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 اتفاقیة خدمات مھنیة
 
 

") وبین شركة العمیل" أو "بضمائر المخاطبلي "تمثل اتفاقیة الخدمات المھنیة ھذه اتفاقیة قانونیة مبرمة بینك نیابةً عن أي شركة أو كیان آخر بصفتھ ممثالً لھا (یُشار إلیك فیما ی
BlackBerry Limited  أ أدناه (یُشار إلیھا فیما یلي باسم 10أو شركتھا التابعة لالختصاص القضائي الرئیسي الذي یخضع لھ العمیل كما ھو موضح في القسم الفرعي

"BlackBerry").  یُشار إلیك وإلى شركةBlackBerry "الطرف" وإلیكما منفردین بـ"الطرفان/الطرفینمجتمعین بـ." 
 

 واستالمھا من جانب العمیل، بما في ذلك أي ُمسلَّمات. BLACKBERRYتحكم ھذه االتفاقیة، كما ھو محدد أدناه، عملیة شراء الخدمات المھنیة لشركة 
 

) قبول تقدیم الخدمات المھنیة أو 2رة؛ أو () الموافقة على طلب یتم فیھ تضمین االتفاقیة بحكم اإلشا1یوافق العمیل على ھذه الشروط واألحكام من خالل أي مما یلي: (
 (قبول)". ACCEPT(موافقة)" أو " AGREE)، حیثما ینطبق ذلك، عن طریق النقر فوق زر "3الُمسلَّمات (كما ھو محدد أدناه)، أو (

 
) أن العمیل ملتزم بالشروط واألحكام 2ام العمیل بھذه االتفاقیة؛ و() أنھ یمتلك السلطة الكاملة إللز1یقر الشخص الذي یقبل ھذه االتفاقیة نیابةً عن العمیل ویضمن ما یلي: (

 المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة.
 

مثلھ، یُحظر االتفاقیة نیابةً عن الكیان الذي ی إذا لم یوافق العمیل على شروط ھذه االتفاقیة وأحكامھا، أو إذا كان الشخص القائم بالموافقة غیر مخول بالموافقة على شروط وأحكام ھذه
 استخدام الخدمات أو الُمسلَّمات (على النحو المحدد أدناه).

 
وإما بشكٍل غیر مباشر من خالل موزع معتمد  Blackberryالمھنیة المحددة في طلب مناسب (یتم تقدیمھ إما مباشرةً إلى  Blackberryتحكم ھذه االتفاقیة تنفیذ خدمات   النطاق. .1

خارج نطاق ھذه االتفاقیة  Blackberry"). وألغراض الوضوح، یقع تقدیم أي دعم فني من جانب الطلبوالذي یتضمن ھذه الشروط بحكم اإلشارة (") Blackberryتابع لشركة 
 Blackberry> أو أي اتفاقیة رئیسیة ساریة بین www.blackberry.com/legal/< المتاحة على الموقع اإللكتروني Blackberryویخضع ألحكام اتفاقیة ترخیص حلول 

 والعمیل.
 

 الخدمات؛ الُمسلَّمات. .2
 

") الموضحة في الُمسلَّمات") والُمسلَّمات ("الخدماتللعمیل الخدمات المھنیة (" Blackberryرھنًا بالشروط واألحكام المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة، ستقدم شركة  .أ
 ):وثائق البرنامج"مدرجة أدناه (یُشار إلیھا مجتمعة باسم "وثائق البرنامج ذات الصلة ال

 
 >؛www.blackberry.com/supportprogramdescriptions<ذي الصلة الوارد في الموقع  Blackberryوصف برنامج خدمات  .أ

 تفاصیل الخدمات وشروطھا الوارد وصفھا في أي ترتیب؛ و/أو .ب
 ).Blackberryإلى العمیل (سواًء مباشرةً أو من خالل موزع معتمد تابع لشركة  Blackberryأي بیان عمل مرتبط بطلبك والذي تقدمھ  .ج

 
العمیل ترخیًصا عالمیًا ودائًما وقابالً  Blackberry(أو إلى الموزع المعتمد التابع لھا، حیثما ینطبق ذلك)، تمنح  Blackberryعند دفع العمیل الرسوم المستحقة لشركة  ب.

یل، أي ُمسلَّمات (بما في ذلك أي ملخصات للنقل وخالیًا من حقوق الملكیة وغیر حصري لنسخ واستخدام (حسب االقتضاء)، فقط ألغراض األعمال الداخلیة وغیر التنافسیة الخاصة بالعم
األمن السیبراني أو خطط الترحیل)، شریطة أنھ، بصرف النظر عن أي شيء آخر منصوص علیھ في ھذه االتفاقیة، ال یجوز  أو تقاریر، مثل تقاریر التحقق من صحة النظام أو تقاریر
ا فیما یتعلق بتسلیم األخرى التي یتم تسلیمھا كجزء من الُمسلَّمات (بما في ذلك أي منتجات یتم تكوینھا أو تثبیتھ BlackBerryاستخدام أي من ُمسلَّمات أو أدوات البرامج أو منتجات 

أو أي اتفاقیة  ></www.blackberry.com/legalالمتاحة على BlackBerryإلى العمیل في اتفاقیة ترخیص حلول  BlackBerryالخدمات) إال وفقًا للتراخیص التي تمنحھا 
 .Blackberryترخیص رئیسیة أخرى معمول بھا بین العمیل و

 
معاییر لبرنامج ذات الصلة ("ابیًا في وثائق اج. تعتبر الخدمات والُمسلَّمات مقبولة عند التسلیم، ما لم یتم توضیح معاییر القبول و/أو اإلجراءات والموافقة علیھا بین الطرفین كت

من ھذا الرفض تفاصیل كافیة عن العیوب ").  ویجوز للعمیل، حیثما أمكن ذلك، رفض الخدمات و/أو الُمسلَّمات ذات الصلة كتابیًا استناًدا إلى معاییر القبول ھذه. ویجب أن یتضالقبول
") لفحص فترة القبول) أیام عمل من وقت تسلیم الخدمات و/أو الُمسلَّمات ذات الصلة ("3كتابیًا، یكون لدى العمیل ثالثة (المادیة المزعومة. وعندما یتفق الطرفان على معاییر القبول 

قبولة في نھایة فترة القبول. وفي حالة عدم إرسال اإلخطار الكتابي ھذا، تعتبر ھذه الخدمات و/أو الُمسلَّمات م .Blackberryالخدمات و/أو الُمسلَّمات وتقدیم إخطار كتابي بالرفض إلى 
، على نفقتھا الخاصة، اتخاذ اإلجراءات الالزمة لجعل أي خدمات و/أو مخرجات تم رفضھا Blackberryوإذا لم تكن الخدمات و/أو الُمسلَّمات مطابقة بشكٍل جوھري، یجب على شركة 

) إعادة تقدیم خدمات و/أو 1تسلیم للخدمات و/أو الُمسلَّمات التي ال تستوفي معاییر القبول فیما یلي:  بشكل صحیح، مطابقة. وتتمثل سبل االنتصاف الوحیدة والحصریة للعمیل عن أي
 ) إذا لم تكن إعادة التسلیم ممكنة، إعادة مبلغ تناسبي من الرسوم المطبقة على الجزء غیر المتطابق من الخدمات و/أو الُمسلَّمات.2ُمسلَّمات مطابقة، أو 

 
 على خالف ذلك، سیتم تقدیم جمیع الخدمات والُمسلَّمات عن بُعد. Blackberryالعمیل وما لم یتفق  د.

 
وعند استالم نموذج طلب التغییر ھذا، تقوم شركة   .Blackberryیجوز للعمیل طلب إجراء تغییر في وثائق البرنامج عن طریق إرسال نموذج طلب تغییر كما ھو مقدم من  ھـ.

Blackberry ن قبل كل من ذا الطلب.  وال تعتبر ھذه الطلبات مقبولة وال یتم تطبیق أي رسوم إضافیة أو تُجرى أي تغییرات في النطاق ما لم یتم قبولھا كتابیًا مبتقییم أثر ھBlackberry 
 والعمیل قبل إجراء التغییر.
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 التزامات العمیل؛ ترخیص العمیل؛ معالجة البیانات أثناء التنفیذ. .3
 

في أدائھا للخدمات وتقدیم الُمسلَّمات، بما في ذلك توفیر الوصول إلى الموظفین المناسبین و/أو  Blackberry. یوافق العمیل على التعاون بشكل معقول مع العمیلالتزامات أ. 
ف الثالث) و/أو المعدات و/أو الموافقات و/أو االعتمادات و/أو المعلومات و/أو البیانات الدقیقة والكاملة و/أو األنظمة و/أو حقوق الترخیص الضروریة (بما في ذلك حقوق ترخیص الطر

الوقت المناسب.  ویوافق العمیل على أن  الردود و/أو على النحو المحدد في وثائق البرنامج وحسب الضرورة المعقولة من أجل توفیر الخدمات والُمسلَّمات التي یحددھا الطرفان في
ق جب ھذه االتفاقیة عن أي عجز في أداء الخدمات أو تسلیم الُمسلَّمات إلى الحد الذي ینتج فیھ العجز عن العمیل (أو موظفیھ) أو عن إخفالن تكون مسؤولة بمو Blackberryشركة 

فوض ألي شخص أو شركة أو كیان الم العمیل في تقدیم أي مما سبق. إضافةً إلى ذلك، یقر العمیل ویضمن أنھ مصرح لھ بالتصرف نیابةً عن المالك أو المرخص لھ، أو أنھ الممثل
أي من عناوین بروتوكول اإلنترنت أو قانوني آخر یتمتع بحقوق استخدام تعاقدیة ممنوحة من قبل أحد مزودي خدمات اإلنترنت أو مضیفي الویب الذي یملك أو المرخص لھ باستخدام 

لتحكم اإللكترونیة أو البرامج المثبتة على ھذه األجھزة یعمل العمیل من خاللھا على توجیھ تلك الخدمات أجھزة الكمبیوتر أو الشبكات أو التخزین أو المدخالت/المخرجات أو أجھزة ا
 للتحقق من ھویة ممثلیھ المفوضین فیما یتعلق باستخدام العمیل للخدمات أو الُمسلَّمات. Blackberryلتنفیذھا. ویوافق العمیل على التعاون مع 

 
سواًء  Blackberry" تشمل أي بیانات أو محتوى أو أنظمة ملموسة أو غیر ملموسة أخرى أو تقنیات أو مواد یقدمھا العمیل (أو ممثلوه) إلى عمیلمواد ال.  "مواد العمیلب.  

فیما یتعلق بتقدیم الخدمات (بما في  Blackberryبشكل مباشر أو غیر مباشر من خالل موظفي الطرفین أو شركاتھما التابعة أن التي یتم جمعھا أو الحصول علیھا بخالف ذلك من قبل 
ترخیًصا عالمیًا ویمكن منحھ من الباطن وخالیًا من حقوق الملكیة وغیر حصري الستخدام مواد العمیل أو  BlackBerryذلك الُمسلَّمات) بموجب ھذه االتفاقیة.  یمنح العمیل شركة 
الف ذلك على أن یكون ذلك حسب الحاجة لغرض ھذه االتفاقیة، ویضمن العمیل ویتعھد بأنھ یمتلك حق منح ھذا الترخیص استنساخھا أو تعدیلھا أو تھیئتھا أو توزیعھا أو استغاللھا بخ

 .BlackBerryلشركة 
 

ا یتعلق باألنشطة المنصوص فیم Blackberryأو التي تجمعھا شركة  Blackberryتعني المعلومات التي یقدمھا العمیل إلى البیانات الشخصیة" .  "معالجة البیانات الشخصیةج.  
ھذه المعلومات باسم "البیانات الشخصیة" أو علیھا في ھذه االتفاقیة وأي من قوانین حمایة البیانات المعمول بھا في االختصاصات القضائیة التي یقیم فیھا ھذا الشخص والتي تُعّرف 

(ومتعاقدیھا الذین یقومون بأداء الخدمات نیابةً عنھا بموجب ھذه االتفاقیة) یجوز لھا  Blackberryشركة  "المعلومات الشخصیة" أو أي تسمیة مماثلة أخرى. ویوافق العمیل على أن
ي ") البیانات الشخصیة لألغراض المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة وفالمعالجةجمع وتجمیع واستخدام ومعالجة ونقل وتخزین واإلفصاح عن (یُشار إلى ھذه العملیات مجتمعة باسم "

الع والمضمنة في ھذه االتفاقیة من خالل ھذه اإلشارة، والتي یمكن االط Blackberry، حسبما یتم تعدیلھا من وقت آلخر من جانب Blackberryسیاسة الخصوصیة التي تطبقھا 
ویقر العمیل ویضمن، نیابةً عن موظفیھ و/أو المتعاقدین المستقلین، أنھ قد حصل على جمیع الموافقات الالزمة  .> www.blackberry.com/legal <على النسخة الحالیة منھا على

خدامھا على النحو ات و/أو الُمسلَّمات واستلھذه المعالجة، بما في ذلك جمع المعلومات الشخصیة الخاصة بموظفي العمیل و/أو المتعاقدین المستقلین على النحو المطلوب لتنفیذ الخدم
 المنصوص علیھ في ھذه االتفاقیة.

 
الختصاص القضائي . یوافق العمیل باالمتثال ألي قوانین أو لوائح أو إیداع أوراق أو تسجیالت أو تراخیص أو اعتمادات أو موافقات مطلوبة في الدولة أو ااالمتثال للقوانیند.  

على سبیل المثال ال الحصر، قوانین ولوائح االستیراد أو التصدیر أو خصوصیة البیانات الساریة على العمیل، وقبول ھذه االتفاقیة  ذي الصلة ویتحمل المسؤولیة تجاھھا، بما في ذلك،
ولوجیا أو البیانات أو المعلومات ت أو التكنمن جانب العمیل، وكذلك استالم العمیل للخدمات أو الُمسلَّمات أو استخدامھ لھا، ویشمل ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، نقل المعلوما

 .BlackBerryالشخصیة أو توفیرھا لشركة 
 

 الرسوم؛ إصدار الفواتیر؛ الضرائب. .4
 

(أو الموزع المعتمد التابع لھ حسب االقتضاء) الرسوم المحددة في الطلب ذي الصلة جنبًا إلى جنب مع أي نفقات معتمدة.  وال  Blackberry. یدفع العمیل إلى شركة الرسومأ.  
تعتبر الرسوم المستحقة ى نحو منفصل.  وتشمل الرسوم الواردة في أي طلب أي نفقات سفر أو تكالیف معیشة أو ضرائب (كما ھو محدد أدناه)، والتي، إذا كانت مستحقة، یتم فرضھا عل

 اق علیھ كتابیًا.بموجب ھذه االتفاقیة غیر قابلة لإللغاء وغیر قابلة لالسترداد، ما لم یُنص صراحة على خالف ذلك في ھذه االتفاقیة أو حسبما یتم االتف
 

 Blackberryمباشرةً. وإذا قام العمیل بشراء خدمات من  Blackberryن .   ینطبق ھذا القسم فقط إذا قام العمیل بشراء خدمات مإصدار الفواتیر؛ شروط الدفع؛ الضرائبب.  
 بشكٍل غیر مباشر من خالل موزع معتمد تابع لھا، فإن ھذا القسم ال ینطبق.

 
والذي قام العمیل بتقدیم طلبھ  BlackBerryعلى خالف ذلك، یجب إجراء جمیع المدفوعات بالعملة المستخدمة من قِبل الكیان التابع لشركة  Blackberry) ما لم توافق 1(

وفقًا للشروط المعمول بھا، تحتفظ  Blackberry) یوًما من تاریخ الفاتورة. وإذا لم یقم العمیل بالدفع إلى شركة 30على ذلك في غضون ثالثین ( Blackberryمقدًما إلیھ أو إذا وافقت 
Blackberry ات) أو إكمال الخدمات إذا كانت قد بدأت حتى تتلقى المدفوعات بالكامل. وسیتم تطبیق فائدة على أي مبلغ ال یدفعھ بالحق في رفض تقدیم الخدمات (بما في ذلك الُمسلَّم

 یھما أقل.%) سنویًا؛ أو (ب) الحد األقصى للسعر المسموح بھ بموجب القانون، أ10العمیل عند استحقاقھ وذلك بدًءا من تاریخ االستحقاق حتى سداده بمعدل: (أ) عشرة بالمائة (
 

ن یستند إلى خطأ واضح على ) ال یجوز للعمیل االمتناع عن سداد أي فاتورة على أساس أي نزاع، بما في ذلك عدم الرضا عن الخدمات (بما یشمل الُمسلمات)، إال ما كا2(
جانب العمیل أن یشكك في أي رسوم یعتقد العمیل أنھا خاطئة أو غیر صحیحة في وجھ الفاتورة بما في ذلك، على سبیل المثال، خطأ في الحساب أو خطأ في الكمیة.  وال یمنع الدفع من 

 غضون فترة زمنیة معقولة.
 

لمستحقة بموجب ھذه ) تعتبر جمیع الرسوم المستحقة بموجب ھذه االتفاقیة من جانب العمیل غیر شاملة ألي ضرائب. ویتحمل العمیل مسؤولیة دفع جمیع الضرائب ا3(
"). وإذا كان العمیل مطالبًا باقتطاع أي مبالغ الضرائبما یتعلق بھا، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، اقتطاع الضرائب أو الرسوم أو المبالغ األخرى المطبقة ("االتفاقیة أو فی

غ المستحق من جانب العمیل بمقدار ھذه االقتطاعات. ویجب على العمیل ")، یجب عندئٍذ زیادة المبلاالقتطاعات(بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، الضرائب) من المدفوعات ("
 بكافة اإلیصاالت الرسمیة التي تثبت دفع الضرائب المستحقة بموجب ھذه االتفاقیة أو فیما یتعلق بھا. BlackBerryاإلسراع في تزوید شركة 

 
 السریة: .5

 
) أي معلومات تكون، بأي شكل من األشكال، مسجلة الملكیة باسم الطرف المفصح أو سریة لدیھ؛ 1التالي: ( " بموجب ھذه االتفاقیة على النحوالمعلومات السریةتُعّرف " .أ

) المعلومات التي 3رف المتلقي؛ و() المعلومات التي یتم اإلفصاح عنھا للطرف المتلقي من قبل الطرف المفصح أو ممثلیھ، أو التي یتم الحصول علیھا بخالف ذلك من جانب الط2و(
للجمھور بخالف ما یكون نتیجة اإلفصاح الذي  تتعلق بتقدیم الخدمات أو تسلیم الُمسلَّمات، بشكٍل كلي أو جزئي. وال تشمل المعلومات السریة المعلومات التي (أ) تكون أو تصبح متاحة

اللتزامات السریة، أو (ج) یكون الطرف المتلقي على درایة بھا بالفعل دون یخالف ھذه االتفاقیة، أو (ب) تصبح متاحة للطرف المتلقي على أساس غیر سري من مصدر ما ال یخضع 
 أن یخضع ألي التزام بالسریة فیما یتعلق بھا، أو (د) یتم تطویرھا من جانب الطرف المتلقي بشكٍل مستقل دون أي إفصاح عن أي منھا إلیھ.

http://www.blackberry.com/legal
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دام أو استنساخ المعلومات السریة الخاصة بالطرف اآلخر ألي سبب بخالف ما یكون ضروریًا على نحو .  ال یجوز ألي من الطرفین (وال ألي من ممثلیھما) استخالواجبات .ب

ء ما لى شروط ھذه االتفاقیة وأحكامھا.  وباستثنامعقول لتقدیم الخدمات و/أو الُمسلمات أو استخدامھا، كلیًا أو جزئیًا، حسبما ھو منصوص علیھ بموجب ھذه االتفاقیة رھنًا وبما یقتصر ع
مات سریة تخص الطرف اآلخر إلى أي ھو مسموح بھ على وجھ التحدید في ھذه االتفاقیة أو بموجب إذن كتابي صریح مسبق، ال یجوز للطرفین اإلفصاح عن أو نقل أو إتاحة أي معلو

اح عن المعلومات السریة سوى إلى موظفیھ المشاركین في تنفیذ ھذه االتفاقیة طرف ثالث، باستثناء ما یكون ضروریًا إجراؤه بموجب ھذه االتفاقیة، شریطة أنھ ال یجوز ألي طرف اإلفص
یستخدم كل طرف على األقل نفس درجة العنایة  والذین یحتاجون إلى معرفتھا والملزمین بالتزامات السریة التي ال تقل تقییًدا عن االلتزامات المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة.  وسوف

وبصرف النظر عما سبق،   لحفاظ على سریة معلوماتھ السریة الخاصة ذات الطبیعة المماثلة، على أال یكون ذلك بأي حال من األحوال أقل من درجة العنایة المعقولة.التي یستخدمھا في ا
طرف إخطاًرا كافیًا إلى الطرف اآلخر لتمكین الطرف اآلخر یجوز للطرفین اإلفصاح عن المعلومات السریة إذا كان، وبقدر ما یكون، مطالبًا بذلك بموجب القانون شریطة أن یرسل ال

 من طلب الحصول على أمر یقید ھذا اإلفصاح أو یمنعھ.
 

) سنوات من تاریخ اإلفصاح بموجب ھذه االتفاقیة 5تظل التزامات عدم االستخدام والسریة المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة ساریة لمدة خمس ( السریان.استمراریة  ج. 
 باستثناء األسرار التجاریة، التي تظل خاضعة لشروط ھذا القسم طالما أنھا تُشكل أسراًرا تجاریة).(

 
و/أو التقنیات و/أو المنھجیات و/أو  المفاھیم و/أو المشوراتأو لدیھا ملكیة فكریة مرخصة، بما في ذلك المعرفة الفنیة و/أو  Blackberry.  أنشأت شركة االحتفاظ بجمیع الحقوق .6

و یُفصح عنھا أو تُقدَّم فیما یتعلق بتقدیم الخدمات (بما األفكار و/أو االستراتیجیات و/أو الوثائق و/أو النماذج و/أو األسرار التجاریة و/أو البرامج و/أو األدوات األخرى التي قد تُستخدم أ
ویفھم العمیل ویوافق على أنھ ال یجوز تفسیر أي شيء في ھذه االتفاقیة  .)"IP Blackberry" الملكیة الفكریة لشركة یُشار إلیھا مجتمعة باسمفي ذلك الُمسلَّمات) بموجب ھذه االتفاقیة (

تتطلب استخدام أو  من إبرام اتفاقیات مع عمالء آخرین لتقدیم خدمات مشابھة للخدمات (بما في ذلك الُمسلَّمات) المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة والتي قد Blackberryعلى أنھ یمنع 
 Blackberryمملوكة لشركة  BlackBerryشركة ویجب أن تظل جمیع الحقوق والملكیات والمصالح في الملكیة الفكریة ل  .Blackberryاإلفصاح عن نفس الملكیة الفكریة لشركة 

 ومرخصیھا، باستثناء ما ھو ُمرَخص صراحةً في ھذه االتفاقیة.
 

 .الضمانات؛ إخالء المسؤولیة .7
 

ذا الضمان، للعمیل أنھا ستقوم بأداء الخدمات بطریقة مھنیة ومتمیزة، وذلك بما یتفق مع معاییر القطاع المقبولة عموًما. وفي حالة حدوث أي خرق لھ Blackberryتضمن شركة 
من إعادة أداء الخدمات  Blackberryتتمكن ستتمثل في إعادة أداء الخدمات. وإذا لم  Blackberryفإن سبل االنتصاف الحصریة للعمیل والمسؤولیة الكاملة التي ستتحملھا شركة 

مقابل الخدمات الناقصة. ویجب على العمیل تقدیم أي مطالبة بموجب الضمان السابق  Blackberryعلى النحو المضمون، یحق للعمیل استرداد رسوم الخدمة المطبقة المدفوعة إلى 
 ) یوًما من أداء ھذه الخدمات من أجل الحصول على تعویضات الضمان.90كتابیًا وفقًا لھذه االتفاقیة في غضون تسعین ( Blackberryإلى 

 
عھا، بما في ذلك ت أو شروط أیًا كان نوباستثناء ما ھو منصوص علیھ صراحةً، یتم تقدیم الخدمات والُمسلَّمات المقدمة بموجب ھذه االتفاقیة "كما ھي" دون أي ضمانات أو إقرارا

) أداء أي ُمسلَّمات سیكون غیر متقطع أو 1ن: (الضمانات والشروط الضمنیة المتعلقة بقابلیة التسویق والمالءمة لغرض معین وعدم االنتھاك. وال یرد في ھذه االتفاقیة ما یعني ضمنًا أ
دمات أو الُمسلَّمات سوف توفر تقییًما شامالً أو كامالً لنقاط ضعف العمیل أو اإلجراءات التصحیحیة ) الخ2خالیًا من األخطاء أو أن األخطاء سیتم تصحیحھا؛ أو، حسب االقتضاء، (

 .BLACKBERRYأو ممثلیھا أو اآلخرین ضمانات مقدمة من شركة  BLACKBERRYالضروریة. وال تشكل أي بیانات كتابیة أو شفھیة أخرى من جانب 
 

 . حدود المسؤولیة .8
 

 القانون المعمول بھ: إلى أقصى حد یقضي بھ
 

) األضرار غیر المباشرة أو االقتصادیة أو الخاصة أو العرضیة أو التبعیة أو 1بأي حال من األحوال المسؤولیة عن أي مما یلي: ( BLACKBERRYال تتحمل شركة  .أ
قودة أو التالفة أو التأخیرات أو اإلخفاق في نقل أو تلقي أي بیانات أو انقطاع األعمال أو ) األضرار الناتجة عن خسارة األرباح أو اإلیرادات أو المكاسب أو البیانات المف2التأدیبیة؛ أو (

 اإلخفاق في تحقیق المدخرات المتوقعة وتكلفة البرامج البدیلة أو الخدمات (بما في ذلك الُمسلَّمات).
 

تجاه العمیل (وشركاتھ التابعة ومسؤولیھ  BLACKBERRYبصرف النظر عن أي شيء یرد بخالف ذلك في ھذه االتفاقیة، فإن المسؤولیة اإلجمالیة الملزمة بھا شركة  .ب
لق بھا، یجب أال تجاوز بأي حاٍل من األحوال المبالغ التي وأعضاء مجلس إدارتھ وموظفیھ) عن أي أضرار أو خسائر أو تكالیف أیًا كان نوعھا والتي تنشأ عن ھذه االتفاقیة أو فیما یتع

لیة في إجمالي المسؤولیة (أو موزعھا المعتمد) من العمیل مقابل الخدمات المقدمة (بما في ذلك الُمسلَّمات) بموجب الطلب ذي الصلة.  ویتمثل الحد األقصى للمسؤو Blackberryتستلمھا 
 ز تجاوزھا بأي شكل من األشكال، وذلك بغض النظر عن عدد المطالبات أو المطالبات المضادة أو أسباب الدعوى أو الدعاوى أو الطلبات التيوال یجو Blackberryالمحتملة لشركة 

 یمكن تقدیمھا.
 

طلب من إخالل بضمان أو شرط أو إخالل ) سواء نشأت دعوى أو مطالبة أو 1وتسري القیود واالستثناءات وبیانات إخالء المسؤولیة المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة:  ( .ج
) سواء أكان یمكن توقع ھذه التعویضات على نحو معقول أم ال أو أنھ تم اإلفصاح 2بعقد أو ضرر (بما في ذلك اإلھمال) أو التزام صارم أو التزام قانوني أو أي نظریة التزام أخرى؛ و(

 اتھا التابعة وخلفائھا وموردیھا ومسؤولیھا وأعضاء مجلس إدارتھا وموظفیھا.وشرك BLACKBERRY) على 3؛ و(BLACKBERRYعن احتمالیتھا إلى 
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 المدة؛ اإلنھاء؛ استمراریة السریان. .9
 

االتفاقیة أو استبدالھا باتفاقیة  تبدأ ھذه االتفاقیة في تاریخ سریان الطلب الذي یتضمن ھذه االتفاقیة باإلشارة إلیھا، وتظل ساریة ما لم یتم إنھاؤھا وفقًا لشروط ھذه مدة االتفاقیة. .أ
 (ز).10جدیدة أو معدلة وفقًا للقسم 

 
 ذه االتفاقیة أو كافة أو أي جزء من الخدمات وفقًا لوثائق البرنامج المعمول بھا، في الظروف التالیة:.  یجوز ألي طرف، بموجب إخطار كتابي للطرف اآلخر، إنھاء ھاإلنھاء .ب

 
الطرف المنتھك لمدة على الفور، في حالة وقوع انتھاك جوھري من جانب الطرف المنتھك في أداء التزاماتھ بموجب ھذه االتفاقیة، والذي ال یتم تصحیحھ من قبل  )1
 ا تقویمیًا بعد تقدیم الطرف غیر المنتھك إخطاًرا كتابیًا بذلك؛ أو) یومً 30ثالثین (

 
بل انتصاف أو إعادة على الفور، إذا تم الحكم بإعسار الطرف اآلخر أو إفالسھ، أو عند إقامة أي دعاوى قضائیة من جانب أو ضد الطرف الذي یسعى للحصول على س )2

الس أو عند التنازل لصالح الدائنین أو عند تعیین حارس قضائي أو مصفي أو وصي على أي من ممتلكات الطرف وأصولھ التنظیم أو الترتیب بموجب أي قوانین تتعلق باإلف
 المتعلقة بالخدمات، أو عند حّل أو تصفیة أعمال الطرف؛ أو

 
عند إنھاء أحد الطرفین لھذه االتفاقیة، أن تظل ھذه ) یوًما إلى الطرف اآلخر شریطة، في حالة وجود طلبات ال تزال ساریة 90بموجب إخطار كتابي مدتھ تسعین ( )3

 الطلبات خاضعة لھذه االتفاقیة كما لو لم یتم إنھاء ھذه االتفاقیة.
 

الحقوق وسبل االنتصاف ، إضافة إلى جمیع Blackberryفي حالة قیام العمیل بانتھاك ھذه االتفاقیة، یجوز لشركة  اآلثار المترتبة على االنتھاك/اإلنھاء؛ استمراریة السریان. .ج
االتفاقیة، تظل التزامات الدفع األخرى المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة أو بموجب القانون، التوقف عن تقدیم الخدمات. وبصرف النظر عن أي شيء آخر منصوص علیھ في ھذه 

 االتفاقیة ساریة حتى بعد إنھاء ھذه االتفاقیة أو انتھائھا ألي سبب من األسباب.من ھذه  10ج و9و 8و 7و 6و 5و 4د و3ب و2الخاصة بالعمیل واألحكام الواردة في األقسام 
 

 أحكام عامة. .10
 

 .  یكون القانون الحاكم وتسویة النزاعات ومكان إبرام ھذه االتفاقیة على النحو التالي:القانون الحاكم، تسویة المنازعات .أ
 

")، باستثناء تعارض أحكام القوانین واتفاقیة األمم القانون الحاكماالتفاقیة وتُفسر وفقًا للقوانین المحددة أدناه (" القانون المعمول بھ واالختصاص القضائي.  تخضع ھذه  )1
الحصري  یھ لالختصاص القضائيالمتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع.  باستثناء ما ھو منصوص علیھ صراحةً في ھذه االتفاقیة، یوافق كل طرف ویخضع بشكل ال رجعة ف

ویوافق بشكل ال رجعة فیھ على للمحاكم على النحو المحدد أدناه، ویتنازل عن أي اعتراض على ذلك على أساس عدم مالءمة مكان الدعوى أو المحكمة أو أي مسوغات مماثلة، 
 ن العمیل الرئیسي في:تبلیغ اإلجراءات القضائیة بالبرید أو بأي وسیلة أخرى یسمح بھا القانون المعمول بھ. حیثما یكون عنوا

" تعني BlackBerry(د) بالكامل أدناه: (أ) " -أ) كندا أو منطقة الكاریبي أو أمریكا الجنوبیة أو أي منطقة أو دولة أخرى غیر ُمدرجة في األقسام الفرعیة (ب) 
بھا في مقاطعة أونتاریو في كندا، ومحاكم مدینة تورونتو وأونتاریو في كندا ھي ؛ و(ب) القانون الحاكم لھذه االتفاقیة یُقصد بھ القوانین المعمول BlackBerry Limitedشركة 

 صاحبة االختصاص القضائي الحصري؛
؛ و(ب) القانون الحاكم لھذه االتفاقیة یُقصد بھ القوانین المعمول BlackBerry Corporation" تعني شركة BlackBerryب) الوالیات المتحدة األمریكیة: (أ) "

)(أ)، تكون محاكم مقاطعة سان فرانسیسكو بوالیة كالیفورنیا في الوالیات المتحدة األمریكیة 2(أ)(10والیة كالیفورنیا، ورھنًا بإجراء تسویة المنازعات في القسم الفرعي بھا في 
 ھي صاحبة االختصاص القضائي الحصري؛

؛ و(ب) القانون الحاكم لھذه االتفاقیة BlackBerry UK Limited" تعني شركة BlackBerryج) أوروبا أو االتحاد الروسي أو الشرق األوسط أو أفریقیا: (أ) "
 یُقصد بھ القانون اإلنجلیزي، ومحاكم مدینة لندن بإنجلترا ھي صاحبة االختصاص القضائي الحصري؛ و

و(ب) القانون  BlackBerry Singapore Pte. Limited" تعني شركة BlackBerryد) آسیا والمحیط الھادئ (بما في ذلك باكستان وكازاخستان): (أ) "
 حصري.الحاكم لھذه االتفاقیة یُقصد بھ القوانین المعمول بھا في جمھوریة سنغافورة، ومحاكم جمھوریة سنغافورة ھي صاحبة االختصاص القضائي ال

 
 تسویة المنازعات. )2

، بما في BlackBerry Corporationناشئة عن ھذه االتفاقیة أو تتعلق بھا في یخص شركة  ")مطالباتأ) تُرفع أي منازعة أو مطالبة أو خالف (تُسّمى مجتمعةً "
سان فرانسیسكو، بوالیة كالیفورنیا في الوالیات ذلك تحدید نطاق االتفاقیة أو قابلیة تطبیقھا أو اإلجراءات القضائیة المرتبطة بھا، ویُفصل بشأنھا بواسطة التحكیم الملزم في مقاطعة 

إدارة التحكیم وفقاً لما ھو مطبٌق لدیھ من قواعد وإجراءات التحكیم الشاملة. بالنسبة للمطالبات التي  JAMSة األمریكیة. ویتولى مركز التحكیم القضائي وخدمات الوساطة المتحد
د وإجراءات التحكیم المبسطة لدى مركز التحكیم القضائي وخدمات دوالر أمریكي) أو أقل، یتم إدارة التحكیم وفقاً لقواع 5,000,000تُقدر بقیمة خمسة مالیین دوالر أمریكي (

 في أي محكمة ذات والیة قضائیة. JAMSیجوز إدراج أي حكم یصدر عن مركز التحكیم القضائي وخدمات الوساطة  .JAMSالوساطة 
 BlackBerry UK Limitedو BlackBerry Limitedص ب) فیما یتعلق بأي منازعة أو مطالبة أو خالف ینشأ عن ھذه االتفاقیة أو یتعلق بھا في ما یخ

، یتنازل الطرفان عن أي حق في محاكمة أمام ھیئة محلفین في ما یتعلق بأي قضیة أو إجراء قضائي ینشأ عن ھذه االتفاقیة أو BlackBerry Singapore Pte. Limitedو
 یتعلق بھا.

 
") من ھذه االتفاقیة غیر قانوني أو غیر صالح أو غیر قابل لإلنفاذ من الجزءقسم أو بند أو حكم أو جملة أو جزء منھا (" .  إلى الحد الذي یكون فیھ أياستقاللیة بنود االتفاقیة .ب

) 2ن ھذه االتفاقیة؛ أو () قانونیة أو صالحیة أو قابلیة إنفاذ األجزاء المتبقیة م1قبل سلطة مختصة في أي اختصاص قضائي، فإن تحدید ھذا الجزء على ھذا النحو لن یؤثر على ما یلي: 
األمر، بالقدر الالزم لجعل ھذه االتفاقیة ساریة  قانونیة ھذا الجزء أو صحتھ أو قابلیتھ لإلنفاذ في أي اختصاص قضائي آخر، وسیتم تقیید ذلك الجزء إن أمكن وفصلھ بعد ذلك فقط، إذا لزم

 وقابلة لإلنفاذ.
 

الُمسلَّمات قد تشمل تكنولوجیا مشفرة أو بیانات أو معلومات وال یجوز استالمھا أو تصدیرھا أو استیرادھا أو استخدامھا أو  .  یوافق العمیل على أن الخدمات و/أوالتصدیر  .ج
قوانین ولوائح الرقابة على  ال الحصر، أي مننقلھا أو الوصول إلیھا أو إعادة تصدیرھا إال بما یتفق مع قوانین ولوائح السلطات الحكومیة ذات الصلة، بما في ذلك، على سبیل المثال 

) العمیل وموظفي العمیل و/أو المتعاقدین المستقلین مؤھلون الستالم الخدمات والُمسلَّمات واستخدامھا 1الصادرات والعقوبات االقتصادیة األمریكیة والكندیة.  ویقر العمیل ویتعھد بأن: (
یضمن أن استالمھ و استخدامھ و/أو الوصول من جانبھ و/أو من جانب موظفي العمیل و/أو المتعاقدین المستقلین إلى ) العمیل 2و/أو الوصول إلیھا بموجب القانون المعمول بھ؛ و(

 الخدمات و/أو الُمسلَّمات یكون وفقًا للقیود الواردة في ھذا القسم.
 



 2019دیسمبر  9 آخر تحدیث:
 

 5من  5صفحة   الخدمات المھنیة (النسخة العالمیة)اتفاقیة 

ي تنفیذھا بموجب ھذه االتفاقیة، إذا كان ھذا القصور نتیجة ظروف خارجة عن أي مسؤولیة نتیجة عدم تنفیذ التزاماتھا أو التأخر ف BlackBerryال تتحمل .  القوة القاھرة .د
أو الحروب أو أعمال الشغب أو سیطرتھا المعقولة، ویشتمل ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، إضرابات المزّود واالعتصامات أو النزاعات في العمل أو تصّرفات طرف ثالث 

ریخ بدء ھذه االتفاقیة رھابیة أو اإلتالف الكیدي أو االلتزام بالقوانین أو األوامر أو األحكام أو اللوائح أو التوجیھات الحكومیة التي لم تكن ساریة في تااالضطرابات المدنیة أو األعمال اإل
إرسال إخطار فوري إلى العمیل بأي حالة من حاالت القوة على  BlackBerry").  وتوافق حادث القوة القاھرةأو الحوادث أو الحریق أو الفیضانات أو ظروف الطقس السیئة للغایة ("

الحق في اإلنھاء دون أن یتحمل العمیل أي  BlackBerry) یوم عمل، یصبح لشركة 30القاھرة (بحیث یشمل كافة التفاصیل).  وإذا استمرت حالة القوة القاھرة لفترة تتجاوز ثالثین (
 مسؤولیة.

 
أو طلب أو مطلب أو مراسلة تقتضي االتفاقیة أو تسمح بإرسالھا كتابیًا ویتم تسلیمھا بالید أو إرسالھا عبر البرید المسجل أو البرید  .  یجب أن یكون أي إخطاراإلخطارات .ه

، وعند اإلرسال BlackBerryانبك إلى شركة م من جالسریع، والذي یُعد ساریًا من تاریخ االستالم، ویُوجھ إلى العنوان على النحو التالي: عند اإلرسال إلیك، على العنوان البریدي المقد
، University Avenue East, Waterloo, Ontario, Canada N2K 0A7 2200الكائنة في  BlackBerry Limited، یتم اإلرسال إلى BlackBerryإلى شركة 

ھ بموجب إخطار كتابي یُرسلھ إلى الطرف اآلخر بموجب ھذه االتفاقیة.  إضافة إلى ذلك، عنایة: إدارة الشؤون القانونیة.  یجوز ألي من الطرفین القیام من وقت إلى آخر بتغییر عنوان
، والذي یسري ویُعتبر BlackBerryوفق اختیارھا تقدیم اإلخطار السابق أو أي مراسلة أخرى على عنوان البرید اإللكتروني الذي قدمتھ أنت إلى شركة  BlackBerryیجوز لشركة 

أو وفق اختیارھا، قد یتم تقدیم اإلخطار حسب األصول عندما یُنشر بوضوح على  BlackBerryد اإلرسال، وإذا لم تكن قد قدمت ھذا العنوان إلى أنھ قد تم تقدیمھ عن
>www.blackberry.com/legal<. 

 
ى بین النسخة .  في حالة ترجمة ھذه االتفاقیة للغة بخالف اللغة اإلنجلیزیة، فإن النسخة اإلنجلیزیة ستسود في حالة وجود أي نزاع أو خالف في المعناللغة اإلنجلیزیة .و

للغة اإلنجلیزیة امتثاالً لرغبة الطرفین الصریحة. اإلنجلیزیة وأي ترجمة لھا.  عند وجود عنوان العمیل الرئیسي في كیبك، تتم صیاغة ھذه االتفاقیة وجمیع المستندات ذات الصلة با
C'est la volonté expresse des Parties que la présente convention ainsi que les documents qui s'y rattachent soient rédigés en 

anglais. 
 

تعني ھذه الشروط واألحكام، جنبًا إلى جنب مع أي من وثائق البرنامج وأي شروط أخرى مدرجة في ھذه االتفاقیة بحكم اإلشارة  "االتفاقیة".  االتفاق الكامل؛ التعدیالت .ز
ضمان أو خالفھ (یشار إلیھا  ھیة أم كتابیة أوإلیھا.  یقر الطرفان ویوافقان على أنھما لم یعتمدا على أي مراسالت أو ضمانات أو كفاالت أو شروط أو اتفاقات متزامنة سواًء أكانت شف

االتفاقیة على أي ") عند إبرامھما ھذه االتفاقیة، وبناًء علیھ فإن ھذه االتفاقیة المبرمة بین الطرفین تشكل مجمل االتفاق المبرم بینھما.  وتسود ھذه إقرارات ما قبل التعاقدمجتمعة باسم "
منصوص علیھا في أي طلب شراء أو وثیقة طلب أو إقرار أو تأكید أو أي وثیقة أخرى صادرة عن العمیل، حتى إذا تم  شروط مطبوعة مسبقًا أو أي شروط أخرى متضاربة أو إضافیة

بدالھا؛ إال أن بالحق في تعدیل ھذه االتفاقیة أو است Blackberryتوقیعھا وإعادتھا.  یجوز تعدیل ھذه االتفاقیة بموجب مستند خطي یحرره كال الطرفین.  إضافة إلى ذلك، تحتفظ شركة 
ویجب على العمیل زیارة الموقع بانتظام  .>www.blackberry.com/legal<االتفاقیة المعدلة أو الجدیدة لن تنطبق إال على الطلبات المقدمة بعد تاریخ نشر ھذه االتفاقیة على 

تفاقات سابقة أو حالیة بین الطرفین سواء لمراجعة نسخة ھذه االتفاقیة المعمول بھا في وقت تقدیم الطلب. تسود ھذه االتفاقیة على أي مراسالت أو ضمانات أو كفاالت أو شروط أو ا
) یتعامالن مع أي من إقرارات ما قبل التعاقد على أنھا ملغاة 1ن أو خالفھ فیما یتعلق بموضوع ھذه االتفاقیة.  ویقر الطرفان ویوافقان على أنھما: (أكانت شفھیة أم تحریریة أو ضما

أنھ تقیید أو استثناء أي مسؤولیة عن احتیال.  وفي حالة وكأنھا لم تكن؛ و(ب) ال یكون لھما أي حق أو سبل انتصاف فیما یتعلق بإقرارات ما قبل التعاقد.  لم یرد في ھذا البند شيء من ش
و الُمسلَّمات، وفي ھذه الحالة تسود وثائق وجود أي تعارض بین ھذه االتفاقیة وأي من وثائق البرنامج، تسري ھذه الشروط واألحكام إال إذا كان التعارض ساریًا على نطاق الخدمات أ

 البرنامج على التعارض.
 

ولیس ألي شخص أو كیان آخر، سواًء بموجب قانون أو خالف ذلك،  BlackBerry. یُراد بأحكام ھذه االتفاقیة أن تكون لصالح العمیل وشركة الثالثة المستفیدةاألطراف  .ح
 .BlackBerryباستثناء الشركات التابعة لشركة 

 
أن تتنازل عن ھذه االتفاقیة بموجب إخطار تُرسلھ إلى العمیل.  وال یجوز للعمیل التنازل عن ھذه االتفاقیة، كلیًا  BlackBerry.  یجوز لشركة التنازل والتعاقد من الباطن .ط

جوز لشركة ، وأن أي تنازل یتم بالمخالفة لھذا الحكم ال یسري ویُعتبر الغیًا.  ویBlackBerryأو جزئیًا، بموجب القانون أو خالفھ، دون الحصول على موافقة خطیة مسبقة من 
Blackberry متعاقدیھا و/أو متعاقدیھا من  أن تؤدي التزاماتھا بموجب ھذه االتفاقیة مباشرة أو یجوز لھا إحالة بعض أو جمیع التزاماتھا بحیث تؤدیھا أي من شركاتھا التابعة و/أو

 بموجب ھذه االتفاقیة. Blackberryاء ھؤالء الموظفین وامتثالھم اللتزامات مسؤولة عن أد Blackberryالباطن و/أو مزودي الخدمات التابعین لھا شریطة أن تكون شركة 
 

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

 
، من وقت آلخر، على إدراج و/أو ذكر عمالئھا في مبادرات التسویق واالتصاالت الخاصة بھا. ویوافق العمیل على أنھ Blackberry. تعمل شركة التسویق والترویج .ك

خصوصیة التي استخدام اسمھ وشعاره في جمیع أنحاء العالم مجانًا تحقیقًا لھذا الغرض. إضافة إلى ذلك، وبموجب قانون الخصوصیة المعمول بھ وسیاسة ال Blackberryیجوز لشركة 
 مع موظفیھ ألغراض التسویق أو الترویج. Blackberry، یوافق العمیل صراحة على تواصل Blackberryتطبقھا 

 
بتحدید المشاكل أو التحسینات أو االقتراحات أو التعلیقات أو غیرھا من التغییرات التي تطرأ على منتجاتھا أو خدماتھا (على سبیل  Blackberryترحب شركة  التعلیقات. .ل

  .Blackberryمملوكة لشركة  Blackberry "). ویجب أن تكون أي تعلیقات مقدمة من العمیل (أو ممثلیھ) إلىالتعلیقاتالمثال، فیما یتعلق باستخدامھا أو موثوقیتھا أو أدائھا) ("
 

) بعد إتمام 1الذین یؤدون األعمال بموجب ھذه االتفاقیة وذلك لمدة عام واحد ( Blackberryیجب على العمیل عدم السعي لتوظیف أي من موظفي   عدم االستقطاب .م
 الخدمات (بما في ذلك الُمسلَّمات).

 

http://www.blackberry.com/legal

