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لن   .إذا كنت أحد المستهلكين، قد يكون لديك بعض الحقوق القانونية التي ال يمكن تعديلها بموجب العقد  :مالحظات
يكون ألي نص في شروط الترخيص هذه تأثير تعديل تلك الحقوق القانونية إلى المدى الذي تكون فيه تلك التعديالت 

ضى القانون ترجمة شروط الترخيص هذه إلى أي لغة أخرى، إذا اقت .محظورة بشكل صريح من قبل القانون الساري
فإن النسخة اإلنجليزية من شروط الترخيص ستسري إلى المدى الذي يوجد فيه أي تعارض أو تناقض بين النسخة 

تقوم بذلك  RIMإذا توفرت لك شروط الترخيص هذه بلغة أخرى غير اإلنجليزية فإن  .اإلنجليزية وأي ترجمة لها
 .ل راحتكفقط من أج

 
 شروط ترخيص

VISUAL VOICE MAIL  
 

أن توفر بدون مقابل تطبيقات البرامج ") RIM("المحدودة أو إحدى شركاتها التابعة  Research In Motionيسر 
 :المحمولة باليد التالية

 
Visual Voice Mail ")هو برنامج ") برمجيات العميلBlackBerry نتجات محمولة المحمول باليد الذي يسهل استخدام م

") الخدمة التي يتم الوصول إليها(" محددة للوصول إلى خدمات البريد الصوتي المقدمة من مقدم خدمة أوقات البث الخاص بك 
 .من خالل واجهة مرئية

 
 BLACKBERRYبموجب شروط اتفاقية ترخيص برمجيات  RIMإن برمجيات العميل مرخصة لك من قبل 

"RIM ("BBSLAالقياسية الخاصة بـ   ويشار إلى هذا الملحق و. على النحو المعدل من قبل هذا الملحق (
BBSLA باستثناء ما تم تعريفه بطريقة أخرى في هذه   .بالنسبة لبرمجيات العميل" شروط الترخيص"إجماال بلفظ

لهذه  المنسوبة الشروط، فإن جميع المصطلحات المطبوعة بحروف كبيرة الوارد ذكرها في هذه الشروط سيكون لها المعاني
 .BBSLAالمصطلحات المطبوعة بحروف كبيرة في الـ 

 
حيثما يرد أدناه، فإنك على نحو منفرد أو إذا كنت مفوضا " أوافق"بموافقتك على شروط الترخيص هذه بالنقر على 

 في أي من(تعمل لمصلحتها،  بامتالك برمجيات العميل نيابة عن شركتك أو مؤسسة أخرى، فإن الهيئة التي
 .توافق على أن تمتثل لشروط الترخيص هذه بالنسبة لبرمجيات العميل ")أنت"الحالتين تكون 

 
السابقة  BLACKBERRYهو دمج بين اتفاقية ترخيص برمجيات الخادم الخاصة بمؤسسة "BBSLA"إن 

ت بين الثبا) أ(  :للتحقق من  .BLACKBERRYترخيص البرمجيات الخاصة بـ / واتفاقيات المستخدم النهائي
الوضوح بالنسبة ألي من ) ب(الخاص بك؛ و BlackBerryالمصطلحات الرئيسية لجميع البرمجيات المستخدمة كجزء من حل 

المحمولة باليد بغض النظر عن الطريقة  BlackBerryشروط الترخيص التي تسري على المكونات المختلفة من برمجيات 
باإلشارة إلى موافقتك على شروط الترخيص تلك بالطريقة  اليد تلك،المحمولة ب BlackBerryالتي قدمت بها برمجيات 

تحل  BBSLAالمبينة أعاله، فأنت توافق كذلك على أنه اعتبارا من تاريخ موافقتك على شروط الترخيص تلك، فإن 
تسري حاليا على أي برمجيات أخرى عند  RIMمحل وتخلف أي اتفاقية ترخيص برمجيات سابقة خاصة بـ 

الحالية ليست في متناول يدك،  BBSLAإذا كانت الـ   .الخاص بك BLACKBERRYها كجزء من حل استخدام
على البريد  RIMأو باالتصال بـ  WWW.BLACKBERRY.COMيمكنك أن تجدها على الموقع اإللكتروني 

 .LEGALINFO@RIM.COMاإللكتروني 
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على البريد اإللكتروني  RIMإذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بخصوص شروط الترخيص تلك، يرجى االتصال بـ 

legalinfo@rim.com.  تحميل إذا كنت غير جاهز أو غير مصرح لك بالموافقة على شروط الترخيص تلك، ال تقم ب
 .أو تركيب أو استخدام برمجيات العميل أو أي جزء منها حيث أنك ال تملك أي حق في القيام بذلك

 
 المتطلبات العامة

 
أن تجعل برمجيات  RIMيسر   .إن برمجيات العميل تيسر وصولك إلى واستخدامك الخدمة التي يتم الوصول إليها

أو /تك على أن الخدمة التي يتم الوصول إليها هي خدمة من الغير والعميل متاحة لك ولكن فقط بفهمك وإقرارك وموافق
أو /و  أو المواقع األخرى التي يقدمها مقدم خدمة أوقات البث الخاص بك/توفر الدخول إلى المحتوى الخاص بالغير و

من  يجب أن تكون حريصا على التأكد من معرفة  .RIMأطراف أخرى من الغير، ال يكون أي منها تحت سيطرة 
تتعامل معه، وأنك تعرف شروط وأحكام كل االتفاقيات السارية، بما فيها، على سبيل المثال ال الحصر، شروط الدفع، 
شروط الخصوصية، إعدادات الخصوصية والخصائص األمنية لحماية معلوماتك الخاصة والتأكد من سالمتك 

الخاص بك للوصول إلى واستخدام الخدمة التي يتم  الستخدام برمجيات العميل في المنتج المحمول باليد  .الشخصية
يجب أن يكون لديك حسابا ساريا وقائما بالفعل بالنسبة للخدمة التي يتم الوصول إليها، وهذا ) أ(  :الوصول إليها

يجب على مقدم ) ب(بالخدمة التي يتم الوصول إليها؛ الحساب ستحكمه الشروط واألحكام التي توافق عليها فيما يتعلق 
خدمة أوقات البث أن يصرح لك بالدخول إلى الخدمة التي يتم الوصول إليها عبر المنتج المحمول باليد الخاص بك؛ 

المحمولة  BlackBerryيجب أن يتم تصميم برمجيات العميل لكي تعمل على نسختك الخاصة من برمجيات ) ج(و
 .نتجك المحمول باليدباليد على م

 
 المصطلحات المحددة الخاصة ببرمجيات العميل

 
 برمجيات"تعتبر برمجيات العميل مضمنة في تعريف   ."المحمولة باليد BlackBerry برمجيات"تعريف  .1

BlackBerry بموجب الـ " المحمولة باليدBBSLA. 
 
ما تنص عليه هذه االتفاقية صراحة، فشلت  إذا، عدا  .دعم محدود، بدون ضمان وبدون مسؤولية قانونية .2

يوما من تاريخ قيامك بتركيب تلك البرمجيات على ) 90(برمجيات العميل في العمل وفقا للوثائق في غضون تسعين 
باستخدام الجهود المعقولة تجاريا لتصحيح أو تقديم حل  RIMوستقوم  RIMمنتجك المحمول باليد، يمكنك االتصال بـ 

بأحد الطرق المختلفة التي تشمل دعم  RIMن توفير ذلك اإلصالح أو الحل لك وفق التقدير المعقول لـ يمك(للمشكلة 
العميل عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني المقدم إليك أو بإصالح أو إطالق برمجيات متوفرة بشكل عام، أو على 

ومع ذلك فأنت تقر وتوافق على أنه نظرا   ).RIMأو بأي طريقة أخرى توصيك بها  RIMالموقع اإللكتروني لـ 
ال تملك السيطرة على كثير من مزاياها وخصائصها وقد ال تستطيع حل مشكلة  RIMلطبيعة برمجيات العميل، فإن 

إن برمجيات العميل مقدمة إليك كإضافة مجانية لبرمجيات   .تواجهها عن طريق بذل جهود تجارية معقولة أو خالفها
BlackBerry مولة باليد الخاصة بـ المحRIM أو الدخول إلى المحتوى الخاص /وتسّهل استخدامك لخدمة الغير و

يحل هذا ) أ(  :ومن ثّم، وإلى المدى الذي ال تحظره قوانين نطاقك القضائي تحديدًا  . أو المواقع األخرى/بالغير و
بالنسبة  BBSLA مبينة في الـالمحمولة باليد ال BlackBerryالحكم محل ويخلف أي ضمان صريح لبرمجيات 

نوفر لك برمجيات العميل ) ب(لبرمجيات العميل، ويحدد عالجك الوحيد ألي مشاكل تواجهها مع برمجيات العميل 
إلى جانب التحديدات واالستثناءات وإخالءات المسؤولية الواردة على ) ج(؛ "توافرها حسب"و" ابحالته"

ال تكون مسؤولة عن توافر أو استخدام أو أداء أو عدم  RIM، فإن BBSLAالمسؤولية القانونية الموضحة في الـ 
 أداء برمجيات العميل أو الخدمة التي يتم الوصول إليها أو المحتوى الخاص بالغير أو المواقع األخرى ولن تكون 

RIMم الوصول مسؤولة قانونا عن أي أضرار أيا كانت ناشئة عن أو متصلة ببرمجيات العميل أو الخدمة التي يت
إليها أو المحتوى الخاص بالغير أو المواقع األخرى بغض النظر عن سبب الفعل الذي يسبب تلك األضرار وبغض 

قد تصبح الخدمة التي يتم الوصول إليها ) د(و  عن إمكانية حدوث تلك األضرار؛ RIMالنظر عما إذا كان قد تم إعالم 
ت العميل في أي وقت عن تمكينك من الدخول إلى الخدمة التي يتم أو قد تتوقف برمجيا/غير متاحة لك في أي وقت و

قد  RIMأنت تقر وتوافق على أن   .إذا ما حدث هذا RIMالوصول إليها ولن تكون لديك أي وسيلة قانونية ضد 
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ؤولية تفرض رسومًا كبيرة مقابل برمجيات العميل وقد ال تستطيع البتة تقديم برمجيات العميل في غياب إخالءات المس
 .والتحديدات واالستثناءات

 
، بسبب BBSLAفي الـ  RIMبدون تحديد ما سبق ذكره، وباإلضافة إلى حقوق اإلنهاء الخاصة بـ   .اإلنهاء .3

 RIMأو المواقع األخرى، فإن /طبيعة برمجيات العميل والخدمة التي يتم الوصول إليها والمحتوى الخاص بالغير و
تحتفظ بحق إنهاء ترخيصك الخاص ببرمجيات العميل في أي وقت وألي سبب ودون  ودون أي التزام على عاتقها

ستستخدم الجهود المعقولة تجاريا لكي ترسل لك أي إخطار  RIMإخطارك؛ ومع ذلك وإذا كان ذلك ممكنا، فإن 
 .باإلنهاء

 
أو مع أي  BBSLAإذا تعارضت أي من شروط وأحكام هذا الملحق مع شروط وأحكام الـ    .التعارض .4

، فإن تلك الشروط واألحكام سوف تسود إلى مدى التعارض ولكن فقط وفق BBSLAملحق أو تعديل آخر على الـ 
 .سريانه على برمجيات العميل

 
لقد قمت بمراجعة شروط الترخيص هذه وأنا مستعد ومفّوض بقبول الترخيص لبرمجيات العميل وفقا للشروط 

 .ص هذهواألحكام المبينة في شروط الترخي
  

 
 

 ال أوافق         أوافق
 
 
 


