
 

 

  RIMEفي متاجر   BBSLAملحق شروط الشراء التابع لـ

  المجال والتطبيق - 1

") على جميع أوجه التوزيع BlackBerry ")BBSLAينطبق اتفاق ترخيص حلول  1- 1

. يبيِّن ھذا الملحق شروط وأحكام الشراء RIME(المجانية والمدفوعة) من خالل متاجر 

 RIME") التي تطبَّق على أي عملية شراء لعرض تكون فيه شروط الشراءاإلضافية ("

ل (أو وكيل التاجر المسجل) عن المعاملة (إجماالً  " وفعل المشتريات "ھي التاجر المسجَّ

-RIME Research In Motion E"). يُقصد بـ اشترى" أو "يشتريالقيام بالشراء "

Commerce S.à.r.l ،Research In Motion E-Commerce Corporation ،

Research In Motion E-Commerce Inc. أو أي شركة أخرى تابعة لـ ،RIME  يتم

ع للعروض http://www.blackberry.com/legal/rimeتحديدھا في  ، على أنھا موزِّ

أو في  RIME" في متجر BlackBerry Commerce في منطقتك. إن اإلشارة إلى "

أي اتصاالت ذات صلة، من أجل أغراض شروط الشراء المذكورة، ھي إشارة إلى 

RIME .تحديدھا في ھذا  لم يتموالتي في ھذا الملحق  بخط غليظ إن أي شروط أساسية

. إن لم تكن قد حصلت على نسخة من الـ BBSLAالملحق، يُقصد بھا المعنى المبين في 

BBSLA  الخاصة بمنطقتك بعد، يمكنك الحصول عليھا من

www.blackberry.com/legal.  

المشتري (اإلشارات إلى "أنت" أو "الخاص بك"  -يعتبر ھذا الملحق إتفاقًا ملزًما بينك  2- 1

عند موافقتك على ھذا الملحق بواسطة الضغط  RIMEوبين  - فسيرھا وفقاً لذلك) يتم ت

 RIMEعلى "أوافق" أدناه، وتطبَّق على جميع عمليات الشراء الالحقة إال إذا أشارت 

إلى تطبيق شروط مختلفة على عمليات الشراء المستقبلية. إن لم تكن مستعداً للموافقة 

تقبلي فيما يتعلق بالمشتريات التي تنطبق عليھا ھذه على ھذا الملحق (أو أي ملحق مس

الملحقات)، فال يُسمح لك بإجراء عمليات شرائية. يُرجى طباعة نسخة من شروط الشراء 

(يمكن االطالع عليھا في  في سجالتك المذكورة واالحتفاظ بھا

www.blackberry.com/legal.(  

أنك تجاوزت سن  RIMEقر وتضمن لـ بالموافقة على شروط الشراء المذكورة، فأنت ت 3- 1

  الرشد بموجب القوانين المعمول بھا في منطقتك.

لشراء عرض بموجب شروط  RIMEالطلب الذي تقوم بتقديمه يشكِّل عرضاً منك إلى  4- 1

BBSLA  كما تم تعديلھا بواسطة ھذا الملحق وتخضع لموافقةRIME تتم الموافقة على .

لعملية السداد التي تقوم بھا للشراء؛ و(ب)  RIMEبول عقد عملية شراء معينة عند (أ) ق



 

 

تحميل أو الوصول للعرض. تعتبر شروط بك، أيھما أوالً، مما يسمح لك بلطل RIMEتأكيد 

أي عيب أو نقص في أي عرض لكل عرض، و RIMEالشراء عقداً منفصالً بينك وبين 

م أو لم يتم طلبھا في واحد ال يعطيك الحق في إلغاء مشترياتك للعروض األخرى، سواء ت

  نفس الوقت.

تعمل بصفتھا وكيل بائع العرض إلتمام عملية الشراء، وفيما عدا  RIMEأنت تقر أن  5- 1

بتوصيل العرض إليك عن  RIME، لتوصيل العرض إليك. سوف تقوم In-Appمنتجات 

طريق تمكينك من تحميله على، أو بخالف ذلك الوصول إلى كل عرض من خالل، برنامج 

BlackBerry  المحمول الخاص بك. كما تقر أيضاً أن منتجاتIn-App  ال يتم تخزينھا

، وأن المسؤول عن إتمام RIMEوال يتم توزيعھا من خالل متجر  RIMEعلى خوادم 

  .RIMEوليس  In-Appإليك ھو بائع عروض منتجات  In-Appعملية توصيل منتجات 

بك (بدون أي مسؤولية). إن كانت ھذه ھي حسب تقديرھا برفض طل RIMEيمكن أن تقوم  6- 1

الحالة، لن يتم احتساب أي رسوم أو خصم أية مبالغ من خالل طريقة السداد الخاصة بك.، أو 

  بإعادة أية مبالغ قد قمت بدفعھا مسبقًا للحصول على ھذا العرض. RIMEستقوم 

س للمزيد من أنت توافق وتقر أن الغرض من مشترياتك ھو استخدامك الخاص فقط ولي 7- 1

  التوزيع.

بخصوص القيام بأي  BBSLAفي سياق المشتريات، يشتمل الحق المنصوص عليه في  8- 1

بدون إخطار مسبق على القيام بتغيير في  RIMEمتجر  فيتحديثات وتغييرات وتعديالت 

 RIMEومعالجة  RIMEاألسعار وشروط الشراء، بما في ذلك الشروط المتعلقة بمتجر 

شريطة أن مثل ھذه ، BlackBerryباستخدام خدمة سداد  In-App لمعامالت منتج

التغييرات سوف تنطبق فقط على الطلبات التي لم تُقبل في وقت التغيير. ال يوجد حماية 

للسعر، وإذا قمت باختيار الُمِضي قُُدماً في طلب لم يتم الموافقة عليه في وقت التغيير، فأنت 

اً لھذا التعديل أو الوصف الذي تم تغييره أو السعر الجديد تقر أنه سوف يتم تقديم العرض وفق

  وسوف يخضع لشروط الشراء المنقحة.المعدل 

باالحتفاظ بسجالت المستندات التي تتعلق بجميع المعامالت لھذه  RIMEيمكن أن تقوم  9- 1

ة الفترة على النحو المسوح به بموجب القوانين المعمول بھا. ويتعين عليك أن تقوم بطباع

. يمكن أن تكون RIMEنسخة من جميع المستندات المتعلقة بمشترياتك من خالل متجر 

RIME دون أن تضمن ذلك، قادرة على تزويدك بنسخ من ھذه المستندات بناءاً على طلب ،

  كتابي منك.

  



 

 

  الحقوق والمسؤوليات - 2

فة أدناه) بالحق في التحقق من موقعك ومعلومات السداد الخاصة بك (مع RIMEتحتفظ  1- 2 رَّ

  واتخاذ خطوات أخرى للتحقق من صحة ھويتك أو الكشف والحماية من االحتيال أو السرقة.

أنت مسؤول عن ضمان حماية أي كلمات مرور تقوم باستخدامھا للوصول إلى أو استخدام  2- 2

التي تتعلق  BBSLAو/أو للقيام بعمليات سداد العروض وتطبق أحكام  RIMEمتجر 

على استخدامك لھا فيما يتعلق بالقيام بعمليات الشراء. بمجرد أن تقوم بإدخال  بكلمات المرور

كلمة المرور الخاصة بك لن يكون مطلوباً منك إعادة إدخالھا مرة أخرى من أجل القيام 

إعدادات خيارات السداد بعمليات الشراء أثناء فترة المطالبة بكلمة المرور المحددة في 

في أن يتم طلب كلمة المرور الخاصة بك في كل عملية شراء  . إن كنت ترغبالخاصة بك

تقوم بھا، يتعين عليك تغيير إعداد المطالبة بكلمة المرور في إعدادات خيارات السداد 

  الخاصة بك.

ذوي المخول لھم ويقصد بھا األفراد  RIMEإن العروض التي يتم توفيرھا من خالل متجر  3- 2

لقانونية على توفير المعلومات المطلوبة والدخول في عقد ملِزم القدرة الالزمة على الموافقة ا

وواجب النفاذ. أنت توافق أن تكون مسؤول ماليًا وبشكل عام مسؤوالً عن استخدامك لمتجر 

RIME  باإلضافة إلى أي استخدام لحسابك أو معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك بواسطة

ر، وأنت توافق على اإلشراف على جميع استخدامات  آخرين بما في ذلك، بدون تحديد، القُصَّ

، والقيام بأي عمليات شراء، تتم باسمك أو باستخدام حسابك بواسطة RIMEمتجر 

  مستخدميك المصرح لھم.

بالحق في اتخاذ خطوات تعتقد أنھا ضرورية أو مناسبة على نحو معقول  RIMEتحتفظ  4- 2

بما في ذلك لتسھيل تحويل روط الشراء ھذه، لتنفيذ و/أو التحقق من االمتثال ألي جزء من ش

الضرائب المفروضة إلى الھيئات الحكومية أو رسوم بائعي العروض الذين قمت بشراء 

في الضلوع في أي عملية  RIMEعروضھم (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، حق 

استخدامك  قانونية قد تنتج من استخدامك للعروض و/أو دعوى من طرف تابع للغير بأن

 RIMEللعروض غير قانوني و/أو ينتھك حقوق ھذا الطرف التابع للغير). أنت توافق أن 

لديھا الحق في، بدون مسؤولية تجاھك، أن تقوم بالكشف عن أي معلومات خاصة بك إلى 

سلطات الضرائب أو تنفيذ القانون، المسؤولين الحكوميين، و/أو طرف تابع للغير قد تعتقد 

RIME الضروري أو المناسب على نحو معقول لتنفيذ و/أو التحقق من االمتثال ألي  أنه من

 RIMEجزء من شروط الشراء المذكورة (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، حق 



 

 

في الضلوع في أي عملية قانونية تتعلق باستخدامك للعروض و/أو دعوى من طرف تابع 

  /أو ينتھك حقوق ھذا الطرف التابع للغير).للغير بأن استخدامك للعروض غير قانوني و

  

  السعر والضرائب وشروط السداد - 3

إن أسعار العروض مستحقة السداد ھي تلك الموضحة في شاشة تأكيد الشراء السارية وقت  1- 3

على نحو معقول بواسطة الموافقة، وھي خاضعة للضرائب المعمول بھا كما ھي محدَّدة 

RIMEرائب بواسطة طريقة السداد المصرح بھا وقت الموافقة . سيتم سداد السعر والض

. للتوضيح، لن يكون ھناك استرداد للمبالغ في أنت مسؤول عن دفع ھذه المبالغعلى طلبك. 

حالة انخفاض السعر بعد قيامك بشراء أحد العروض أو إن كان ھناك عرض ترويجي الحق 

ساب مبالغ على نحو خاطئ من على عرض قد قمت بشراؤه. في حالة اعتقادك بخصم أو احت

في غضون  RIMEخالل طريقة السداد المصرح بھا، يجب عليك إبالغ خدمة عمالء متجر 

يوًما من عملية الشراء، في  30

https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic.  

ھدف إلى توفير الوقت تتوفر بعض العروض على أساس تجديد االشتراك تلقائيًا، والذي ي 2- 3

والمجھود واألخطاء بواسطة مد اشتراكك تلقائياً قبل انتھاء مدة صالحيته. بشرائك لعرض 

يتم تجديد اشتراكه تلقائياً، فأنت توافق على إمكانية تجديد اشتراكك تلقائياً لفترات تجديد 

د اشتراك بأن تقوم باحتساب كل رسم تجدي RIMEمتتالية، وأنت تصرح وتسمح صراحةً لـ 

من خالل طريقة السداد المختارة الخاصة بك حتى تقوم إما أنت (أو، بالنسبة لالشتراكات 

بوقف التجديد التلقائي  RIMEالُمھداة، أنت أو مستلم الھدية) بإلغاء االشتراك، أو أن تقوم 

 االشتراك. لكل عرض به اشتراك تجديد تلقائي تقوم بشراؤه، سوف يتم إرسال بريد وفواتير

إلكتروني واحد على األقل إليك على عنوان البريد اإللكتروني الذي قمت بإدخاله فيما يتعلق 

" لتذكيرك بموعد التجديد القادم قبل أن يتم تجديد BlackBerry "BlackBerry IDبھوية 

االشتراك. يتوافر لديك التحكم الكامل في اشتراكك ويمكنك أن تقوم بإلغاء التجديد التلقائي 

بك في أي وقت. سوف يشتمل تأكيد طلبك وتأكيد البريد اإللكتروني على تعليمات  الخاص

حول كيفية إلغاء التجديد التلقائي الشتراكك. يُرجى مالحظة أنه إذا قمت بوقف اشتراكك 

ألحد العروض المعينة، يتعين عليك القيام بتجديد اشتراكك يدوياً لمنع انقطاع الوصول إلى 

  العرض.



 

 

احتساب جميع مستحقات المشتريات من خالل طريقة السداد التي قمت باختيارھا  سوف يتم 3- 3

المنطبق. إذا أردت أن تقوم بتغيير طريقة السداد الخاصة بك، يمكنك  RIMEفي متجر 

  .RIMEالقيام بذلك من خالل قائمة خيارات السداد في متجر 

  

  شروط ترخيص البائع - 4

مع  الملكية، فإنه ال يتم تمرير RIMEجانية من خالل متجر كما ھو الحال مع التوزيعات الم 1- 4

مشتريات عروض المحتوى والبرامج. يحق لك استخدام نسخ من عروض المحتوى 

الخاصة بأي اتفاقيات ترخيص مستخدم  والبرامج التي تقوم بشرائھا شريطة، ووفقاً للشروط

شروط ترخيص المضمنة مع العرض (" نھائي، القواعد، أو الشروط واألحكام األخرى

الشروط التي تطبق في حالة عدم وجود شروط ترخيص بائع. قد  BBSLA"). تبين البائع

يتم تضمين بعض شروط ترخيص البائع في القواعد الخاصة بخدمة محددة. على سبيل 

وقت بدء المثال، إذا قمت بدفع رسوم إيجار فيلم، قد يكون ھناك قيود على الوقت فيما يتعلق ب

يوم من الشراء) وبمجرد البدء في مشاھدة  30مشاھدة الفيلم (على سبيل المثال، في غضون 

الفيلم، يمكن أن يكون ھناك قيود على الوقت الذي يجب فيه االنتھاء من المشاھدة (على سبيل 

ساعة). قد يكون ھناك أيضاً قيود فيما يتعلق بطراز األجھزة أو عدد  24المثال، في غضون 

األجھزة المختلفة التي تشاھد الفيلم من خاللھا. أنت تقر وتوافق على أن قدرتك على الوصول 

أو استخدام ھذه العروض يمكن أن تنتھي تلقائياً، بدون أي إشعار مسبق، وفقًا لشروط 

  ترخيص البائع السارية.

  

  المخاطر والنسخ االحتياطية - 5

المذكورة، يتم إرسال تنوية عن احتمال فقد أو تلف  فيما عدا ما يتم تقديمه في شروط الشراء 1- 5

وبائع العروض، على التوالي،  RIMEمن قِبل  In-Appومنتجات  RIMEعروض متجر 

عند التحميل. كما في توزيعات العروض األخرى، بمجرد أن تقوم بتحميل أي عرض فإنه 

عروض، مسؤولين أو الشركات التابعة لھا، أو بائع ال RIMEيصبح مسؤوليتك ولن تكون 

تجاھك في حالة فقد أو تدمير أو تلف أي من ھذه المواد. يجب عليك أن تقوم بعمل نسخ 

") عالميالخاص بك (" RIMEمكنك مخزن متجر احتياطية للعروض الخاصة بك. يُ 

")My World من إلغاء تثبيت أو إعادة تثبيت برامج وعناصر معينة تابعة للغير على ("

 Myالنحو الموضح بمزيد من التفصيل في القواعد الحالية لعالمي ( منتجك المحمول، على

World.والتي يمكن أن تتغير من وقت إلى آخر ،(  



 

 

  

  ودعم المنتجات RIMEودعم متجر  المدفوعاتإلعادة  RIMEسياسة  - 6

، وتتوفر في المدفوعاتإلعادة  RIMEتخضع جميع المشتريات إلى سياسة  1- 6

http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-policy حيث يتم ،

  تحديثھا من وقت إلى آخر.

 RIMEبرجاء الرجوع إلى صفحة الدعم على اإلنترنت من أجل خدمات دعم متجر  2- 6

ولمشاكل التحميل. يكون بائعو العروض مسئولين عن  RIMEالسارية التي تتوفر لمتجر 

  دعم للعروض الخاصة بھم.شھادات الضمان وال

المتعلقة بأي عرض، بما في ذلك تلك المتعلقة بنوع من  BBSLAيتم تطبيق أحكام  3- 6

تابعة للغير، وخدمات تابعة للغير، على  سلع، RIMالعروض مثل برنامج، خدمات 

مشترياتك من العروض. بدون الحد مما سبق، فإن التراخيص، الخصوصية، التصدير، 

والتي تتطبق  BBSLAالت، االستثناءات، وتحديد المسؤولية المبينة في الضمان، التناز

التابعة للغير، والخدمات التابعة للغير تتطبق على  السلع، RIMعلى البرامج، خدمات 

تابعة للغير،  سلع، RIMمشترياتك من العروض التي تكون عبارة عن برامج، خدمات 

لقانون المعمول به، يتعين تطبيق القيود وخدمات تابعة للغير. إلى أقصى مدى مسموح با

(بما في  RIMEعلى مقدمي خدمات  BBSLAواالستثناءات والتنازالت المضمنة في 

  الدفع). بمعالجةذلك، بدون تحديد، مقدمي خدمات تتعلق 

  

  الموافقات والرسوم الجمركية - 7

االستيراد يمكن أن تكون خاضعاً إلى ومسؤوالً عن الرسوم الجمركية و/أو رسوم  1- 7

المفروضة حال قيامك بتحميل العروض. يجب أن يتم دفع أي من ھذه المصاريف اإلضافية 

من أجل التخليص الجمركي أو استيفاء رسوم االستيراد بواسطتك. يجب عليك أن تقوم 

بالتواصل مع مكتب الجمارك المحلي في المنطقة ذات الصلة للحصول على مزيد من 

  أو الرسوم الجمركية السارية. المعلومات حول السياسات

يتعين عليك، وعلى نفقتك الخاصة، أن تقوم بالحصول على أي ترخيص أو موافقة من جھة  2- 7

حكومية أو أي جھة أخرى تكون مطلوبة للحصول على أو استخدام العروض، وفي حالة 

حق في بذلك عند الطلب. إن تقاعسك عن ذلك ال يعطيك ال RIMEالضرورة، تقديم دليل إلى 

االمتناع عن أو تأخير سداد قيمة العرض. يجب أن تقوم بسداد أي تكاليف أو مصاريف 

كنتيجة لتقعاعسك عن االمتثال لھذا الجزء. يمكن أن تخضع  RIMEإضافية تتحملھا 



 

 

العروض للتصدير، االستيراد، واستخدام قوانين وأحكام الرقابة في اإلقليم أو منطقة أخرى 

ذي تتلقى فيه، تستورد العروض منه، تصدر العروض إليه، أو تستخدم ذات صلة بالمكان ال

العروض فيه. أنت مسؤول عن االمتثال لھذه القوانين واألحكام وتقر وتضمن أنك لن تقوم 

وأٍي من  RIMEبأي فعل النتھاكھم. أنت توافق أيضاً على أنك يجب أن تقوم بتعويض 

  عن االمتثال لھذا الجزء.اعسك بالكامل في حالة تق RIMEمقدمي خدمات 
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يمكن  RIME، بالموافقة على أن BBSLAباإلضافة إلى المعلومات التي قمت، بموجب  1- 8

باستخدام حسابك  RIMEأن تقوم باستخدامھا إلتمام وتوصيل مشترياتك، يمكن أن تقوم 

اقة اإلئتمان، عنوان إرسال لطريقة السداد المصرح بھا وتفاصيل أخرى مثل رقم بط

، معلومات حول العروض التي تم تحميلھا ھوائيالفواتير، معلومات عن مقدم خدمة 

وشراؤھا، ومعلومات تحديد ھوية الجھاز وتفاصيل أخرى ذات صلة بالمستخدم مثل موقعك 

بالحصول  RIME"). أنت توافق على أنه يمكن أن تقوم معلومات السدادوقت الشراء ("

لك المعلومات إما مباشرةً أو من مقدمي الخدمات الذين يقومون بتوفير خدمات على ت

، وسائل الدفع اإللكترونية مثل باي بال RIMEالتوصيل والمساعدات اإلضافية إلى 

PayPal شركات البطاقات اإلئتمانية، أو، في حالة المعاملة التي يتم فيھا احتساب رسوم ،

الخاصة بك،  الھوائيخدمات الالمذكورة عليھا، مقدمي لشراء الناقل والتي يتم تطبيق شروط ا

بتزويد معلومات السداد الخاصة بك إلى  RIMEكما ھو معمول به. كما توافق على قيام 

، أو كيانات أخرى على النحو معالجة الدفع ، وسائلMoRsتجار مسجلين تابعين للغير 

دة. في بعض الحاالت التي تكون قد المساع المطلوب بشكل مناسب لتسھيل الشراء والخدمات

من قبل بمعلومات بطاقة اإلئتمان الخاصة  MoRقمت فيھا بتزويد تاجر مسجل تابع للغير 

 RIMEبك، يمكن أن يُطلب منك إن كان من الممكن أن يقوم ھذا الطرف التابع للغير بتزويد 

شترياتك. إذا لم MoRبالتصرف على أنھا  RIMEبھذه المعلومات الستخدامھا حيث تقوم 

بالحصول على معلومات السداد المذكورة، فسوف يتم استخدامھا على النحو  RIMEقامت 

  المطلوب والمناسب لتسھيل مشترياتك وفقاً لشروط الشراء المذكورة.

والشركات  RIMEسوف يتم التعامل مع المعلومات الشخصية التي يتم استخدامھا بواسطة  2- 8

للخصوصية (والتي ھي مدرجة ھنا كمرجع  RIMات وفقاً لسياسة التابعة لھا ومقدمي الخدم

أو الحصول عليھا عبر البريد  www.blackberry.com/legalويمكن االطالع عليھا في 

). يمكن أن يشمل ھذا االستخدام legalinfo@rim.comاإللكتروني عن طريق مراسلة 



 

 

ك، مثل توصيل طلبك، التوصيل وخدمات المساعدات اإلضافية فيما يتعلق بمشتريات

الحصول على المبالغ المطلوبة، إبالغك بحالة طلبك، تسھيل التحديثات أو تجديد االشتراكات 

وتزويدك بخدمة عمالء فعالة، تنفيذ قيود  RIME)، تحسين متجر إذا انطبقللعروض (

الترخيص، تحويل الضرائب المستحقة، تأكيد الھوية والتحقق من الرصيد، تقصي ومنع 

اط االحتيالي، واالمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية أو كما ھو مسموح بالقانون. النش

داخل أو خارج الدولة التي  RIMEيمكن استخدام معلومات السداد بواسطة أو بالنيابة عن 

تقيم فيھا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر في كندا، الواليات المتحدة األمريكية، 

تحدة، سنغافورة، أو دول أخرى يكون بھا منشآت يتم تشغيلھا بواسطة أو نيابة عن المملكة الم

أو مقدم الخدمة المنطبق. إن كنت مقيماً في المنطقة االقتصادية  RIMمجموعة شركات 

األوروبية أو أي دولة يكون مطلوباً فيھا الموافقة على نقل المعلومات الشخصية إلى خارج 

  على ھذا اإلجراء. قفإنك توافھذه المنطقة، 
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