .يوماً )  30(ن بثالثي

أية مسئولية تجاهك أو تجاه مستخدميك  RIMباستثناء ما تم تقديمه هنا صراحةً، ال تتحمل ) ه(

، أو أية حقوق أو تراخيص ممنوحة هنا، وفقاً تفاقلهم ناشئة عن أو تتعلق بإنهاء هذا اال المرخص

 .تفاقلهذا اال

على  RIMسيصبح ساري بدون حصول  RIMبواسطة  تفاقأي إنهاء بموجب هذا اال) و(

 .أياً كان في بلدك قضائي أو إداري أو إقرار أو قرار موافقة

إليك، مهما كان السبب، أو إذا  RIMأو تقديم أٍي من خدمات  تفاقعند إنهاء هذا اال. تأثير اإلنهاء -18

 انقضتصالحية أو  انتهت، أو RIMمجانية للبرنامج أو لخدمة التجربة الشتراك أو نتهت صالحية االا

برنامج وخدمات  استخدامستمرار في سوف تتوقف فوراً عن اال) أ: (يبيةختبار المنتجات التجرفترة ا

RIM البرنامج التي انقضت مدة اشتراكك ) أجزاء(جزء انتهاء  مع، تفاقإنهاء هذا اال عدم، أو في حالة



هذا  ، تلتزم بإعادة جميع نسخRIMخدمات  ديمفي حالة تق RIMفيها أو انقضاء فترة توريد خدمات 

أو حوزة مستخدميك /والبرنامج وفي حالة المنتجات التجريبية كل األجهزة التجريبية، التي في حوزتك 

أو /و وقف إرسال أي بيانات إلى ومن البرنامج RIM يحق لـ )ب(؛ وتحت سيطرتهملهم أو  المرخص

 فإنك، RIMعند إنهاء أي حساب خاص بك مع و.  كبدون الحاجة إلى توجيه إخطار ل RIMخدمة 

 بمسح أية ملفات، برامج، بيانات ورسائل بريد إلكتروني مرتبطة بهذا الحساب، بدون RIMض تفوِّ 

المبالغ المستحقة حت تاريخه بما في ذلك دفع جميع مسئوالً عن  "أنت" ستظل. إخطارك الحاجة إلى

تابعة للغير، بما في ذلك ال بنودالو RIMمج المتأثر، خدمات تاريخ سريان اإلنهاء فيما يتعلق بالبرنا

وفقاً  RIMبواسطة  تفاقفي حالة إنهاء هذا اال. لكالمبالغ المحسوبة على طريقة السداد المصرح بها 

المحاماة  وأتعاببما في ذلك تكاليف (كل الرسوم  RIMتدفع إلى  يتعين عليك أن، تفاقألحكام هذا اال

في تنفيذ حقوقها بموجب  RIMفة إلى المصروفات ذات الصلة التي أنفقتها وتحملتها باإلضا) المعقولة

قد يستحيل إعادة البرنامج نظًرا الندماجه مع بسبب طبيعة البرنامج، مع عدم اإلخالل بما سبق، و. ذلك

سب مكتبي على حامثبتًا البرنامج يكون  قدأو /و) محمولالمنتج ال ،على سبيل المثال(الجهاز المملوك لك 

على  RIMتصال بـ في هذه الحالة، برجاء اال. فيمكن فقط إعادة نسخة طبق األصل من البرنامجأو خادم 

legalinfo@rim.com لمزيد من التعليمات. 

 RIMمجموعة شركات و RIM اإلضرار بـأنت ملتزم بتعويض، وعدم . المسئولية/التعويض -19

بما في ذلك مقدمي خدمة ( وموزعيها المعتمدين الئهاووك وخلفائها ومورديها وشركاتها التابعة

Airtime (موظفيهم ومقاوليهم المستقلين و ومسئوليهم والمتنازل لهم وكل من مديريهم) أيهم يشار إليه

بما في ذلك تكاليف ( مصروفاتعن أية أضرار، خسائر، تكاليف أو ") الذي يتم تعويضه RIMطرف "

الذي يتم  RIMالذي يتم تعويضه، ويطلب طرف  RIMيتكبدها طرف  التي) المحاماة المعقولة وأتعاب

ضد طرف تُرفع قضايا أية أو دعاوى تُقدم من الغيرأية عن تعويضه أن تقوم بتحمل مصاريف الدفاع 

RIM ملكية حقوق أو ملكية فكرية أو  اختراع نتهاك أية براءاتا) أ: (ي يتم تعويضه، والناشئة عنالذ

أو نظام أو خدمة ) المحمول BlackBerryبخالف منتج (أي جهاز  استخدام أخرى ناشئة عن ضم أو

 تفاقخرقك لهذا اال) ب(الخاص بك أو أي جزء منه؛ أو  BlackBerry Solutionأخرى فيما يتعلق بالـ 

، مستقلة عن أية RIMالتعويضات المخولة على  وال يُفسر أن تكون قصدال يُ . تفاقأو أي ملحق لهذا اال

أو بموجب نص قانوني أو عدالة، فكل التعويضات  تفاقأخرى منصوص عليها في هذا االتعويضات 

 .يجب أن تكون متراكمة
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 البرنامج) أ(

، ")فترة الضمان("يوماً التالية لتسليم البرنامج إليك ) 90(ن ل فترة التسعيفي حال أنه، خال) 1(

قادراً على أداء وتنفيذ  RIMأو أي موزع معتمد لـ  RIMطة لم يكن البرنامج كما هو متاح بواس

عند ") المواصفات("من البرنامج  بندالمهام المذكورة في مستندات المستخدم النهائي لهذا ال

لنسخة المحددة في المستندات المطبقة على هذا النوع وا RIMه كما هو مبين ومحدد من استخدام

الخاص  BlackBerry Solutionاألخرى غير المعدلة من  قتران مع األجزاءمن البرنامج باال

إلصالح هذه المشكلة  الجهود المناسبةإما ببذل  وتقديرك ختيارك، حسب اRIMبك، فسوف تقوم 

حسب  RIMهذا اإلصالح أو الحل الذي تزودك به يتوفر (وتزويدك بالطريقة المناسبة لحلها 

عن طريق ذلك عن طريق خدمة دعم العميل بأية صورة من الصور، بما في  المناسبتقديرها 

أو بالبريد اإللكتروني أو أداة إصالح البرنامج المتاحة بشكٍل عام، أو على موقع شبكة  الهاتف

RIM  أو بأي شكٍل آخر تنصحك بهRIM ( ُد الرسوم التي دفعتها مرة واحدة للبرنامج أو تر

الوسيلة التي تسلمت بها البرنامج البرنامج وردك  استخدامالمطبق، وذلك في حالة توقفك عن 

والتي يجوز أن (، طبقاً آللية الرد الخاصة بالضمان العادي RIMالمتعلقة به إلى  العبواتوجميع 

خالل فترة الضمان ) ، أو نقطة شراءإن وجدالخاص بك،  Airtimeتكون من خالل مقدم خدمة 

 .مع دليل إثبات الشراء

يتم تقديم التحديثات والتحسينات والبرامج التجريبية إليك  ومع عدم اإلخالل بهذا االتفاق،) 2(

 .وبدون ضمان من أي نوع" كما هي"مجاناً 

ا، للضمان تخضع التحديثات والتحسينات، التي دفعت رسوم إضافية مقابل الحصول عليه) 3(

 .يوماً من تاريخ تسليمك برنامج تحسين أي برنامج) 90(ن المحدد أعاله لمدة تسعي

: لتزام أعاله إذا ما فشل البرنامج في أداء المهام المذكورة في المواصفات بسببيطبق االال ) 4(

، أو تفاقلتزاماتك المذكورة في هذا االاالبرنامج بأسلوب ال يتماشى مع أٍي من  استخدام) أ(

في   RIMبأسلوب يتعارض مع التعليمات، بما في ذلك تعليمات السالمة واألمان التي حددتها

أعطال أو مشكلة ) ب(؛ أو نوع والنسخة المحددة من البرنامجعلى هذا ال الساريةندات المست

بما في ذلك الناشئة عن المنتجات المحمولة المعيبة التابعة (أخرى تتعلق بأي جهاز حاسب آلي 



المعيبة يتم وفقاً  BlackBerryتصليح أجهزة (تصال الشبكة، أو البرنامج أو نظام اال ، أو)للغير

أية أسباب خارجية تؤثر على ) ج(؛ أو )المذكورة RIMالدعم لمنتجات  اتفاقأو /مان وللض

البرنامج بما في ذلك الوسائل التي تسلمت عليها البرنامج، مثل حادث، أو كارثة، أو إنطالق 

، أو مياه أو رياح، أو تصحيح ألخطاء ، أو حريق، أو فيضان، أو برقشحنة كهروستاسيكية

أو عيوب ترجع إلى إصالحات أو تعديالت قام بها شخص غير  ،غير البرنامجمتعلقة ببرنامج 

 .RIM قِبل معتمد أو مفوض من

خالف ذلك، يطبق هذا الضمان على برنامج  الساريلإليضاح، ما لم يحدد القانون ) 5(

BlackBerry  المحمول في المنتجات المحمولة الجديدة، وال يطبق على برنامجBlackBerry 

 .الذي يوجد على المنتجات المحمولة المستعملة أو التي تم تجديدها المحمول

أو على برنامج ، ما بعد البيع المجانية لبنود البرنامج اإلضافية تنزيالت ال يوجد ضمان على) 6(

ص في العمل وفقاً لما هو منصو هذا البرنامجمن  بندإذا فشل أي . المجاني BlackBerryخادم 

يوماً من تحميلها على منتجك المحمول أو ) 90(ن لمتعلقة به في خالل تسعيعليه في المستندات ا

الدعم على  RIMسوف تتعرف و RIMتصال بـ لحاسب اآللي، على النحو المالئم، يمكنك االا

بإحدى  المناسب حسب تقديرها RIMالدعم الذي ستوفره لك ( ، إن وجدالمتوافر لهذا البرنامج

عامة  كما هو متوفر البريد اإللكتروني الهاتف أوالء عن طريق دعم العمالطرق، بما في ذلك 

أو بأي طريقة أخرى  RIMمنصوص عليه في موقع كما هو أو ، بالنشرإلصالح البرامج أو 

 ).RIMتنصح بها 

التابعة للغير أو  بنودعلى فاعلية أو أداء أو عدم أداء ال RIMأنت توافق وتقر أن سيطرة ) 7(

 بنودير محدودة أو معدومة فيما يتعلق بالبرنامج المصمم لتسهيل وصولك إلى الخدمات التابعة للغ

أو حلول  بإصالحاتأن تزودك  RIMتابعة للغير أو خدمات تابعة للغير، وقد ال تستطيع 

التابعة للغير أو الخدمات التابعة  بنودال RIMال تضمن . هذا البرنامجالتي تواجهك مع للمشاكل 

التابع  بندأو الخدمات الخاصة بال بنودبهم، يجب عليك أن تنظر إلى مقدم هذه الللغير، وفيما يتعلق 

وحتى بين البالد  مقدمي الخدمةتختلف الضمانات بين . للغير أو الخدمة التابعة للغير للضمان

الدعم  لمعرفة مقدم الخدمةأو شروط  ذات الصلةيجب عليك الرجوع إلى المستندات . لمقدم محدد

، وحقوقك فيما يتعلق بالدعم فيما يتعلق بأحد البنود المحددة أو خدماتها لك مقدم الخدمةالذي يقدمه 

 .والضمانات



الوحيدة وحلولك الوحيدة فيما يتعلق بالبرنامج وأي عيوب  RIMلتزامات ا الفقرة تحدد هذه) 8(

 .في االتفاقأو أخطاء أو مشاكل أو خروقات لضمان هذا البرنامج كما هي واردة 

 RIM) منتجات(، الخاص بمنتج )إن وجد(تم تحديد الضمان المحدود ي ).المنتجات(المنتج ) ب(

يعتبر الضمان المحدود للمنتج بمثابة ضمان حصري . الساريةفي المستندات ") الضمان المحدود للمنتج("

نتجات ويوضح لك تعويضك الوحيد بالنسبة لم تفاقباع بموجب بنود وشروط هذا االيُ  RIMألي منتج لـ 

RIM  وبدون ضمان من " كما هي"األجهزة التجريبية يتم توفيرها . للضمان المحدود للمنتجوأي مخالفة

 الفقرة" (عام" بعنوان تفاقفي هذا االللفقرة الموجودة إدراج الفقرات الفرعية التالية أدناه تم ي. أي نوع

طلب للحد الالزم لتطبيق الضمان معدلة حسب الالشروط الضمان المحدود للمنتج، باإلشارة إلى ) 29

 29 فقرة" (تفاقستمرار سريان نصوص االا"، ))ب( 29فقرة " (ل عن اإلخاللالتناز: "المحدود للمنتج

)). ح( 29 فقرة" (الكامل تفاقاال"، و))و( 29 فقرة" (اللغة"، ))ـه( 29 فقرة(قابلية التقسيم "، ))ج(

وص عليه أعاله، فإنك تقر بأنك قد قمت بقراءة الضمان كما هو منص تفاقبالتأكيد على قبولك لهذا اال

ق خالف ذلك، يطبَّ  الساريلإليضاح، ما لم يحدد القانون . شروطهالمحدود للمنتج وتوافق على جميع 

الضمان هذا فقط من  المتبقي قالجديدة، ويطبَّ  RIM )منتجات(منتج الضمان المحدود للمنتج فقط على 

 .التي تم تجديدها RIM )منتجات(منتج على ) إن وجد(

بعد انتهاء فترة الضمان، برجاء  RIMفي الحصول على دعم  كنت ترغبإذا . بعد الضمان دعم ما -21

أو على موقع آخر متواجد في ( sales@blackberry.comعلى  RIMتصال بـ اال

http://www.blackberry.com/legal/ ( أو مقدم خدمةAirtime طرف إذا كان هناك . الخاص بك

ترغب أن يحصل الطرف المستقبل  وكنت") لطرف مستقبِ ("آخر يقوم باستقبال البرنامج بالنيابة عنك 

ية اتفاقالطرف المستقبل يكون لديك أو لدى بالنيابة عنك، إذاً يجب أن يكون  RIMعلى دعم للبرنامج من 

ويتعين لهم،  المرخصيك مستخدم لعدد كما هو مطلوبمحددة من البرنامج ال بنودلل RIMسارية من دعم 

ٍت إلى آخر بالتجديدات المتعلقة بالبرنامج الذي يتم استقباله بالنيابة عنك عن من وق RIM إخطارعليك 

أو على موقع آخر متواجد في ( sales@blackberry.comطريق إرسال بريد إلكتروني على 

http://www.blackberry.com/legal (إلى لتي قمت بترخيصها، معرفاً البرنامج، وعدد النسخ ا

 BlackBerryقد ال يتوفر دعم الـ . على النحو المالئم تراخيص دخول العمالء وSRP IDs  الـ جانب

Solution  الخاص بك من خالل بعض مقدمي خدمةAirtime. 

 التنازل -22



ارات يد المسئولية أو بإقصاء الضمانات أو الشروط أو اإلقرقد ال تسمح قوانين بعض البالد بتحد

، قد ال اكونك مستهلكً وباعتبار  في العقود مع المستهلكين التصديقاتأو  التعهداتأو  التأكيداتأو 

 .االستثناءات تخضع لهذه

 الضمانات العامة) أ(

، ما عدا ما هو موضح الساريإلى الحد األقصى المسموح به بموجب القانون ) 1(

التعهدات أو أو  التأكيداتأو  ات، جميع الشروط أو اإلقرارتفاقصراحةً في هذا اال

ذلك، أي  صريحة أو ضمنية، بما فيكانت من أي نوع، سواء  أو الضمانات التصديقات

، الصالحية والمتانة أو ضمانات التحمل تصديقاتأو  تأكيداتأو إقرارات أو  شروط

معين، أو صالحية العرض في السوق، أو الجودة التسويقية، أو عدم  استخداملغرض أو 

أو ما هو ناشئ عن قانون أساسي أو عرف أو  ،أو الملكية ،أو الجودة المقبولة لمخالفة،ا

التصديقات أو  أو وجميع الضمانات، تداول أو ممارسات تجاريةأسلوب تعامل أو 

صريحة أو كانت سواء  ،األخرى من أي نوع التأكيداتاإلقرارات أو أو  الشروط

 .بموجب هذا االتفاقعنها واستبعادها  ، يتم التنازلضمنية

 أو شروط د أية ضمانات، تقيَّ الساريمسموح به بموجب القانون القصى الحد األإلى ) 2( 

جزء من  أيمن تاريخ تثبيت بداية يوماً ) 90(ن متعلقة بالبرنامج بتسعيضمنية 

إلى مدى ال يمكن الخاص بك على أي حاسب آلي،  BlackBerry Solutionالـ

 .وص عليه أعاله، كما هو منصاستثناؤه

 RIMخدمات ) ب(

، يتم تزويد أو إتاحة الساريباستثناء ما هو محظور على وجه التحديد في القانون ) 1(

 أو إقرار أو تأكيد ، بدون أي شرط"كما تتوافر"و" هي كما" RIMكل خدمة من خدمات 

 ، لن تتحمل)ب( 23 للفقرةووفقاً  /RIMمن أي نوع من أو تصديث أو ضمان  تعهدأو 

RIM  أية مسئولية أياً كانت تجاهك، أو تجاه أي طرف آخر يطلب من خاللك، أي مسألة

 .مدفوعة  RIMإذا لم تكن خدمة  RIMتتعلق بخدمة 

 RIM، ال تقوم الساريباستثناء ما هو محظور على وجه التحديد في القانون ) 2(

المستمر وغير  أو التشغيل ستخداممشابهة أياً كانت لال تعهداتبضمان أو توفير أي 



أي أن ، أو RIM، أو باإلتاحة المستمرة ألي من خدمات RIMالمتقطع ألي من خدمات 

واسطتك أو تم حفظها بيرسل منك أو إليك أو أو معلومات أو بيانات تُ  ياترسائل أو محتو

سوف تكون دقيقة، أو سيتم إرسالها بأنها أو تفسد أو  بالنيابة عنك، لن تضيع أو تُحذف

 .حيحة أو في خالل فترة زمنية معقولةبطريقة ص

 عة للغير والخدمات التابعة للغيرالتاب بنودالالمواقع المرتبطة ب) ج(

التابعة للغير والخدمات التابعة  بنود، فإن الالساريباستثناء ما حظره تحديداً القانون ) 1(

د أو بالتصديق على أية بنو  RIM، وال تقوم RIMللغير ال تدخل ضمن نطاق سيطرة 

باختيارك أو  تتعلقأية مسئولية من أي نوع RIM  وال تتحملخدمات محددة تابعة للغير، 

 .التابعة للغير بنودأو تنفيذك للخدمات التابعة للغير أو ال ك أو وصولكاستخدام

أو /التابعة للغير و بنودكيفية حصولك على ال) أ: (بغض النظر عن ما سبقيطبق ) 2(

أو  RIM، على سبيل المثال، سواء بطريقة مستقلة أو عن طريق الخدمات التابعة للغير

أو الخدمات التابعة /التابعة للغير و بنودسواء كانت أي من ال) ب(؛ Airtimeمقدم خدمة 

 BlackBerryم جزء أو كل الـ ستخداممطلوبة ال) Airtimeبما في ذلك خدمات (للغير 

Solution كتسابك إلمكانية الوصول إلى اإسواء كان حصولك أو ) ج(؛ أو الخاص بك

التابعة للغير والخدمات التابعة للغير عن طريق المنتج المحمول، بما في ذلك، عن  بنودال

التي يمكن تزويدها كجزء من برنامج  RIMEطريق متصفح أو برنامج متجر 

BlackBerry ما بعد البيع لبرنامج  تنزيالت، بواسطة المحمولBlackBerry 

أو عن طريق  تابعة للغير، معينة بنودأو /و تتسهل وصولك إلى خدما المحمول، التي

أو الخدمات /التابعة للغير و المحدة التابع للغير أو المواقعالمحدد روابط إلى البرنامج 

التابعة للغير األخرى المتوفرة لك عن طريق أيقونات أو عالمات على المنتج المحمول 

ا كانت، بما في ذلك، عن طريق مواقع أخرى أو الخاص بك، أو بأي طريقة أخرى، مهم

من خالل المعلومات التي تستطيع الوصول إليها عن طريق المنتج المحمول الخاص بك 

 .Airtimeأو مقدم خدمة  RIMأو المتوفرة لك عن طريق 

بدون الحد مما سبق، إال بقدر ما هو محظور على وجه التحديد بموجب القانون ) 3(

 RIMبل من قِ  المتوفرةالتابعة للغير والخدمات التابعة للغير  بنوديع ال، تعتبر جمالساري

قتران مع الـ ها باالاستخدامتقوم ببالوصول إليها، أو التي  RIMأو التي تسمح 



BlackBerry Solution وبدون أية شروط أو "كما تتوافر"و" كما هي"، متاحة ،

نات من أي نوع، ولن تتحمل أو ضما تصديقاتأو  تعهداتأو  تأكيداتإقرارات أو 

RIM  يطالب بواسطتك أو من خاللك بأي أية مسئولية تجاهك أو تجاه أي طرف آخر

دقة أو ) أ(التابعة للغير أو الخدمات التابعة للغير بما في ذلك  بنودتعلق بالموضوع ي

 ة للغيرتابعالخدمات الالتابعة للغير أو  بنودأو اإلتاحة المستمرة لل إرسال أو دقة التوقيت

أداء ) ب(الوصول؛ هذا  عد خصيصاً لتمكينك منأو أي جزء من البرنامج المُ  المذكورة،

 بنودل للمالتشغيل المتكا) ج(التابعة للغير أو الخدمات التابعة للغير؛ أو  بنودأو عدم أداء ال

 BlackBerry Solutionالتابعة للغير أو الخدمات التابعة للغير مع كل أو جزء من الـ 

ي من األطراف األخرى عميات الحذف التي يقوم بها أفعال أو األ) د(؛ أو .لخاص بكا

 استخدامالتابعة للغير أو الخدمات التابعة للغير، بما في ذلك ما يتعلق ب بنودفيما يتعلق بال

 .طرف آخر لبياناتك

بدون الحد مما سبق، إال بقدر ما هو محظور على وجه التحديد بموجب القانون ) 4(

غير مسئولة وال تتحمل مسئولية أية فيروسات أو تعد  RIMأن  تقر، أنت تحديداً لساريا

أو أفعال هجومية أو غير  أفعال ضارةاب أو أفعال مخلة باآلد تهديدات أو تشهير أو

أو أي أشياء تابعة للبنود أو  التابعة للغير بنودالالتابعة للغير أو تتعلق بالخدمات قانونية 

إن رجوعك في . أو بثها مما ينتهك حقوق الملكية الفكرية للغير عة للغيرالخدمات التاب

التابعة للغير أو الخدمات التابعة للغير  بنودبأي من ال تتعلقحالة أية مطالبة من هذا النوع 

 .إنما يكون فقط تجاه هؤالء الغير

ء منه، غير الخاص بك وأي جز BlackBerry Solutionيعتبر الـ . تطبيقات مهمة حاسمة) د(

في تطبيقات مهمة حاسمة أو في بيئات خطرة أو بيئات تتطلب ضوابط آمنة  ستخداممناسب لال

ظمة مالحة الطائرات، أو أنظمة داء، بما في ذلك، تشغيل المنشآت النووية، أناألأو  اإلخفاقلمنع 

تحديد موقع األسلحة، أو أجهزة  نظم، أجهزة اإلنقاذتصاالت، التحكم في المالحة الجوية، اال

سترداد د بأنك سوف تحتفظ بنظم اأنت تقر وتتعه. خرىاألطوارئ الالطوارئ، أو خدمات 

وجود ) 2(أو الخدمة؛ أو  ستخدامنقطاع االا) 1: (ة، وفي حالةحتياطيلبيانات وعمل النسخ االا

وم فوراً فقدان أو فساد البيانات؛ فأنت توافق أن تق) 3(صعوبات أو أخطاء في إرسال البيانات؛ أو 

التنازل العام عن بدون تحديد . بهذد األمور RIMخسائر وأضرار وإبالغ  كل وأيةبتخفيف 



مسئولة عن أية أضرار تنتج عن  RIM، لن يحدث مطلقاً أن تكون )أ( 23 الفقرةألضرار في ا

مهمة حاسمة  اتمنه، في تطبيق جزءالخاص بك، أو أي  BlackBerry Solutionالـ  استخدام

، سواء كانت أولم تكن هذه اإلخفاقلمنع  أو آداء آمن تتطلب ضوابطيئات خطيرة أو بيئات أو في ب

 . بإمكانية حدوث مثل هذه األضرار RIM تم إخطاروحتى لو . األضرار مرتقبة أو غير مرتقبة

 كقواعد يتم اعتمادهاالمنتجات التجريبية للعامة أو  استخدامقد ال يصرح ب. المنتجات التجريبية) ه(

بأن مثل  RIMمن الحكومة أو السلطات األخرى في بلدك، وال تتعهد  تصدر مالئمةأو معايير 

أن المنتجات التجريبية ليست ب تقر، أنت ومن ثم. سيتم الحصول عليه االعتمادهذا التصريح أو 

هذا ، حتى يتم الحصول على يتم بيعها أو استأجارها ولمولن يتم عرضها للبيع أو اإليجار، 

حيث بيئة إنتاجية أو أي بيئة أخرى أي  أن تُستخدم فيالمنتجات التجريبية ال يُقصد من . ريحالتص

المنتجات التجريبية هي إصدارات لنسخ . تكون معتمداً على األداء الخاص بالمنتجات التجريبية

س بنفوال يُقصد منها األداء أو التنفيذ  RIMما قبل التجارية من البرامج، الخدمات ومنتجات 

 دوري تياطية بشكلحجب أن تتأكد بأنك تقوم بعمل نسخ اأسلوب المنتج أو الخدمات التجارية، وي

باإلضافة إلى ذلك، تحتوي المنتجات التجريبية . ها مع مثل هذه المواداستخدامتم يألي بيانات 

ر أنت تق. من أجل برنامج أو خدمات لم يتم طرحها تجارياً بعد APISظائف أو سمات أو وعلى 

تجارياً  توفيرهاأو  ابأن مثل هذه المنتجات التجريبية، أو أي جزء منها، قد ال يتم اإلعالن عنه

ليس  RIM، وا بإجراء تغييرات جوهرية عليهاقبل، أو قد يتم توفيرهفي المست RIMبواسطة 

مثل هذه لتزامات صريحة أو ضمنية تجاهك إلعالن أو توفير مثل هذا البرنامج أو لديها أي ا

وأنت تقر وتوافق بأن كل االختبارات . لمنتجات التجريبية أو أي جزء منهاالخدمات أو ا

ذات التقييمات والتطوير الذي تقوم به فيما يتعلق بالمنتجات التجريبية والبرنامج والخدمات و

 .ستتم جميعها على مسئوليتك أنت الصلة
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د األضرار الالحقة أو غير المباشرة أو غيرها في العقود مع ستبعاال تسمح بعض الدول بتحديد أو ا

 .الواردة في هذه الفقرة االستثناءاتقد ال تخضع لتلك التحديدات أو ، اوباعتبار كونك مستهلكً . المستهلكين

، وبما يتفق مع التعويضات المحددة في هذا الساريإلى أقصى حد مسموح به بموجب القانون ) أ(

التبعية، : مسئولة عن أي من األضرار RIMث مطلقاً في أي حال، أن تكون ، لن يحدتفاقاال

المتعلقة عقابية، األخالقية أو المتفاقمة، األضرار المثالية، العرضية، غير مباشرة، الخاصة، ال



بخسارة أرباح تجارية أو عوائد، الفشل في تحقيق أي توفير متوقع، تعطيل في األعمال التجارية، 

لفشل تجارية، فقد فرصة تجارية، أوفساد أو فقد البيانات، أو خرق أمان البيانات، افقد معلومات 

قتران مع الـ ستقبال أي بيانات، مشاكل مرتبطة بأي من التطبيقات المستخدمة باالفي إرسال أو ا

BlackBerry Solution  الخاص بك، أو نتيجة ألي تبديل أو محاولة تبديل في الـ

BlackBerry Solution  الخاص بك، أو أي جزء منه، بواسطة أي شخص غيرRIM ،

الخاص بك أو أي جزء منه، أو أي  BlackBerry Solutionالـ  استخدامتكاليف التوقف، فقدان 

تابعة للغير، تكلفة السلع البديلة، تكاليف التغطية، التسهيالت ال بنودالتابعة للغير أو الخدمات المن 

لة ناشئة عن أو متعلقة بهذا ل، أو أي خسائر مالية أخرى مماثماأو الخدمات، تكاليف رأس ال

، عدم القدرة على ستخداماالالخاص بك، بما في ذلك  BlackBerry Solutionأو الـ  تفاقاال

الخاص بك، سواء كانت تلك  BlackBerry Solutionلـ لداء أو عدم األداء األ، ستخداماال

 .حدوث هذه األضرار يةبإمكان RIM إخطارحالة  ، وحتى فيغير متوقعةالخسائر متوقعة أو 

أقصى حد مسموح به بموجب القانون المطبق، لن يحدث مطلقاً أن تتجاوز مسئولية  ىإل) ب(

RIM منتجات(المبلغ الذي قمت بدفعه مقابل منتج ) 1: (اإلجمالية أكثر من (RIM  عند

المبلغ ) 3(برنامج عند اإلصدار؛ المبلغ الذي قمت بدفعه مقابل هذا الجزء من ال) 2(اإلصدار؛ 

) 5( خمسة) 4(والمدفوعة عند اإلصدار؛  RIMالذي قمت بدفعه مقابل الفترة المتعلقة بخدمة 

 .دوالر أمريكي

تجاهك  RIM، بالنسبة إلى مدى مسئولية الساري إلى أقصى حد مسموح به بموجب القانون) ج(

أو  عطلرار التي حدثت أثناء فترة المسئولة فقط عن األض RIM، ستكون بموجب هذا االتفاق

 .الخاص بك BlackBerry Solutionالتأخير أو عدم أداء الـ 

تجاهك في حالة الوفاة أو اإلصابة الجسدية  RIMما يحد من مسئولية  هذه الفقرةال يوجد في ) د(

يجب  RIM؛ بشرط أن أي أضرار يجب أن تدفعها RIMإلى المدى الناتج مباشرة عن إهمال 

 .يضها إلى مدى مساهمتك أو مساهمة شخص آخرتخف

، سيكون كل طرف مسئول تجاه اآلخر فقط الساريإلى أقصى حد مسموح به بموجب القانون ) ه(

 أو واجب أو لتزام آخر، ولن يكون عليه أي اتفاقكما هو منصوص عليه صراحةً في هذا اال

 .القانون أو غير ذلك بموجبالتقصير أو سبب ب مسئولية أيا كانت سواء في العقد أو



 يجب على القيود واالستثناءات، الساريإلى أقصى حد مسموح به بموجب القانون ) و(

 تطبق بصرف النظر عن طبيعة سبب) 1: (أن تفاقفي هذا االالمنصوص عليها والتنازالت 

ال أو اإلهمالدعوى أو الطلب أو المطالبة التي تثيرها بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، 

تبقى ) 2(؛ القانون أو خرق العقد أو أية نظرية قانونية أخرىالتقصير أو المسئولية المحددة أو 

ساسي من هذا األنتهاك أو اإلخفاق في تحقيق الغرض رية على أية انتهاكات جوهرية أو اسا

ا عويض المنصوص عليها في هذلتزامات التال تطبق على ا) 3(تفاق أو ألي تعويض يشمله؛ اال

من الطرفين للملكية الفكرية الخاصة بالطرف اآلخر أو  االتفاق، أو عند استغالل أو انتهاك أي

 BLACKBERRY الـ استخدامقواعد " باسمالواردة  تفاقعند مخالفة نصوص هذا اال

Solution) "فقرة" (الملكية الفكرية" ، )2 فقرة" (ترخيص البرنامج والمستندات"، )3 فقرة 

، )12 فقرة" (وتراخيص الحكومة األمريكية ستخدامالتصدير واالستيراد واالقيود "، )11

تطبق ) 4(، و)25 فقرة" (بيانات المستخدم"، و)15 فقرة" (السرية وعدم وجود هندسة عكسية"

المعتمدين  RIM والمتنازلين وموزعي ، وخلفائهمRIMأو مجموعة شركات  RIMكلياً على 

 ).للبرنامج معتمدين RIM بصفتهم موزعي Airtimeبما في ذلك مقدمي خدمة (

لن يحدث مطلقاً في أي حال، أن يتحمل أي مسئول أو مدير أو موظف أو وكيل أو موزع أو ) ز(

فيما ( Airtime، مقدم خدمة، مقاول مستقل، أو أي مقدم لخدمة )بخالف بائعي العروض(مورد 

 .تفاقناشئة أو تتعلق بهذا اال أية مسئولية RIMمن أي من مجموعة شركات ) عدا ما ذكر أعاله

 والقيود المنصوص عليها في هذا االتفاق واالستثناءاتأنت تقر وتوافق على أن التنازالت ) ح(

في حالة غياب تلك التنازالت  هفيما بين أطرافه وأن أساسياً من هذا االتفاق عنصراً تمثل 

ختالفاً جوهرياً؛ تفاق اهذا اال ستختلف الرسوم والنصوص األخرى في) 1: (والقيود واالستثناءات

 RIMعلى توفير البرنامج ومقدرتك على ترخيص البرنامج وخدمات  RIMستتأثر قدرة ) 2(و

التابعة  بنودعلى تمكينك من الوصول إلى ال RIMأو مقدرة /و تفاقالمنصوص عليه في هذا اال

 .خاص بكال  BlackBerry Solutionللغير والخدمات التابعة للغير من خالل الـ 

 RIM توفرهاصريحة مكتوبة أو ضمانات  اتاتفاقبه أن يحل محل أي قصد ما يُ  تفاقال يوجد في هذا اال

 .RIMالبرنامج وخدمات  بخالفالخاص بك   BlackBerry Solutionألجزاء من الـ

 تالمعلوما") معالجة"مجتمعين ( عن تخزين والكشفونقل و معالجةو استخدامالموافقة على جمع و -24



ومقدمي خدماتها سيتم  RIMإن المعلومات الشخصية التي يتم معالجتها بواسطة مجموعة شركات 

ويمكن  تفاقالتي تم إدراجها هنا كمرجع في اال( RIMة بـ لتها وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصمعام

 أو الحصول عليها بأرسال بريد إلكتروني إلى www.blackberry.com/legalاإلطالع عليها في 

legalinfo@rim.com .( حيثما ينطبق، المتحكم في البيانات فيما يتعلق ببياناتك الشخصية هو هيئة

RIM ؛ بشرط أن، فيما يتعلق ببياناتك الشخصية التي تم جمعها فيما تفاقالتي قد دخلت معها في هذا اال

المنطبقة مع  RIME، فإن المتحكم في البيانات هو هيئة RIME ريتعلق بتوزيع العروض من خالل متج

 .يحكم هذا التوزيع اتفاقمن قد قمت أنت بالدخول معه في 

الخاص بك   BlackBerry Solutionلـك لاستخدامأو /إن تثبيتك و. المعلومات الشخصية) أ(

المرتبطة يمكن أن ينتج عنها معالجة  Airtimeأو خدمات  RIM، خدمات )أو أي جزء منه(

مستخدميك بالنسبة لك ول الساريبموجب القانون  لمحددعلى النحو االمعلومات الشخصية 

ومقدمي خدماتها،  RIMبواسطة مجموعة شركات ") المستخدمين"مجتمعين، (لهم  المرخص

الخاص بك، وأطراف أخرى مع منتجات أو خدمات مستخدمة مع  Airtimeمقدمي خدمة 

ة، يمكن أن تتضمن بناءاً على الخدمات المستخدم. الخاص بك  BlackBerry Solutionالـ

الـ  رقم تعريف، لمعلومات الشخصية معلومات مثل االسم، البريد اإللكتروني، رقم الهاتفا

BlackBerryعلى سبيل المثال، (المنتج المحمول  عن ، بيانات وإعدادات الحساب، معلومات

محمول موقع المنتج ال عن ، معلومات)الرمز السري للمنتج المحمول أو تعريفات أخرى للجهاز

وظائف  استخدام، ومعلومات حول Airtime، معلومات مقدم خدمة )كما هو موضح أدناه(

البرنامج أو الجهاز المستخدم أو  RIMالخاص بك وخدمات   BlackBerry Solutionالـ

على أنه يمكن لمجموعة  أنت تقر). الخاص بك  BlackBerry Solutionقتران مع الـباال

مثل هذه المعلومات الشخصية منك مباشرة، أو الحصول عليها من أن تقوم بجمع  RIMشركات 

 BlackBerryأو أطراف أخرى لمنتجات أو خدمات مستخدمة مع الـ Airtimeمقدمي خدمة 

Solution  الخاص بك. 

، يمكن معالجة المعلومات RIMتساقاً مع سياسة الخصوصية الخاصة بـ ا. األغراض) ب(

فهم ) 1(راض المتعلقة بـ ومقدمي خدماتها لألغ RIMالشخصية بواسطة مجموعة شركات 

تطوير ) 2(الخاص بك؛   BlackBerry Solutionتزويدك بالـلتياجاتك وتفضيالتك وتلبية اح

إدارة وتطوير ) 3(؛ بشأنهموتحسين منتجات وخدمات حالية وجديدة، بما في ذلك التواصل معك 



عالوة على . تطلبات القانونية والتنظيميةتلبية الم) 4(؛ وRIMأعمال وعمليات مجموعة شركات 

بإتاحة أو إرسال تحديثات أو تحسينات أو إخطارات بالتحديثات أو  RIM، قد تقوم ذلك

األخرى، وبرامج تابعة للغير، ومحتوى  RIMالتحسينات على البرنامج أو منتجات وخدمات 

 .المستخدمينإلى  ذات صلةتابع للغير أو خدمات تابعة للغير ومنتجات أو خدمات 

خدمات أو  استخدامأو  فيإذا قمت بالتسجيل ". Cloud-based" التطبيقات السحابية خدمات) ج(

 ةحتياطيأو وظائف التخزين أو النسخ االدخول عن بعد، ال استخدام، أو التطبيقات السحابيةرسائل 

تتوفر أو ، المعلومات التي تدخلهافإن أو مقدمي خدماتها،  RIMالمقدمة من مجموعة شركات 

تصال والصور، رسائل الحالة، قائمة اال على سبيل المثال، إظهار األسماء(مع هذه الخدمة  تندمج

) أو معلومات المجموعات، النتيجة، أو معلومات أخرى على الجهاز مثل المهام وملفات الوسائط

ة وفقاً المعروض لتسهيل الخدمات RIMيمكن أن يتم معالجتها بواسطة مجموعة شركات التي 

كل الموافقات الضرورية إلتاحة هذه  أنك تتيح، وأنت تتعهد وتضمن RIMمع ) اتكاتفاق(ك تفاقال

أو خدمة  MyWorldو  BlackBerry AppWorldاستخدامإذا تم . RIMالبيانات إلى 

، من البرامج أي بشأنبمعالجة معلومات  RIMمشابهة، فيمكن أن تقوم مجموعة شركات 

ها على استخدامو تنزيلهاتابعة للغير قد تم الخدمات الأو /تابعة للغير وال بنودال، RIMخدمات 

 .منتجك المحمول

سمات البرنامج يمكن أن تتضمن وظيفة أو  RIMبعض من خدمات . جتماعيةالوظيفة اال) د(

والتواصل مع أفراد آخرين، ولتطوير أو تحسين  تسمح لك بالكشف عن هويتك والتي" جتماعيةا"

لغير تكون أو البرنامج، أو برنامج تابع للغير أو خدمات تابعة ل RIMخدمات  تجربتك مع

أنت توافق على فستخدمت هذه الوظيفة، إذا ا. RIMجتماعية التي توفرها متكاملة مع الوظيفة اال

أن ملفك الشخصي لآلخرين، و يظهرللتفاعل أو التواصل مع آخرين يمكن أن أن استعدادك 

تعريفات غيرها من الو ورسائل الحالة وحالة العضوية ور العرضوص المعروضةسماء األو

على سبيل المثال، .معلومات يمكن مشاهدتها والتعليق عليها بواسطة هؤالء اآلخرينالخرى أو األ

 BlackBerry "أو خدمة تابعة للغير تكون متكاملة مع الـ  RIMإذا كنت تستخدم خدمة 

Messenger Social Platform "ـ الخاصة بRIM ،قائمة األفراد ) 1: (فأنت توافق على أن

الخاص بك يمكن أن يشاهدوا ما إذا  BlackBerry Messengerالـ الذين تتواصل معهم في 

الـ األفراد الذين تتواصل معهم في قائمة ) 2(ه أو خدمة تابعة للغير، هذ RIMكنت تستخدم خدمة 



BlackBerry Messenger فك الشخصي والبرنامج والمحتويات ة ملالخاص بك يمكنهم مشاهد

أو برنامج تابع  RIMأو ملفات الوسائط األخرى، بناءاً على خدمة  مثل األلعاب أو الموسيقى(

خدمة لك استخدامما يتوافر للمشاركة كجزء من ، أو استخدامها والتي قمت بتنزيلها أ) للغير

RIM  ،بكتابتها بشأنهمم أنت أو آخرين باإلضافة للتعليقات التي تقوذلك أو خدمة تابعة للغير ،

 بشأن األفراد الذين تتواصل معهم أو البرنامج أو المحتويات التيتعليقات  بكتابةعندما تقوم و) 3(

أو أو خدمة تابعة للغير،  RIMهم لخدمة استخدامكجزء من  التي يقوموا بتنزيلهاأو  بتنزيلهاقاموا 

هؤالء يمكن عرضها فإنه ) ، وصورة العرضلفالم سم مستخدممثل تعليقاتك، ا(معلومات عنك 

أو خدمة تابعة للغير وظيفة  RIMيمكن أن تتضمن خدمة ) 4(، واألفراد الذين تتواصل معهم

أو  RIMاتك لخدمة استخدامتلقائية تقوم بإجراء تحليل لتطوير نصائح بناءاً على تفضيالتك و

المطبقة أو البرنامج  RIMخدمات اإلعدادات المطبقة ل يُرجى التحقق من خيارات. البرنامج

أو  RIMلخدمات ومدى توافرك للتواصل  إعدادات الخصوصيةوضبط المتاحة  لضبط الخيارات

 .البرنامج

  BlackBerry Solutionالـأو ربط  إذا قمت باختيار دمج. تابعة للغيرندماج مع خدمات اال) ه(

ت بريد إلكتروني تابعة للغير، أو على سبيل المثال، خدما(الخاص بك مع خدمات تابعة للغير 

 استخدامو للوصول إلىالخاص بك  ةالمحمول) للمنتجات(ك للمنتج استخدامخدمات تقوم بتسهيل 

أنت تفوض ف، )جتماعي أو خدمات أخرى معروضة بواسطة أطراف أخرىشبكات التواصل اال

RIM معالجة معلوماتك و عن نفسكنيابةً  بياناتك للدخول إلى خدمات تابعة للغير ستخدامال

لى الخدمات التابعة للغير الشخصية المتعلقة بالخدمات التابعة للغير من أجل تسهيل دخولك إ

هوية المستخدم ) 1: (قد تتضمن المعلومات التي سيتم معالجتها. شخصيةأو /وخاصة  ألغراض

ابعة للغير الخاصة بك، كلمة السر، رموز التصديق أو بيانات أخرى لكل خدمة بريد إلكتروني ت

) 2(الخاص بك؛   BlackBerry Solutionتقوم بدمجها مع الـ أخرى) حسابات(أو حساب 

، BlackBerryعلى سبيل المثال، هوية (ملفك الشخصي الخاصة بحساب البرنامج  تمعلوما

، المنطقة الزمنيةشخصية، حالة التواجد، البلد، الرسالة ال، المعروضسم صورتك المعروضة، اال

مؤشر يبين أي من ) 4(تصال على الجهاز، معلومات اال) 3(؛ )الفريدو، إلخجهاز ال تعريفات

دورة ) 5(والتطبيقات أو الخدمات التابعة للغير قد قمت بتوصيلها بحساب البرنامج التابع لك، 

ك لتطبيقات أو خدمات تابعة للغير قمت بتوصيلها إلى حساب استخدامن عالبيانات الناتجة 

على سبيل المثال، أعلى النتائج التي حققتها في لعبة متصلة بطرف آخر أو (ص بك البرنامج الخا



تطبيق للعرض في صندوق برنامج حساب ملفك الشخصي، بيانات الرسائل الفورية الناتجة عن 

يكون قد محادثات الرسائل الفورية التي تقوم بها داخل تطبيق أو خدمة تابعة للغير متصلة والتي 

بالكشف أيضاً  RIMأنت تفوض و). طريق وظيفة الرسائل الفورية بالبرنامج، إلخ تم تسهيلها عن

 والرقابة وتحصيل الفواتير المنطبقة للتفعيلتابعة للغير الخدمة العن هذه المعلومات لمقدمي 

ير وبرامج تابعة للغيرعلى أو إذا كنت تستخدم خدمات تابعة للغ. الصيانة وأغراض إلغاء التفعيلو

 بك، يمكن ألطراف أخرى أن يكون لهاالمحمول الخاص  BlackBerryط مع منتج رتباباال

بما في ذلك المعلومات (تصدير وعلى نحٍو آخر معالجة البيانات والدخول و قدرة على قراءةال

مثل هذه الخدمات التابعة  .المحمول الخاص بك BlackBerryالمخزنة على منتج ) الشخصية

إذا تم الكشف عن معلوماتك الشخصية . RIMتحت رقابة ال تكون  هايتم الدخول عليللغير التي 

، أطراف أخرى لديها منتجات أو خدمات مستخدمة مع الـ Airtimeإلى مقدم خدمة 

BlackBerry Solution  السارية )االتفاقات( تفاقك يكون وفقاً لالاستخدامالخاص بك، فإن 

 استخدامعليك مراجعة هذه الشروط قبل  ويتعينوسياسات الخصوصية لهذه األطراف األخرى، 

عدة في أو قائمة المسا الخياراتعليك مراجعة  يتعين. خدمات تابعة للغير وبرامج تابعة للغير

الممنوحة والرقابة المتاحة على  التفويضاتضبط المزيد بشأن تعلم منتجك المحمول لكي 

 .ذلك ومتى ينطبق الخدمات التابعة للغير والبرامج التابعة للغير

يمكن أن تستخدم مجموعة . والتكنولوجيا المشابهة) Cookies(رتباط ملفات تعريف اال) و(

نة مخزَّ الصغيرة من البيانات  أجزاءعبارة عن وهي " (رتباطملفات تعريف اال " RIMشركات 

معلومات مجهولة  تستخدمأو أدوات مشابهة ) على الحاسب اآللي أو الجهاز المحمول الخاص بك

في أن مساعدة ال، وRIMر لتمكينك من تسجيل الدخول إلى خدمات معينة لحمايتك أنت والمصد

، أو للتحليالت بشكل خاص تجربتكتقوم بتفصيل أو  ستخدامأسهل في اال RIMخدمات  تكون

 BlackBerryوالـ  RIMخدمات استخدام نخراط المستخدمين في في فهم كيفية المساعدتنا 

Solution  برجاء التحقق من اإلعدادات في متصفح منتجك . الخاصة بهمالسمات ولتحسين

 .الخاصة بالمتصفحرتباط ول بخصوص كيفية إزالة أو حجب ملفات تعريف االالمحم

لدعم أو إصالح منتجك المحمول، أو  RIMتصال بـ إذا قمت باال. الدعم وضمان الجودة) ز( 

البريد اإللكتروني أو أدوات من خالل  RIMأرسلت تشخيصات أو معلومات فنية أخرى إلى 

أنت توافق على أنه يمكن أن تقوم مجموعة فلهذه األغراض،  RIMالدخول المتاحة بواسطة 



الجهاز ورقم  رقم تعريفلمنتج المحمول، الرقم السري لمثل بجمع معلومات فنية  RIMشركات 

والشبكة الالسلكية، قوة حالة البطارية، والموديل، حالة الذاكرة، نظام التشغيل ومعلومات بيئية، 

برنامج أو تطبيق،  استخدامتصال الراديو والالسلكي، قائمة بالتطبيقات المثبتة، معلومات وا

النظام، ومعلومات أخرى  أحداثبيانات بخصوص إجراء المعالجة ومواصفات الجهاز، 

هذه . الخاص بك التي قد تكون مفيدة ألغراض التشخيص BlackBerryبخصوص حالة منتج 

األخطاء، دعم العمالء، تحديثات البرامج، وتحسين  اكتشافها ألغراض استخدامالمعلومات سيتم 

إذا أشارت التحاليل إلى أن . RIMوفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بـ  RIMمنتجات وخدمات 

رسال تشخيص معين أو معلومات فنية إلى بائع بإ RIMهناك منتج تابع للغير مشترك، قد تقوم 

أنت تقر وتوافق على أن المكالمات مع . األخطاء اكتشافطرف اآلخر  كجزء من عملية منتج ال

RIM  ومقدمي خدمتها يمكن أن يتم تسجيلها ألغراض التدريب، ضمان مستوى الجودة، خدمة

 .العمالء وأغراض مرجعية

معينة أو خدمات تعتمد على  خواص RIMيمكن أن تقدم مجموعة شركات . بيانات الموقع) ح(

إن  (أو خدمات قمر صناعي مشابهة  GPSنظام تحديد المواقع  استخداممعلومات الموقع ب

على . خلويةالبراج األومواقع  من مصادر الحشد Wi-Fi نقاط وصول الواي فاي أو) توافرت

يمكن أن  BlackBerry Solutionمعينة في البرنامج أو الـ  خواصسبيل المثال، إن توافرت 

، أو لتحدد موقع، إرسال رسالة إلى، وقعك مع األفراد الذين تتواصل معهمسمح لك بمشاركة مت

رهناً بتغطية مقدم خدمة (أو مسح منتجك المحمول عن بعد  إغالقتشغيل صوت في، أو 

Airtimeيمكن أيضاً أن تقوم ). ، حالة منتجك المحمول، ومصادر النظام في وقت الطلب

والطرق غير  تجاهاتاالعن مع معلومات بج BlackBerry Solutionأو منتجات  خواص

البحث عن موقع لتسهيل أو  أو طلبات) BlackBerry Trafficعلى سبيل المثال، ( المعروفة

موقع عن معلومات فإن أو الخدمات،  الخواصلتوفير هذه . التي تستخدمها RIMتحسين خدمات 

 tower ، هوية البرجcarrier ID ، هوية الناقلGPSبما في ذلك معلومات (المنتج المحمول 

ID،Basic Service Set Identifier ")BSSID (" وقوة إشارة وصول الواي فايلنقاط ،

يمكن أن تتواصل مع مجموعة شركات ) المرئية أو األبراج الخلوية وصول الواي فاينقاط 

RIM  مد والوظائف التي تعتخدمات البيانات  تعمل على تمكينعندما تستخدم منتجك المحمول أو

ف مستخدم بشكل بهذه المعلومات في شكل يعرِّ  RIMال تحتفظ مجموعة شركات . على الموقع

ولتحسين هذه الموقع  مرتبطةشخصي، ويمكن أن تستخدم هذه المعلومات لتزويدك بخدمات 



خدمات تلك التي توفرها الأو  RIMالمقدمة بواسطة أو بالنيابة عن مجموعة شركات  الخدمات

يمكن أيضاً أن تستخدم . الخاص بك  BlackBerry Solutionلمستخدمة مع الـتابعة للغير اال

المصدر  أو جعلها مجهولةنشاء بيانات تم تجميعها هذه المعلومات إل RIMمجموعة شركات 

أو قائمة المساعدة  رجى مراجعة الخياراتيُ . قائمة على المعلومات وتحديد الموقع إعالنات لتقديم

 خياراتختيار إيقاف تشغيل أو ضبط المحمول بخصوص كيفية ا BlackBerryفي برنامج 

تستخدم معلومات  قدتطبيقات منتجك المحمول التي من تثبيت الالموقع على الجهاز، أو إلزالة 

عليك ويتعين خدمات تابعة للغير تستخدم أو توفر بيانات الموقع، يجب  استخدامعند . الموقع

بيانات الموقع ما يتعلق بخصوصية المستخدمة فيمراجعة شروط الطرف اآلخر وسياسة ال

قبل الموافقة على  المذكورة، ويجب عليك أن تولي اهتماًما كافيًا بواسطة الخدمات التابعة للغير

 .معلومات موقعك إلى أشخاص آخرين عن كشفال

 بما(  RIMوخدمات  BlackBerry Solutionأنه لتزويد الـ تقر بأنت . التحويالت الدولية) ط(

، )وظائف الخدمات السحابية والوصول عن بعد والتخزين أو عمل النسخ االحتياطية في ذلك

بمعالجة البيانات، التي في بعض الحاالت قد تتضمن  RIMيمكن أن تقوم مجموعة شركات 

تصال، على خوادم يتم تشغيلها بواسطة أو بالنيابة عن مجموعة اال محتوياتمعلومات شخصية و

فيها المستخدمين، بما في ذلك كندا، الواليات  يتواجدخارج البلد التي  وأداخل  RIMشركات 

المتحدة، المملكة المتحدة، سنغافورة أو دول أخرى حيث يكون هناك منشآت يتم تشغيلها بواسطة 

إذا كان المستخدمون يقيمون في المنطقة االقتصادية . RIMأو بالنيابة عن مجموعة شركات 

المنطقة، هذه يلزمه موافقة لتحويل المعلومات الشخصية خارج هذا البلد أو أو أي بلد األوروبية 

أنت توافق على هذه المعالجة وتتعهد أنك قد حصلت على كل الموافقات الضرورية بموجب ف

 .من مستخدميك لفعل ذلك الساريالقانون 

، توافق أنت 24رة كشف عن البيانات مصرح به وفقًا للفقباإلضافة إلى أي . بيانات المستخدم -25

بالدخول، المحافظة، والكشف  RIMلهم على أنه يمكن أن تقوم مجموعة شركات  المرخصومستخدميك 

 تصال أوالشخصية، محتويات االذلك المعلومات لهم، بما في  المرخصعن بياناتك أو بيانات مستخدميك 

البرامج  دمات أوالخاص بك والخ BlackBerry Solution وظائف الـ استخداممعلومات حول 

 RIMالخاص بك المتوفرة إلى BlackBerry Solution  قتران مع الـواألجهزة المستخدمة باال

 توجيهمحلية، بدون  وأ، إلى أطراف أخرى، بما في ذلك هيئات حكومية أجنبية ")بيانات المستخدم("



 RIMوعة شركات لهم بموجب قوانين الدول التي تقع فيها مجم المرخصإخطار لك أو لمستخدميك 

لعملية القانونية أو االمتثال ل) 1: (األخرى وذلك من أجلومقدمي خدماتها، وشركائها وشركاتها التابعة 

التعاون مع أطراف أخرى في ) 2(؛ بخالف ذلك ، أو كما هو مطلوب بالقانونالنفاذطلبات الحكومة واجبة 

مع مسئولي النظام لدى مقدمي خدمة اإلنترنت، التعاون ) 3(؛ أو تفاقنتهاك هذا االعند اأعمال التحقيق 

أنت تتعهد بأنك قمت بالحصول على جميع . تفاقالشبكات أو منشآت الحاسب اآللي من أجل تنفيذ هذا اال

م لهم للكشف عن بيانات المستخدِ  المرخصمن مستخدميك  الساريالموافقات الضرورية بموجب القانون 

أو /، معالجة، إرسال، واستخدام بجمع، RIMة شركات قيام مجموعلو RIMإلى مجموعة شركات 

 .م كما هو موضح أعالهالكشف عن بيانات المستخدِ 

ال يجوز لك التنازل . بدون سابق إخطار تفاقالتنازل عن هذا اال RIMيجوز لـ . التنازل والتفويض -26

ا هأو تقديم حجبهاوافقة يجوز هذه الم( RIMكلياً أو جزئياً بدون موافقة كتابية مسبقة من  تفاقعن هذا اال

يجوز و. يعد باطالً وبدون أثر RIMوأي تنازل بدون موافقة كتابية مسبقة من ) RIMبشروط وفق إرادة 

شرة أو يجوز لها أداء بعض أو مبا تفاقها بموجب هذا االلتزامات المطلوب أداؤأداء جميع اال RIMلـ 

 . ن الباطنلتزاماتها بواسطة مقاولها أو مقاوليها مكل من ا

، جميع اإلخطارات أو تفاقعلى غير ذلك في هذا اال تفاقباستثناء ما إذا تم اال. اإلخطارات -27

 اعتبر أنه قد تم توجيهها بشكٍل قانوني عندما تتم كتابتهت تفاقهذا اال االمراسالت األخرى التي يتطلبه

البريد المسجل بعلم المدفوع مقدماً،  دالبريفي ودع شخصياً، بواسطة خدمة البريد السريع أو تُ  اوتسليمه

وتوجه إليك في عنوان الفواتير الخاص بك مع طلب إيصال التسليم، له،  معادلةأو أية وسيلة  الوصول

 ,Research In Motion, UK Limited, 200 Bath Road، وتوجه إلىRIMالذي قدمته لـ 

Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XEدير اإلداري؛ وفي حالة الم: ، عنايةRIME 

ه نسخة ؛ وفي كل حالة توجَّ http://www.blackberry.com/legal/rimeعلى العنوان الموجود في 

 ,Philip Street, Waterloo, Ontario 295في قطاع الشئون القانونيةرئيس إلى ) لن تعتبر إخطار(

Canada N2L 3W8 . باإلضافة إلى ما سبق، يجوز لـRIMتيارها، توجيه أي إخطار إليك خ، حسب ا

وسيعتبر اإلخطار المرسل إليك إلكترونياً إنه أرسل إليك قانوناً وفي حينه . إليكترونياً  تفاقبموجب هذا اال

 RIMوإذا لم تكن قد أعطيت  RIMإلى  بتوفيرهعندما يرسل إلى عنوان البريد اإللكتروني الذي قمت 

 .http://www.blackberry.com/legalمه فور نشره على هذا العنوان، سيعتبر اإلخطار قد تم تسلي



من األطراف في  ، ال يعتبر أيتفاقبغض النظر عن أي حكم آخر من أحكام هذا اال. القوة القاهرة -28

لتزاماته في حينها عندما يكون ذلك راجعاً ألسباب خارجة للتقصير في الوفاء با تفاقحالة اإلخالل بهذا اال

لتزامه ء أي من األطراف الال يجوز تفسير هذا الحكم على أنه يبرر عدم أداء أو وفا. ةعن إرادته المعقول

 .تفاقالخاص بسداد دفعة مستحقة للطرف اآلخر بموجب هذا اال

 أحكام عامة -29

 RIMمسئولي وموظفي ومديري و RIMالشركات التابعة لـ . دةاألطراف األخرى المستفي) أ(

معلومات "بعنوان  تفاقهذا االوفقًا لفقرات  األخرى المستفيدة هم األطرافوشركاتها التابعة 

تحديد "، )19 فقرة" (المسئولية/التعويض"، ))ب( 8 فقرة" (التكنولوجيا استخداماألمان المتعلقة ب

هم أطراف  RIMخدمات  إن موردي محتويات). 22 فقرة" (التنازل"و) 23 فقرة" (المسئولية

قواعد "المحتوى الخاص بهم المنصوص عليه في  استخدامعلى  للحماية والقيود أخرى مستفيدة

باستثناء ما إذا ). 11 فقرة" (الملكية الفكرية"و) 3 فقرة" ( BlackBerry Solutionالـ استخدام

األطراف وليست من أجل  لصالح، تعتبر األحكام هنا تحديًدا في هذه الفقرة نص على غير ذلك

 .جهة أخرىو آخر أ شخصأي 

ال يعتبر أي طرف أنه تنازل عن أو أسقط أي حق بموجب هذا . نازل عن اإلخاللالت) ب(

التأخير أو أي مبدأ قانوني آخر أو قواعد عدالة، إال إذا تم  ، سواء على أساس التقصير أوتفاقاال

عليه من الشخص المخول له تمثيل هذا الطرف الذي يتم تنفيذ  وكان موقًعاهذا التنازل كتابياً 

 تفاقنتهاك ألي حكم من أحكام هذا االزل أي من األطراف عن أي حكم، أو اإن تنا. ضدهالتنازل 

 .في حالة معينة ال يعد بمثابة تنازل عنه في أي حالة أخرى

سيستمر سريان البنود والشروط والضمانات الني يشملها هذا . تفاقستمرار سريان االا) ج(

لتزام بها، إلى مر أي من األطراف في تنفيذها واالوالتي يقصد بمعناها ومضمونها أن يست تفاقاال

 .التعويض فقرات، بما في ذلك تفاقما بعد إتمام تنفيذ أو إلغاء أو إنهاء هذا اال

ويفسر طبقاً لقوانين إنجلترا  تفاقيخضع هذا اال. اتوتسوية النزاع واجب النفاذالقانون ) د(

ستبعاد أحكام وافق األطراف على ا. انينتختص بتنازع القووويلز، باستثناء أي جهة قانونية 

أي خالف أو . تفاقية األمم المتحدة لبيع البضائع الدولية من التطبيق بالكامل على هذا االاتفاق

، أو خرقه، ولم يتمكن األطراف من تسويته بعد مفاوضات حسنة تفاقنزاع ينشأ أو يتعلق بهذا اال



وسيجتمع األطراف من خالل . على من األطرافالنية، سيتم تقديمه أوالً إلى مستوى إدارة أ

يوماً من تاريخ ) 30(ن خص الفردي، هو أنت، في خالل ثالثيممثلي اإلدارة العليا وفي حالة الش

) 30(النزاع وحل الخالف في خالل ثالثين  إحالة النزاع إليهم، وإذا لم يستطع األطراف تسوية

في بلدك، سيتم تسوية هذا  الساريحديداً بالقانون جتماعهم، باستثناء المدى المحظور تيوماً من ا

الخالف أو النزاع بشكل نهائي وملزم بواسطة التحكيم الذي سينعقد في لندن، إنجلترا طبقاً لقواعد 

م واحد وسيتم النظر فيه بواسطة محكِّ ") ICCقواعد ("التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية 

يوماً من ) 30(عليه جميع األطراف في خالل ثالثين  يوافقو المذكورة ICCلقواعد يعين طبقاً 

أو بواسطة (، فإذا لم تتم الموافقة يقوم رئيس جمعية الحاسب اآللي البريطانية تاريخ تعيين المحكم

بتعيين محكم آخر بناءاً على الطلب ) عنها/أي شخص يعينه الرئيس قانوناً للعمل بالنيابة عنه

، وتعتبر هذه القواعد مدرجة كمرجع في هذه الحاضرفي الوقت المقدم من أٍي من األطراف 

يعقد في بلدك؛ ) 1: (أن لتحكيملإذا كانت األحكام السابقة محظورة بالقانون في بلدك، يجب . الفقرة

 للتحكيم دبي بمركز التجاري والتحكيم المصالحةوفقاً لقواعد  التحكيميتم تسويته بواسطة ) 2(

ويتم  دبيستماع بواسطة محكم واحد يتم تعيينه وفقاً لقواعد يتم اال) 3(و؛ ")قواعد دبي(" الدولي

يوماً من تعيين المحكم، وإذا فشل ) 30(ن ل ثالثيالموافقة عليه باإلجماع من األطراف في خال

إذا كانت األحكام السابقة محظورة بالقانون في بلدك،  .ذلك يقوم طرف آخر محايد بتعيين المحكم

التحكيم بغرفة  وفقاً لقواعد التحكيميتم تسويته بواسطة ) 2(يعقد في بلدك؛ ) 1: (أن لتحكيمليجب 

ستماع بواسطة محكم واحد يتم تعيينه وفقاً يتم اال) 3(؛ و)ICCقواعد ( ICC التجارة الدولية

يوماً من تعيين ) 30(ن ل ثالثيويتم الموافقة عليه باإلجماع من األطراف في خال ICCلقواعد 

أو بواسطة أي شخص (إذا لم تتم الموافقة يقوم رئيس جمعية الحاسب اآللي البريطانية المحكم، ف

محكم بناءاً على الطلب المقدم من أٍي من البتعيين ) عنها/يعينه الرئيس قانونياً للعمل بالنيابة عنه

سيتحمل كل . ، وتعتبر هذه القواعد مدرجة كمرجع في هذه الفقرةالحاضراألطراف في الوقت 

ال يجوز ضم أو جمع أي نزاع بين األطراف، أو . ف نصف التكاليف المرتبطة بالتحكيمطر

يجوز قيد أي حكم . RIMيتدخل فيه أي شخص آخر بخالفك، بدون موافقة كتابية مسبقة من 

تخاذ ا RIM، يحق لـ بدون اإلخالل بما سبق. محكمة مختصة م أليتحكيم صادر من المحكِّ 

اصة باستصدار أمر قضائي تباع اإلجراءات الخية، بما في ذلك اقانونية أو قضائ إجراءات

بالمبالغ التي ) 1: (دل، في محكمة قضائية بشأن المطالبات أو المنازعات الخاصةبتعويض عا

الخاص بك أو أي  BlackBerry Solutionفيما يتصل بحصولك على الـ  RIMتدين بها لـ 



قواعد "عنوان ب تفاقهذا اال فقراتتهديدك بانتهاك نتهاكك أو ا) 2(ت مطبقة؛ وكان جزء منه، إن

، )2 فقرة" (ترخيص البرنامج والمستندات"، )3 فقرة" (BlackBerry Solutionالـ  استخدام

وتراخيص الحكومة قيود االستيراد والتصدير واالستخدام "، )11 فقرة" (الملكية الفكرية"

، )15 فقرة" (دسة عكسيةنية وعدم وجود هالسر"، )13 فقرة" (األمان"، )12 فقرة" (األمريكية

عتراض على غير قابل لإللغاء عن أي طعن أو ا أنت تتنازل بشكل). 18 فقرة" تأثير اإلنهاء"و

أساس المكان، أو عدم مالءمة المحكمة أو أية أسس مماثلة، وتوافق بشكل غير قابل لإللغاء على 

ل غير كما توافق بشك الساريي القانون إعالن الدعوى بالبريد أو بأي أسلوب آخر مسموح به ف

ختصاص المحاكم الواقعة في إنجلترا بالنظر في أي من هذه قابل لإللغاء على الخضوع ال

وافق األطراف تحديدا، على أنه في حالة إذا ما . تفاقالمطالبات الناشئة عن أو فيما يتعلق بهذا اال

ويته أمام محكمة قضائية، فإنه لن يتم تسوية وأن هذه النزاع سيتم تس تفاقنشأ نزاع بسبب هذا اال

يتنازل األطراف عن كافة الحقوق للجوء  تفاقوبموجب هذا اال. هذا النزاع أما محكمة بمحلفين

 . تفاقعن أو يتعلق بهذا اال ينشأإلى محكمة بمحلفين في أي أمر 

 أو جزء منها جملةأو  في حالة إذا ما تم اعتبار أي فقرة أو بند أو نص. قابلية التقسيم) ه(

بواسطة هيئة مختصة في أي  باطل أو غير قابل للتنفيذ غير قانوني أو تفاقمن هذا اال") جزء("

صالحية أو قابلية تنفيذ الجزء  قانونية أو) 1: (الجزء على ختصاص، عندئذ لن يؤثر هذادائرة ا

ذا الجزء في أي دائرة قانونية أو صالحية أو قابلية تنفيذ ه) 2(؛ أو تفاقالمتبقي من هذا اال

إختصاص أخرى، وسيعتبر هذا الجزء محدوداً، إذا أمكن، ويتم تتقسيمه فيما بعد، إذا لزم األمر، 

 .للتنفيذ صالحاً وقابالً  تفاقإلى المدى المطلوب لكي يظل هذا اال

ة إلى لغة أخرى بخالف اللغة اإلنجليزية، فإن النسخ تفاقإذا ما تم ترجمة هذا اال. اللغة) و(

إلى المدى الذي يكون فيه تناقض أو غموض في تكون هي النسخة التي يعول عليها اإلنجليزية 

باستثناء ما إذا كان، وفقط إلى المدى، الذي يكون . المعنى بين النسخة اإلنجليزية وأي ترجمة لها

فات ك، سيتم إجراء أي وجميع الخالختصاصالنفاذ في دائر افيه محظور بموجب القانون الواجب 

جليزية، بما في باللغة اإلن تفاقأو التقاضي المتعلق بهذا اال أو المنازعات أو الوساطة أو التحكيم

عات شفهية أو مراف ملفات أو مذكرات أو إفصاح عن بيانات أو مستندات أو أية مراسالت أو ذلك

 .أوامر أو أحكامدفوع أو دفوع شفهية و



 اتفاقوأية رخصة برنامج أو  تفاقنصوص هذا االكان هناك أي تضارب بين  إن. التضارب) ز(

مصاحبة ألي جزء من المواد الأو  المغلفمقدمة في ) تفاقبخالف هذا اال(مستخدم نهائي 

إلى المدى الالزم  تفاقالخاص بك، فسوف تطبق أحكام هذا اال BlackBerry Solutionالـ

 اتفاقأية رخصة برنامج أو و تفاقإذا كان هناك تضارب بين هذا اال. إلزالة هذا التضارب

تحديثات أو تحسينات هذا البرنامج، فإن أحكام هذه الرخصة األخرى فيما يتعلق بم نهائي مستخدِ 

في حالة وجود . النهائي سوف تطبق إلى المدى الالزم إلزالة هذا التضارب ميات المستخداتفاقأو 

الخاص  BlackBerry Solutionتضارب بين أية مستندات مقدمة مع مغلف أي جزء من الـ 

أو ببند البرنامج، ستطبق أحكام المستندات إلى المدى  RIMبك والمستندات الخاصة بمنتج 

 .الالزم إلزالة هذا التضارب

الذي يشمل شروط النصوص اإلضافية ألية نصوص ( تفاقهذا اال يعتبر. الكامل تفاقاال) ح(

كامل المبرم بين األطراف فيما يتعلق ال تفاقاالبمثابة ) ُمضافة تتعلق بالموضوع الُمضاف

اتصاالت أو إقرارات أو تعهدات أو  وال توجد أية أحكام أو تفاهمات أو تفاقهذا اال بموضوع

يات بين األطراف تتعلق بالبرنامج بخالف ما تم ذكره في اتفاقيات مباشرة أو اتفاقأو  لتزاماتا

أجزاء قيات أخرى بين األطراف استخدام قد تحكم اتفا، مع عدم اإلخالل بما سبق. تفاقهذا اال

، محل أية أحكام  تفاقهذا االيحل . الخاص بك BlackBerry Solutionأخرى من الـ 

 قة أو معاصرةسابات ياتفاقيات مباشرة واتفاقلتزامات، تفاهمات، اتصاالت، إقرارات، تعهدات، ا

، كما إنك تقر بأنك تفاقهذا اال موضوع، سواءاً كانت شفهية أو كتابية، فيما يتعلق ببين األطراف

في  تفاقيجوز تعديل هذا اال. تفاقمثل هذا اال إبراملم تعتمد على أٍي مما سبق في الموافقة على 

ممنوعة  RIMباستثناء المدى الذي تكون فيه . متبادل بين األطراف اتفاقأي وقت بناءاً على 

، بحسب تقديرها، في عمل تغييرات أيضاً بحقها RIM، تحتفظ الساريعصراحةً بموجب القانون 

بما في ذلك (يتطلبها القانون تغييرات ، لتعكس أية تغييرات أو مستقبليعلى أساس  تفاقفي هذا اال

مالئم إخطار  توجيهأو تغييرات في ممارسات العمل، مع ) تفاقالتغييرات التي تؤكد تنفيذ هذا اال

أو بنشر إخطار التغيير على ) اإلخطار أعالهكما هو محدد في نص (بالتغيير إما إلكترونياً  لك

http://www.blackberry.com/legal  ويجب عليك أن تراجع هذا الموقع دورياً لمتابعة

بعد  يوماً ) 60(ن لمدة تزيد عن ستي RIMأو خدمة /البرنامج و استخدامما واصلت إذا . التغييرات

عن  تإذا كان لديك تساؤال. لتغييراتعتبار أنك قد قبلت هذه اإرسال إخطار التغيير، سيتم ا



يوماً ) 60(ن يفي خالل ست legalinfo@rim.comتصال على ، برجاء اال)التغييرات(التغيير 

 .ختياراتكاستفسار عن لال) التغييرات(ال إخطار التغيير بعد إرس

 يصواالحتفاظ بجميع التراخسوف تقوم، على نفقتك الخاصة، بالحصول . لقوانيناالمتثال ل) ط(

في بلدك لتنفيذ  الساريالتسجيالت والموافقات التي تتطلبها السلطات الحكومية أو القانون و

على وجه التحديد، وتجنباً ألي شك، . يات تراخيص ذات صلةاتفاقأو أية  تفاقوإجراء هذا اال

 BlackBerry Solutionالـ  استخدامتثبيت ول الساريةفأنت تلتزم بكل القوانين واألحكام 

لهيئات من ا ضرورية تسجيل وموافقةي ذلك الحصول على أي ترخيص واص بك، بما فالخ

ة مهام أية برامج تحتوي على شفرة تجارية أو أي استخدامستيراد والحكومية المختصة من أجل ا

بجميع التأكيدات والمستندات  RIMسوف تقوم بتزويد . السارييتطلبها القانون أمنية أخرى 

. لتزاماتبشكٍل دوري للتحقق من امتثالك لهذه اال RIMأن تطلبها منك الرسمية التي يمكن 

الوصول والخدمات التابعة للغير يمكن  RIMما سبق، بما أن بعض من خدمات لوبدون تحديد 

أو خدمات تابعة للغير من مواقع  RIMإلى خدمات  الوصول، إذا قمت باختيار إليها عالميًا

أو  RIMعلى أنها خدمات المطبقة  أو األطراف األخرى RIM إليها بخالف الدول التي تشير

متثال لجميع من تلقاء نفسك وأنت مسئول عن اال خدمات تابعة للغير يتم توفيرها، فأنت تفعل ذلك

، ستخدامستيراد، التصدير، االالقوانين واألحكام ذات الصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة باال

، والمحتوى المرتبط، المطبقة و الخدمة التابعة للغير، أRIMبخدمة  أو االتصال/اإلرسال و

بعمل إقرارات بأن كل البرامج  RIMباإلضافة إلى ذلك، ال تقوم . أو البرنامج التابع للغير بنودوال

على سبيل المثال ( RIM) خدمات(التابعة للغير المرتبطة مع أو المتاحة من خالل خدمة  بنودوال

مناسبة تعد ) BlackBerryخدمة سداد  استخدامها بيتم شراؤ التيأو /و RIMEمن خالل متجر 

في جميع المواقع، أنت توافق على أنك لن تقوم أنت وال مستخدميك  ستخدامأو متاحة لال

تابعة للغير، أو تحاول فعل ال بنودالأو بخالف ذلك الدخول إلى البرنامج أو  بتنزيللهم  المرخص

ما سبق، إذا قامت لبدون تحديد و. غير قانونياألمر كون فعل ذلك ي فهيا ذلك، من مواقع لو تم

التحدث بالفيديو  خاصية استخداملهم من  المرخصبحظرك أو حظر مستخدميك  الساريةالقوانين 

 نظًرا ألنالمحمول،  BlackBerryالخاصة ببرنامج  MVSمثل الدردشة بالفيديو أو وظيفة 

يكون اإلنترنت أو الفيديو ف التي تعتمد على والوظائ، peer-to-peerخاصية تبادل البيانات 

، أو السن القانوني تحت المرخص له يكون المستخدمأو أنت نك أو ألغير مسموح بها في بلدك، 

لهم أن  المخرصمستخدميك طوارئ، فعندئٍذ ال يمكن لك وال لبسبب قوانين تتعلق بخدمات 



 للوصولعمل ترتيبات بديلة أو أن /ك وو منتجات البرنامج تلأ خواص استخدامأو  بتنزيلتقوموا 

 .مسئوليتكيكون  إلى خدمات الطوارئ

بدون يشمل " أنه يعني يجب تفسيره على" مثل"أو " يشمل"المصطلح . األوسع نطاقًا المعنى) ي(

 .، حسبما تكون الحالة"بدون حصرومثل "و" حصر

 BlackBerryطبق على برنامج النصوص المناسبة ست) أ: (أن من أجل ضمان. ياتتفاقندماج االا -30

 كل استخدامالمحمول، عندما يتم  BlackBerry، وبرنامج BlackBerryللحاسب اآللي، برنامج خادم 

 التي ستطبقترخيص الوضوح شروط ) ب(الخاص بك؛ و BlackBerry Solutionمنهم كجزء من الـ 

الخاص  BlackBerry Solutionالمحمول عندما يستخدم كجزء من الـ  BlackBerryعلى برنامج 

الل توضيح المحمول هذا، من خ BlackBerryسلوب الذي قدمت به برنامج بك، بغض النظر عن األ

وافق المنصوص عليه أعاله، أنت أيضاً ت باألسلوب تفاقموافقتك على البنود والشروط الخاصة بهذا اال

يات اتفاقو البرنامج/م النهائيلمستخدِ ل BlackBerryيحل محل ترخيصيستبدل و تفاقهذا اال) 1: على أن

يات ترخيص برنامج اتفاقأي والقائمين سابقاً،  BlackBerry Enterpriseترخيص برنامج خادم 

BLACKBERRY   ترخيص  اتفاقأوBLACKBERRY SOLUTION قائمين سابقاً، وأي ال

معك من أجل البرنامج أو خدمات  BLACKBERRY PROSUMER SERVICES لـ اتفاق

RIMهذا اإلصدار من  )2؛ وBBSLA يحل محل المالحق والشروط اإلضافية التالية :

BLACKBERRY APP WORLD وملحق خدمة سدادBLACKBERRY  ،بنود وشروط و

BLACKBERRY ID ،ملحق موسيقى وBBM ،ملحقوBLACKBERRY PROTECT  ،

افية  البنود اإلضوبالفيديو،  للدردشة ةالبنود اإلضافيو، BLACKBERRY TRAVELملحق و

وإلى الحد الذي تكون فيه هذه  على حدة، في كل حالة BLACKBERRY MESSENGERلبرنامج 

، على أي برنامج االتفاقيات والملحقات واجبة التطبيق بخالف ذلك، اعتباًرا من تاريخ قبولك لهذا االتفاق

 .الخاص بك BlackBerry Solutionمن الـ  ايشكل جزءً 

ترخيص برنامج  اتفاق ج أوالبرنام/لمستخدم النهائيل BlackBerryيص جميع اإلشارات إلى ترخ تعتبر

ترخيص  اتفاقأو  BlackBerry برنامجيات ترخيص اتفاقأو  BlackBerry Enterpriseخادم 

BlackBerry Solution أو المستندات األخرى التي تبرمها مع  يات أو الملحقاتتفاقفي االRIM  من

 BlackBerryترخيص الـ اتفاقإلى  إشارةبمثابة الخاص بك،  BlackBerry Solutionأجل الـ 

Solution  إذا ما كان  ، على سبيل المثال،مع المعنى في النص اإلشارةإال بقدر عدم اتفاق تلك (هذا



يات اتفاقو سابقًايات القائمة تفاقاالعمل تمييز بين ، النصفي هذا منصوص عليه ، كما هو مقصوًدا

رات إلى نها إشاأسابقًا يات القائمة تفاقاإلشارات إلى االوال تعتبر ، BlackBerryترخيص برنامج 

 ).BlackBerryيات ترخيص برنامج اتفاق

يات ترخيص اتفاقالبرنامج أو /لمستخدم النهائيل BlackBerryإلى ترخيص  إضافاتأية تعديالت أو 

ترخيص  اتفاقأو  BlackBerryيات ترخيص برنامج اتفاقأو  BlackBerry Enterpriseبرنامج 

BlackBerry Solution  والذي بموجبه قامتRIM عتبارها على أنها بتقديم أي برنامج إليك، يجب ا

 .تفاقعلى هذا اال إضافاتتعديالت أو 

تصال بـ ، برجاء االتفاقود والشروط الخاصة بهذا االنستفسارات حول البإذا كان لديك أية أسئلة أو ا

RIM  علىlegalinfo@rim.com. 

 


