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 لن یكون ألي .إذا كنت أحد المستھلكین، قد یكون لدیك بعض الحقوق القانونیة التي ال یمكن تعدیلھا بموجب العقد :مالحظة
نص في شروط الترخیص ھذه تأثیر تعدیل تلك الحقوق القانونیة إلى المدى الذي تكون فیھ تلك التعدیالت محظورة بشكل

ضى القانون ترجمة شروط الترخیص ھذه إلى أي لغة أخرى، فإن النسخة اإلنجلیزیةإذا اقت .صریح من قبل القانون الساري
إذا .من شروط الترخیص ستسري إلى المدى الذي یوجد فیھ أي تعارض أو تناقض بین النسخة اإلنجلیزیة وأي ترجمة لھا

.جل راحتك تقوم بذلك فقط من أRIMتوفرت لك شروط الترخیص ھذه بلغة أخرى غیر اإلنجلیزیة فإن

 BLACKBERRY PROSUMERاتفاق خدمات

:أن تقدم لكم ما یلي")RIM(" أو أحد شركاتھا الفرعیةResearch In Motion Limitedیسر

BlackBerry"خدمات Prosumer Services"ھي خدمات مصممة ومقدمة منRIMلتوفر لعمالء RIMقدر معین من 
 اقتناء مثلRIM دون أن تطّلب األمر من عمالءRIM التابع لـBlackBerry المملوك لـالوظائف التي یقدمھا برنامج الخادم

BlackBerryتتضمن خدمات .ھذا البرنامج الخادم Prosumer خدمة RIMلإلنترنت "BlackBerry Internet 
Service." إنترنیتتسمح خدمة BlackBerry  إلكتروني  لمقدم خدمة إنترنتإضافة حسابات برید)أ( :للمشتركین بما یلي

إنشاء عنوان برید إلكتروني خاص على جھاز)ب( أو ألطراف ثالثة لتوصیل سریع للمنتج المحمول الخاص بك؛ وISPمعین
كما تتوفر وظیفة البرید اإللكتروني التابعة لخدمة .الوصول لمحتوى وخدمات معینة على اإلنترنت)ج(لمنتجك المحمول؛ و

أو اسم منتج خاص/و"BlackBerryالبرید اإللكتروني"أو"MyEmail" المعروفة أیضًا باسم BlackBerryإنترنیت
BlackBerry)خدمات(قد ال تكون جمیع أو بعض خدمة .الخاص بكبمقدم خدمة إیرتایم Prosumer Serviceمدعومة 

.من مقدم خدمة إیرتایم الخاص بكبرجاء التحقق من توفر تلك الخدمات .من مقدم خدمة إیرتایم الخاص بك

الخاص" BLACKBERRY"تمثل جزًءا من حل"كخدمات" لك BLACKBERRY PROSUMERتقدم خدمات
على النحو")RIM") BBSLA القیاسیة الخاصة بـBLACKBERRYبك في إطار شروط اتفاقیة ترخیص برمجیات

بالنسبة لخدمات"شروط الترخیص" إجماًال بلفظBBSLAویشار إلى ھذا الملحق و.المعدل بموجب ھذا الملحق
BLACKBERRY PROSUMER باستثناء ما تم تعریفھ . والبرمجیات التي تستخدمھا باالقتران مع تلك الخدمات

بطریقة أخرى في ھذه الشروط، فإن جمیع المصطلحات المطبوعة بحروف كبیرة الوارد ذكرھا في ھذه الشروط سیكون لھا
 على الموقع اإللكترونيBBSLAتتوفر .BBSLAسوبة لھذه المصطلحات المطبوعة بحروف كبیرة في الـالمعاني المن

إذا كنت قد اشتریت. الخاص بك مع ھذا الملحقإیرتایم لمقدم خدمةBLACKBERRY PROSUMERالخاص بخدمات
ذي یجب أن توافق علیھ لتتمكن ھي اتفاق البرمجیات الBBSLA، فإن النسخة الحالیة منBLACKBERRYلتوك جھاز

إذا لم تتمكن من العثور على النسخة الحالیة من . المحمول الخاص بكBLACKBERRYمن استخدام برمجیات جھاز
BBSLAلسبب من األسباب، فیمكن العثور علیھا على الموقع LEGAL/COM.BLACKBERRY.WWWأو  

إذا كان لدیك أي استفسارات أو دواعي للقلق بشأن شروط ھذا .COM.RIM@LEGALINFO علىRIMباالتصال بـ
.LEGALINFO@RIM.COM علىRIMاالتفاق، برجاء االتصال بـ

 ه، فإنك على نحو منفرد أو إذا كنت مفوضا بامتالكحیثما یرد أدنا"أوافق"بموافقتك على شروط الترخیص ھذه بالنقر على
")أنت"في أي من الحالتین( نیابة عن شركتك أو مؤسسة أخرى، فإن الھیئة التي تنوب عنھا،PROSUMERخدمات

الرجاء العلم بأنك یجب أن تكون بالغًا لسن الرشد المنصوص علیھ في القوانین.توافق على أن تمتثل لشروط الترخیص ھذه
إذا لم تكن في سن الرشد، فلكي تحصل على خدمات .لمعمول بھا في المنطقة التي تتبعھا وذلك شرط للدخول في ھذا االتفاقا

BLACKBERRY PROSUMER یجب على الوصي علیك الدخول في ھذا االتفاق والسماح لك باستخدام خدمات 
BLACKBERRY PROSUMER مستخدم مخول" كـ."



BlackBerry Prosumer Services Agreement 120108 (Arabic 121909)cl 2
RIM

 أنك ال ترغب في الموافقة على شروط ھذا BLACKBERRY PROSUMERیل أو استخدام خدماتإذا قررت قبل تفع
.تتعلق بتلك الخدمات"برمجیات"االتفاق، فلن یكون لدیك الحق في الحصول على ھذه الخدمات أو استخدام أي

  BLACKBERRY PROSUMERالمصطلحات المحددة الخاصة بخدمات

BlackBerryع أي شك، إن خدماتلمن ".الخدمات"تعریف.1 Prosumer ھنا ھي خدمات تمثل جزًءا من المقدمة 
.BBSLA الخاص بك في إطار BlackBerryحل

BlackBerryیجب أن یدعم مقدم خدمة إیرتایم الخاصة بك خدمات.مقدم خدمة إیرتایم.2 Prosumer ویجب أن 
 لن تقوم بأداء أي  مدفوعات نظیر خدمات .بك بشأن تلك الخدماتیكون لدیك تعاقد مع مقدم خدمة إیرتایم الخاص

BlackBerry Prosumer إلى RIM؛ جمیع المدفوعات نظیر خدماتBlackBerry Prosumer تدفع إلى مقدم خدمات 
ر للمستخدمین ال توفر الدعم المباشRIMبرجاء االتصال بمقدم خدمة إیرتایم الخاص بك للدعم، حیث إن .إیرتایم الخاص بك

.النھائیین

 على الفور في حالة أي استخدام غیر مصرح بھ لخدماتRIMیجب أن تقوم بإخطار .االستخدام غیر المصرح بھ.3
BlackBerry Prosumer كما توافق أیضًا على أنك لن تقوم بتعطیل عمل خدمات . الخاصة بكBlackBerry 

Prosumer نھائي آخر، أو بأي شكل أو تصرف آخر یؤدي إلى التداخل في استخدامات، أو استخدام كلمة مرور مستخدم 
BlackBerryمستخدمین نھائیین آخرین لخدمات Prosumer .

 یمكنھا ، وبدون أيRIMأنت توافق على أن .BlackBerry Prosumer تغییر خدمات/على استخدامالقیود4.
BlackBerryإجراء تعدیالت على حدود استخدامك لخدماتأو/مسؤولیة أو مسائلة قانونیة تجاھك، وضع و Prosumer  

 بما یشمل تغییرات تحد بشكل مادي أو تقلل من عمل أي BlackBerry Prosumerویمكن لھا إجراء تغییرات على خدمات
BlackBerryمن خدمات Prosumer Serviceعندما یكون ذلك ممكنًا، ستقوم . الموجودة حالیًاRIMالجھد المطلوب ببذل 

 BlackBerryأو التعدیالت المدخلة، سواء على الموقع اإللكتروني الخاص بخدمات/إلرسال إخطارا بتلك القیود و
Prosumer أو بإخطارك بما یتماشى مع BBSLA. وأنت توافق على االلتزام بتلك القیود كشرط الستمرار حصولك على

BlackBerryخدمات Prosumer .

 لربط بك الخاص المحمول للمنتج فرید تعریف رقم استخدام یتم .المنقولة/المسروقة/المفقودة المحمولةالمنتجات.5
 الجھاز ذلك إلى البیانات من وغیره اإللكتروني البرید ولتوجیھ المحمول بمنتجك بك الخاص اإللكتروني البرید)عناوین (عنوان

 بھ تسمح بما (ثالث طرف إلى المحمول منتجك بنقل قمت إذا أو سرقتھ، تمت أو المحمول جھازك فقدتإذا .المحمول
BBSLA بخدمات الخاص اإللكتروني الموقع إلى الدخول علیك فیجب ،)بك الخاص إیرتایم خدمات مقدم مع اتفاقك وشروط 

BlackBerry Prosumer  مولالمح الجھاز بذلك اإللكتروني البرید)عناوین (عنوان ارتباط وإلغاء.

 غیر RIM فإن بھا، المعمول للقوانین طبقًا صراحة الممنوع للحد عدافیما .البیانات محو/االحتیاطي النسخمتطلبات6.
 اإللكتروني، البرید رسائل لجمیع دوري احتیاطي بنسخ تقوم بأن RIM وتنصح .المحمول جھازك إلى نقلھا یتم بیانات أي عن مسئولة

 جھازك بنقل قمتإذا .البیانات تلك مثل بتخزین RIM تقوم ال إذ المحمول، جھازك على أخرى اتبیان أي أو/و والمحتوى،
 القابلة الذاكرة وإزالة المحمول، جھازك من البیانات جمیع محو علیك فیجب ،)BBSLA لـ طبقًا مسموح ھو بما (المحمول
 .المحمول جھازك على یحصل الذي للشخص متاحة البیانات ھذه ستكون أو للتوسیع

، لن یكون مسموحًا لك باستخدامBBSLAكما ھو موضح بالتفصیل في .االستخدام غیر القانوني أو غیر المناسب.7
BlackBerryخدمات Prosumer أو أي جزء من حل BlackBerry الخاص بك ألي أغراض غیر قانونیة أو غیر 

یل، أو تصّید معلومات، أو إرسال برید إلكتروني غیر مرغوب فیھ، أومناسبة، بما یشمل على سبیل المثال ال الحصر، أي تحا
وأنت مسؤول عن االمتثال اللوائح والقوانین المعمول بھا عند استخدام خدمات .مضایقة، أو انتھاك لحقوق النشر

BlackBerry Prosumer . إذا تم استخدام خدماتBlackBerry Prosumer على نحو ترى RIMًا لھذا أنھ مخالف
وقد یتضمن ذلك اإلجراء، . أو وكیلھا، ولكن ال یكون الزمًا علیھا، اتخاذ إي إجراء ردع تراه مناسبًاRIMاالتفاق، یمكن لـ
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على سبیل المثال ال الحصر، أي إزالة مؤقتة أو دائمة للمحتوى، أو اإلیقاف الكلي أو الجزئي لبث خدمة اإلنترنت والتعلیق أو
BlackBerryجمیع أو ألي جزء من خدماتاإلنھاء الفوري ل Prosumer لن تكون . وھذا االتفاقRIMمسؤولة بأي شكل 

وال تعد اإلجراءات الواردة أعاله ھي الحلول الحصریة .من األشكال عن مثل تلك اإلجراءات الخاصة باالستجابة للمخالفة
. في مماثل مما تراه مناسبًا اتخاذ أي إجراء قانوني، أ، أوRIM، ویمكن لـRIMالمتاحة لـ

ـ فإن خدمات BlackBerryعلى غیر برمجیات شركة .ولألغراض الحیویة للمھمة"كما ھو متوفر"و"كما ھو".8
BlackBerry Prosumer وكما ھو موضح بالتفصیل في . ال تقوم بتشفیر إرسال البیاناتBBSLAفإن الخدمات ،

أو احتمال اإلخفاق، وعلیھ ال یجب استخدامھا أبدًا ألغراض حیویة للمھمة أو لتطبیقاتالالسلكیة لیست خالیة من األخطاء
تتطلب أدوات تحكم خالیة من  األخطاء أو اإلخفاق؛ وللحد المسموح بھ بموجب القانون المعمول بھ، وكما ھو موضح بالتفصیل

BlackBerry، یتم تقدیم خدماتBBSLAفي Prosumer " وال یمكن لـ ". متوفرةكما ھي"و"كما ھيRIMأن تضمن 
BlackBerryأن تكون خدمات Prosumer مستمرة، أو غیر متقطعة، أو متوفرة في الوقت المناسب، أو آمنة، أو خالیة من 

BlackBerry بالحق في صیانة أو إیقاف الوصول إلى خدماتRIMوتحتفظ .الخطأ Prosumer لإلصالح الدوري 
BlackBerry، وإلدخال التحدیثات، وإجراء التشخیص والصیانة لخدماتلفیروسات البرمجیات Prosumer والتي ستحد 

BlackBerry على توفیر خدماتRIMمن إمكانیة Prosumer لبعض الوقت .

 BlackBerryأنت تقر وتوافق على أن خدمات .مواقع، وبرمجیات، وخدمات، ومحتوى األطراف الثالثة.9
Prosumer من الوصول إلى محتوى األطراف الثالثة، والمواقع اإللكترونیة لألطراف الثالثة، وبرمجیات األطراف تمكنك 

الثالثة، وخدمات األطراف الثالثة، بما یشمل، على سبیل المثال ال الحصر، أي خدمات برید إلكتروني ألطراف ثالثة تقوم
BlackBerryبالوصول إلیھا باستخدام خدمات Prosumer . كما ھو موضح بالتفصیل فيوBBSLAفأنت تقر وتوافق ،

 لیست مسؤولة عن أي محتوى أطراف ثالثة، أو مواقع إلكترونیة ألطراف ثالثة، أو برمجیات أطراف ثالثة، أوRIMأن
BlackBerryخدمات أطراف ثالثة تصل إلیھا أو تحصل علیھا من خالل استخدامك لخدمات Prosumer وأنك مسؤول عن ،

یجب أخذ الحیطة دائمًا عند إفشاء معلومات شخصیة عن نفسك أو آخرین مع أطراف ثالثة .عقود تدخل فیھا على اإلنترنتأي
BlackBerryتتعامل معھا عند استخدام خدمات Prosumer .

،BBSLAباإلضافة إلى األحكام الخاصة بجمع المعلومات الشخصیة في .الموافقة على جمع معلومات شخصیة.10
 بجمع، واستخدام، وتخزین معلوماتك الشخصیة المتعلقة بخدمات البرید اإللكتروني ألطراف ثالثة للوقتRIMفأنت تصّرح لـ

، بما یشمل، على سبیل المثال ال)ولكن لیس ألطول مما ھو مسموح بھ في القانون المعمول بھ( ضروریًاRIMالذي تراه
خدمة برید إلكتروني لطرف ثالث خاص بك،)حسابات(ة المرور لكل حسابالحصر، تعریف المستخدم الخاص بك وكلم

وإفشاء مثل تلك المعلومات لمقدمي خدمة البرید اإللكتروني من الغیر ألغراض التشغیل، وإصدار وتحصیل الفواتیر، وتوفیر
.الخدمة، والصیانة، وإیقاف الخدمة

 أو مع أي ملحق أو تعدیلBBSLAالملحق مع شروط وأحكام الـإذا تعارضت أي من شروط وأحكام ھذا .التعارض.11
، فإن تلك الشروط واألحكام سوف تسود إلى مدى التعارض ولكن فقط وفق سریانھ على خدماتBBSLAآخر على الـ

BlackBerry Prosumer .

ؤھل للدخول في اتفاق خدماتوم وأنا مستعدBBSLAلقد قمت باإلطالع على شروط ھذا االتفاق بما یشمل ھذا الملحق و
BlackBerry Prosumer وفقًا للشروط واألحكام المبینة في ھذا الملحق و BBSLA.


