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 ضمان محدود على الملحقات 

 

د    "إن  ه ليمت و آي ة عن      "ريسيرش ان موشن ي ا وبالنياب د   "، باألصالة عن ذاته ، "ريسيرش ان موشن ليمت

از     ")ريسيرش"ويشار إليها مجتمعة بكلمة (ومجموعة شرآاتها المنضمة  ات جه دم ملحق بالك  "، وهي مق

ات ("الالسلكي المحمول يدويًا " بيري م   ")الملحق ائي    ، تضمن لك تم المستخدم النه تم ("أن ات  ") أن أن الملحق

دة   واد لم ة والم ن حيث الصنعة الفني وب م ة من العي تكون خالي دة ) أ(س نة واح امكم ) 1(س اريخ قي ن ت م

ائي أصلي، أو  تخدم نه رة آمس ات أول م دى ) ب(بشراء الملحق ي تنتهي ل دة الت ة ) 1(الم م باتفاقي إخاللك

رخيص ("م النهائي أو إنهائها للمستخد" بالك بيري"ترخيص برامج  ين     ") اتفاقية الت نكم وب ا بي ة فيم المبرم

يرش" م ) 2(، أو "ريس دود، أو  ) 1(إخاللك ذا الضمان المح از  بال) 2(به دود المصاحب لجه ضمان المح

ري  "بأي ضمان محدود مقدم مع ملحقات أو بطاريات ) 3(المحمول يدويًا، أو " بالك بيري" ، أو "بالك بي

دويًا   " بالك بيري"أو جهاز /السالمة المقدمة مع الملحقات و بمعلومات) 4( دة الضمان  ("المحمول ي ، ")م

دد أقصر ه. أي الم ازل عن ل للتن ر قاب ذا الضمان المحدود غي دة الضمان إصالح أو .  إن ه اء م تم أثن وي

اء  وإ.  ، دون مقابل من جانبكم عن القطع أو العمالة"ريسيرش"استبدال الملحقات، حسب اختيار  ذا تم، أثن

وم الحادي والتسعين         دة الضمان في الي ) 91(مدة الضمان إصالح أو استبدال الملحقات، فسوف تنتهي م

د     ) 1(بعد اإلصالح أو االستبدال أو بعد مرور سنة واحدة  اريخين أبع اريخ الشراء األصلي، أي الت .  من ت

ات   والبائع أو " ريسيرش"وبناًء على االتفاقية المبرمة فيما بين  الموزع الذي قمتم من خالله بشراء الملحق

دة   ")مقدم حلول ريسيرش" ("بالك بيري"أو حلول /و ة م ، سيتم احترام شروط هذا الضمان المحدود، طيل

وال يسري هذا الضمان المحدود على البلى ".  ريسيرش"أو مقدم حلول " ريسيرش"الضمان، من قبل إما 

يس      الناتج عن االستهالك العادي أو إذا ت ل شخص ل ا من قب م فتح أو إصالح الملحقات أو أي من مكوناته

ا األضرار من       "ريسيرش"مفوضًا من  ات تلحق به ة ملحق ، وال يغطي هذا الضمان إصالح أو استبدال أي

ها            راري أو تعريض در ح ن مص القرب م عها ب وائل أو وض ة أو الس تخدام أو الرطوب وء االس راء س ج

وب أخرى   للحرارة، أو فيما ينتج عن أي ح ادث أو إساءة استخدام أو إهمال أو خطأ في التطبيق أو أية عي

ذلك     ". ريسيرش "تعزى إلى إصالحات أو تعديالت أجراها أي شخص بخالف   ذا الضمان آ وال يغطي ه

دات بخالف       . األضرار المادية التي تلحق بأسطح الملحقات ة مع ى أي وال يسري هذا الضمان المحدود عل

ات             وال يسري. الملحقات ًا عن استخدام الملحق ان قصور التشغيل ناتج ذا الضمان المحدود أيضا إذا آ ه

ة    بالتداخل مع ملحقات أو منتجات أو خدمات أو معدات فرعية أو خارجية ليست معتمدة صراحة أو مقدم
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ًا عن عيب في        " ريسيرش "، وفي الحاالت التي تقرر فيها "ريسيرش"من  يس ناجم أن قصور التشغيل ل

ا االملحق د         .  ت ذاته ي التقي تخدم ف اق المس ن إخف ًا ع غيل ناتج ور التش ان قص إذا آ ك، ف ى ذل افة إل وإض

، التي تشتمل   "بالك بيري"بمعلومات السالمة المقدمة مع الملحقات أو المزودة مع أي من مكونات حلول 

از   ى جه ري "عل الك بي ات    " ب ن ملحق دويًا وأي م ول ي ري "المحم الك بي ك البطار  "ب ي ذل ا ف ات ، بم ي

غيل  رائح التش ة وش رامج )SIM Cards(الخارجي ري"، وب الك بي ات  " ب ة البيان ب، وخدم وتر المكت لكمبي

ري  ("الالسلكية المرتبطة بذلك والوثائق  اطًال        ")حلول بالك بي ذ ب ار الضمان المحدود عندئ تم اعتب د ي ، فق

ه    ن تسري أحكام ة  .  وآأن لم يكن، وإذا لم يتم اعتباره آذلك، فل يكم مع      يرجى مراجع ة إل ائق المقدم الوث

الملحقات للتعرف على التعليمات الخاصة بكيفية الحصول على خدمة دعم الزبائن فيما يتعلق بالملحقات 

 .الخاصة بكم

 

ذا الضمان المحدود، يشكل اإلجراء         ه في ه إن إصالح أو استبدال الملحقات، على النحو المنصوص علي

ا الضمان المحدود بديًال عن جميع الضمانات األخرى، صريحة    ويأتي هذ. العالجي الحصري المتاح لكم

ا و          ة االتجار به ك أي ضمان أو شرط ضمني بخصوص قابلي ا أو  /آانت أم ضمنية، بما في ذل أو جودته

وق أخرى     /صالحيتها ألي استخدام أو غرض بعينه و ة حق اك أي دم انته .  أو أي ضمان أو شرط ضمني بع

ل  يرش"وال تتحم ول ، وال أي م"ريس دمي حل يرش"ن مق ؤولية   "ريس ة مس وال، أي ن األح ال م أي ح ، ب

ر مباشرة        ة أضرار غي ازلون عن أي تجاهكم، تحت أي ظرف من الظروف، وإنكم بموجب هذه الفقرة تتن

ك، دون حصر، خسارة    (أو اقتصادية أو خاصة أو تجارية أو عارضة أو اتعاظية أو استتباعية  بما في ذل

دات أو المكتسبات التجارية، أو فقدان البيانات، أو األضرار الناجمة عن حاالت  األرباح، أو خسارة اإليرا

فيما ينشأ عن أو بخصوص استخدام أو أداء الملحقات، ) التأخير أو اإلخفاق في تحقيق المدخرات المتوقعة

ك األضرار   " ريسيرش"أو أي من مقدمي حلول " ريسيرش"حتى ولو آانت  .  على علم بإمكانية حدوث تل

د تمت             ك األضرار ق ا إذا آانت تل وقد قصد بهذا التحديد أن يسري، وهو يسري بالفعل، دون النظر فيم

ك  (تجاوز شخصي المطالبة بها أو جرت إثارتها أو تم تضمينها في قضية أو دعوى استنادًا إلى  بما في ذل

وال . أو بموجب عقد أو بناًء على ضمان أو بموجب أي قانون آخر أو بأية صيغة تقاضي أخرى) اإلهمال

، تحت أي ظرف من الظروف، تجاهكم، أو تجاه أي طرف ثالث يطالب من  "ريسيرش"تتجاوز مسؤولية 

تبدالها،     خاللكم أو بالنيابة عنكم، سعر شراء الملحقات الذي دفعتموه عن ة إصالحها أو اس د الشراء أو تكلف

تبعد    .  أي المبلغين أآبر اره يس وتجنبًا ألي لبس، ال ينطوي هذا الضمان المحدود على أي نص يمكن اعتب
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ول " ريسيرش"أو يحد من مسؤولية  دمي حل اة أو اإلصابات " ريسيرش"أو أي من مق عن حاالت الوف

ه ناشئة ع       ذي تكون في ال من جانب    الشخصية إلى الحد ال ا أو   " ريسيرش "ن إهم ا أو وآالئه أو موظفيه

 .المنوه عنه" ريسيرش"مقدم حلول 

 

اوت من       وق أخرى تتف إن هذا الضمان المحدود يسبغ عليكم حقوقًا قانونية محددة، وقد تتمتعون أيضا بحق

ة   ى دول تتب         . دولة إل د األضرار العارضة أو االس تبعاد أو تقيي د ال تسمح باس دول ق د ال  وبعض ال اعية، وق

ام تسمح    ق أحك يح تطبي د ال تب تمرار أي ضمان أو شرط ضمني، أو ق دة اس ى م ود عل تسمح بفرض قي

 .ولذلك، فإن بعض القيود أو االستبعادات المذآورة أعاله قد ال تسري عليكم.  ببطالن الضمان

 

ازًال عن أي تقصير    عن أي تقصير ال يعتبر تنازًال مستمرًا عن ذلك التقصير أو  " ريسيرش"إن تنازل  تن

 .آخر

 

وانين   ة ق ة مجموع ك أي تثنى من ذل ا، ويس ًا له را ويفسر طبق وانين انجلت دود لق ذا الضمان المح يخضع ه

م المتحدة      . تهيمن على تنازع القوانين اق األم ويستبعد بالكامل من التطبيق على هذا الضمان المحدود ميث

ة منازعات     وال يجوز جمع . بخصوص عقود بيع البضائع دوليًا ين الطرفين، أو أي أو دمج أية منازعات ب

ان    ".  ريسيرش "تنطوي على أي شخص آخر غيرآم، معًا دون موافقة آتابية مسبقة من   د اتفق الطرف وق

ن   تحديدًا على انه في حالة وجود نزاع بموجب هذه الوثيقة، وتقرير حل ذلك النزاع في محكمة قانونية، فل

 .ن طريق محاآمات المحلفينيتم عندئذ حل ذلك النزاع ع

 

إذا تم اعتبار أي نص من نصوص هذا الضمان المحدود غير صحيح أو غير قابل للنفاذ، فإن عدم صحة   

ذلك النص أو عدم قابليته للنفاذ ال تبطل أو تفسد نفاذ آامل هذا الضمان المحدود، وإنما يفسر هذا الضمان  

العوض ال    (المحدود  ًا ب ك مساس ا   ما لم ينتج عن ذل ه هن ك        ) منصوص علي ى ذل م يكن مشتمًال عل و ل ا ل آم

النص أو تلك النصوص غير الصحيحة أو غير القابلة للنفاذ، وتفسر وتنفذ تبعًا لذلك حقوق والتزامات آل  

 .طرف من الطرفين
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ة أخرى، فسوف تكون             ة لغ ى أي ذه الضمان المحدود إل ة له داد ترجم إذا آان من الالزم بحكم القانون إع

ين النص   الغلبة  واألولوية للنص االنجليزي وذلك في حدود وجود أي تعارض أو تفاوت في المعنى فيما ب

 .االنجليزي وأية ترجمة له

 

ات، فسوف          في حالة انعدام التوافق فيما بين هذا الضمان المحدود وأي ضمان مشمول في مغلف الملحق

 .فق المنوه عنهتسري أحكام هذا الضمان المحدود، وذلك في حدود انعدام التوا

 

از       :تحذير ع جه داخل م ط بالت المناسب المحمول   " بالك بيري  "إن هذه الملحقات مخصصة لالستخدام فق

دء التشغيل  "أو " دليل الترآيب وبدء التشغيل"يرجى منكم مراجعة . يدويًا بًا،     "دليل ب ا يكون مناس ، وفق م

م " بالك بيري"لتحديد ما إذا آانت هذه الملحقات تتوافق وجهاز  وأي استخدام  .  المحمول يدويًا الخاص بك

، بأي حال من األحوال،  "ريسيرش"آخر سيبطل أثر هذا الضمان المحدود الخاص بالملحقات، وال تتحمل 

دها أي طرف ثالث         د يتكب دونها أو ق د تتكب أية مسؤولية تجاهكم أو تجاه أي طرف ثالث عن أية أضرار ق

د  ات بالت ذه الملحق تخدام ه راء اس ن ج از  م ة بخالف جه ة ملحق از أو قطع ع أي جه ري"اخل م الك بي " ب

 .المناسب المحمول يدويًا

 

د " 2005 © ن ليمت يرش ان موش ة ". ريس وق محفوظ ع الحق ور  . جمي ات والص ات العالم إن مجموع

ـ   وز، ذات الصلة الخاصة ب ري"والرم ـ "ريسيرش"و" بالك بي ريسيرش ان "، هي ممتلكات حصرية ل

د ن ليمت وز وإن ".  موش يرش"رم ن"و" ريس يرش ان موش د "و" ريس ويز آونيكت ويز اون، اول ذا "و" اول

ة     "بالك بيري"وآذلك شعار " إنفيلوب ان موشن راءات والعالمات التجاري دى إدارة الب ، جميعها مسجلة ل

ع المارآات   .  في الواليات المتحدة األمريكية، وقد تكون قيد اإلجراء أو مسجلة في دول أخرى     وإن جمي

ك ألصحابها       وأسم ة األخرى هي مل ة وعالمات الخدم .  اء المنتجات وأسماء الشرآات والعالمات التجاري

دويًا و   ة ي زة المحمول رامج األجه راءات    /إن ب وق ب ب حق ة بموج ى بالحماي لة تحظ رامج ذات الص أو الب

ة ف         راءات التالي ر من الب ك واحدة أو أآث ات  ومعاهدات دولية وحقوق براءات متنوعة، بما في ذل ي الوالي

دة / D.445.428/ 6.073.318/ 6.075.470/ 6.219.694/ 6.271.605/ 6.278.442: المتح

433.460.D /416.256.D .        ة في مختلف د اإلجراء في دول مختلف وهناك براءات أخرى مسجلة أو قي
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ي     . أنحاء العالم ع االلكترون ارة الموق ة      www.rim.net/patents.shtmlيرجى زي ى أحدث قائم للتعرف عل

 .لحقوق البراءات السارية

 


