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ضمان محدود على الملحقات 

، وھ��ي الص��انعھ والت��ي تق��وم م��ن خ��الل الش��ركة    RIM"ریس��یرش ان موش��ن لیمت��د"إن 

وعنوانھ���ا  4022422المتفرع��ة عنھ��ا ش��ركة ریس��یرش ان موش��ن یوك��اي لیمت��د  رق��م         

، Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, UK, TW20 9LFالمس�جل   

الالسلكي المحمول یدویًا،  تضمن لكم " بالك بیري"جھاز ") اتالملحق(" بتزوید ملحقات 

أن الملحقات ستكون خالیة م�ن العی�وب م�ن حی�ث الص�نعة      ") أنتم("أنتم المستخدم النھائي 

م��ن ت��اریخ قی��امكم بش��راء الملحق��ات أول م��رة     ) 1(س��نة واح��دة  ) أ(الفنی��ة والم��واد لم��دة   

إخاللك��م باتفاقی��ة ت��رخیص  ) 1(ل��دى  الم��دة الت��ي تنتھ��ي ) ب(كمس��تخدم نھ��ائي أص��لي، أو 

المبرمة فیما بینكم ") اتفاقیة الترخیص("للمستخدم النھائي أو إنھائھا " بالك بیري"برامج 

بالضمان المح�دود  ) 2(بھذا الضمان المحدود، أو ) 1(إخاللكم ) 2(، أو "ریسیرش"وبین 

ود مق��دم م��ع ب��أي ض��مان مح��د) 3(المحم��ول ی��دویًا، أو " ب��الك بی��ري"المص��احب لجھ��از 

أو /بمعلومات السالمة المقدمة مع الملحقات و) 4(، أو "بالك بیري"ملحقات أو بطاریات 

إن ھ�ذا الض�مان   . ، أي الم�دد أقص�ر  ")م�دة الض�مان  ("المحمول یدویًا " بالك بیري"جھاز 

وی�تم أثن�اء م�دة الض�مان إص�الح أو اس�تبدال الملحق�ات،        .  المحدود غیر قابل للتنازل عنھ

وإذا ت�م، أثن�اء   .  ، دون مقاب�ل م�ن ج�انبكم ع�ن القط�ع أو العمال�ة      "  RIM"ار حسب اختی

مدة الضمان إصالح أو استبدال الملحقات، فسوف تنتھ�ي م�دة الض�مان ف�ي الی�وم الح�ادي       

م��ن ت��اریخ  ) 1(بع��د اإلص��الح أو االس��تبدال أو بع��د م��رور س��نة واح��دة    ) 91(والتس��عین 

"   RIM"بن�اًء عل�ى االتفاقی�ة المبرم�ة فیم�ا ب�ین       و.  الشراء األصلي، أي التاریخین أبع�د 

مقدم " ("بالك بیري"أو حلول /والبائع أو الموزع الذي قمتم من خاللھ بشراء الملحقات و

، سیتم احترام شروط ھذا الضمان المحدود، طیلة مدة الضمان، م�ن قب�ل   ")  RIMحلول 

ان المح�دود عل�ى البل�ى    وال یسري ھذا الضم".  ریسیرش"أو مقدم حلول " ریسیرش"إما 

الناتج عن االستھالك العادي أو إذا تم ف�تح أو إص�الح الملحق�ات أو أي م�ن مكوناتھ�ا م�ن       

، وال یغطي ھذا الضمان إص�الح أو اس�تبدال أی�ة    "  RIM"قبل شخص لیس مفوضًا من 

ملحقات تلحق بھا األضرار من جراء سوء االستخدام أو الرطوبة أو السوائل أو وض�عھا  

ب من مصدر حراري أو تعریضھا للحرارة، أو فیم�ا ین�تج ع�ن أي ح�ادث أو إس�اءة      بالقر
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اس��تخدام أو إھم��ال أو خط��أ ف��ي التطبی��ق أو أی��ة عی��وب أخ��رى تع��زى إل��ى إص��الحات أو   

وال یغطي ھذا الضمان ك�ذلك األض�رار   ".   RIM"تعدیالت أجراھا أي شخص بخالف 

ذا الض�مان المح�دود عل�ى أی�ة مع�دات      وال یس�ري ھ�  . المادیة التي تلحق بأس�طح الملحق�ات  

وال یسري ھذا الضمان المح�دود أیض�ا إذا ك�ان قص�ور التش�غیل ناتج�ًا       . بخالف الملحقات

عن استخدام الملحقات بالتداخل م�ع ملحق�ات أو منتج�ات أو خ�دمات أو مع�دات فرعی�ة أو       

ھ�ا  ، وف�ي الح�االت الت�ي تق�رر فی    "ریسیرش"خارجیة لیست معتمدة صراحة أو مقدمة من 

وإض�افة إل�ى   .  أن قصور التشغیل لیس ناجم�ًا ع�ن عی�ب ف�ي الملحق�ات ذاتھ�ا      " ریسیرش"

ذلك، فإذا كان قصور التش�غیل ناتج�ًا ع�ن إخف�اق المس�تخدم ف�ي التقی�د بمعلوم�ات الس�المة          

، الت�ي تش�تمل   "ب�الك بی�ري  "المقدمة مع الملحقات أو المزودة م�ع أي م�ن مكون�ات حل�ول     

، بم�ا ف�ي ذل�ك    "ب�الك بی�ري  "حم�ول ی�دویًا وأي م�ن ملحق�ات     الم" بالك بی�ري "على جھاز 

لكمبی�وتر  " ب�الك بی�ري  "، وب�رامج  )SIM Cards(البطاریات الخارجی�ة وش�رائح التش�غیل    

، فقد یتم ")حلول بالك بیري("المكتب، وخدمة البیانات الالسلكیة المرتبطة بذلك والوثائق 

وإذا لم یتم اعتباره كذلك، فلن تس�ري   اعتبار الضمان المحدود عندئذ باطًال وكأن لم یكن،

یرج�ى مراجع�ة الوث�ائق المقدم�ة إل�یكم م�ع الملحق�ات للتع�رف عل�ى التعلیم�ات           .  أحكامھ

.الخاصة بكیفیة الحصول على خدمة دعم الزبائن فیما یتعلق بالملحقات الخاصة بكم

لمح�دود،  إن إصالح أو استبدال الملحقات، على النحو المنصوص علیھ في ھذا الض�مان ا 

وی�أتي ھ�ذا الض�مان المح�دود     . یشكل السبیل الوحید لتأمین الحق�وق الحص�ري المت�اح لك�م    

بدیًال عن جمیع الضمانات او الشروط او التأكیدات او الكفاالت األخرى، ص�ریحة كان�ت   

أم ض��منیة، بم��ا ف��ي ذل��ك دون حص��راي اع��الن او ض��مان اوتأكی��د او كفال��ة او أي ش��رط   

أو جودتھ�ا أو ص�الحیتھا ألي اس�تخدام أو غ�رض مع�ین او الملكی�ة       /لقابیلة االتج�ار بھ�ا و  

اوعدم انتھاك أیة حقوق او غیر ذلك مما ینشأ بحكم اي قانون او عرف او طریقة التعامل 

، ب�أي  "  RIM" "مقدمي حلول" ، وال أي من"  RIM"وال تتحمل .  او العادة التجاریة

أي ظ�رف م�ن الظ�روف، وإنك�م بموج�ب      حال من األحوال، أیة مس�ؤولیة تج�اھكم، تح�ت    

ھذه الفقرة تتنازلون ع�ن أی�ة أض�رار غی�ر مباش�رة أو اقتص�ادیة أو خاص�ة أو تجاری�ة أو         

بما في ذلك، دون حص�ر، خس�ارة األرب�اح، أو خس�ارة     (عارضة أو اتعاظیة أو استتباعیة 
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ح��االت  اإلی�رادات أو المكتس�بات التجاری�ة، أو فق�دان البیان�ات، أو األض�رار الناجم�ة ع�ن        

فیما ینش�أ ع�ن أو بخص�وص اس�تخدام     ) التأخیر أو اإلخفاق في تحقیق المدخرات المتوقعة

على " ریسیرش" "مقدمي حلول"أو أي من "   RIM"أو أداء الملحقات، حتى ولو كانت 

وق��د قص��د بھ��ذا التحدی��د أن یس��ري، وھ��و یس��ري    .  عل��م بإمكانی��ة ح��دوث تل��ك األض��رار  

كانت تلك األضرار قد تمت المطالبة بھا أو ج�رت إثارتھ�ا أو    بالفعل، دون النظر فیما إذا

أو عق��د أو بن��اًء عل��ى ض��مان أو  ) بم��ا ف��ي ذل��ك اإلھم��ال (ت��م تض��مینھا ف��ي إق��رار بض��رر  

، "  RIM"وال تتج�اوز مس�ؤولیة   . بموجب أي قانون آخر أو بأیة صیغة تقاض�ي أخ�رى  

ل�ب م�ن خاللك�م أو    تحت أي ظرف م�ن الظ�روف، تج�اھكم، أو تج�اه أي ط�رف ثال�ث یطا      

بالنیاب��ة ع��نكم، س��عر ش��راء الملحق��ات ال��ذي دفعتم��وه عن��د الش��راء أو تكلف��ة إص��الحھا أو    

وتجنبًا ألي لبس، ال ینطوي ھذا الضمان المح�دود عل�ى أي   .  استبدالھا، أي المبلغین أكبر

"أو أي م�ن مق�دمي حل�ول    " ریس�یرش "نص یمكن اعتباره یستبعد أو یحد م�ن مس�ؤولیة   

RIM   "حاالت الوفاة أو اإلصابات الشخصیة إل�ى الح�د ال�ذي تك�ون فی�ھ ناش�ئة ع�ن         عن

المن�وه  "  RIM" "مق�دم حل�ول  "أو موظفیھ�ا أو وكالئھ�ا أو   "   RIM"إھمال من جان�ب  

.عنھ

إن ھذا الضمان المحدود یس�بغ عل�یكم حقوق�ًا قانونی�ة مح�ددة، وق�د تتمتع�ون أیض�ا بحق�وق          

وبعض الدول ق�د ال تس�مح باس�تبعاد أو تقیی�د األض�رار      . ةأخرى تتفاوت من دولة إلى دول

العارض��ة أو االس��تتباعیة، وق��د ال تس��مح بف��رض قی��ود عل��ى م��دة اس��تمرار أي ض��مان أو   

ول�ذلك، ف�إن بع�ض    .  شرط ضمني، أو ق�د ال تب�یح تطبی�ق أحك�ام تس�مح ب�بطالن الض�مان       

ت��أثر حق��وقكم القانونی��ة وال ت. القی��ود أو االس��تبعادات الم��ذكورة أع��اله ق��د ال تس��ري عل��یكم 

.اآلمره كمستھلك ضمن حدود ما قد یكون مترتبًا لكم من حقوق آمره

عن أي اخالل ال یعتبر تنازًال مس�تمرًا ع�ن ذل�ك االخ�الل أو تن�ازًال      "   RIM"إن تنازل 

.عن أي اخالل آخر
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ی��ة یخض��ع ھ��ذا الض��مان المح��دود لق��وانین انجلت��را ویفس��ر طبق��ًا لھ��ا، ویس��تثنى م��ن ذل��ك أ  

ویش�ار  (وق�د اتف�ق طرف�ا ھ�ذا الض�مان المح�دود       . مجموعة ق�وانین تتعل�ق بتن�ازع الق�وانین    

ان یستبعدا بالكامل انطب�اق میث�اق األم�م    ") الطرف"والى كل منھما بـ" الطرفین" الیھما بـ

تسوى نھائی�ًا ع�ن   المتحدة بخصوص عقود بیع البضائع دولیًا، على ھذا الضمان المحدود 

یع الخالفات والنزاعات الناشئة ع�ن أو بخص�وص ھ�ذه االتفاقی�ة أو أي     طریق التحكیم جم

ویعتب��ر ق��رار التحك��یم ق��رارًا نھائی��ًا  .  إخ��الل بھ��ا أو إنھ��اء لھ��ا أو ع��دم س��ریان ألحكامھ��ا  

وی�نظم ق�رار التحك�یم كتابی�ًا ویص�در      ).  باستثناء حاالت الخطأ الواضح(وملزمًا للطرفین 

التحكیم نصًا بخصوص تكالیف التحكیم وكیفیة تحملھ�ا   ویجب أن یتضمن قرار. بصیغة مسببة

وما ل�م یك�ن ذل�ك محظ�ورًا     . من كال الطرفین بتلك النسب التي یقررھا المحكم باعتبارھا مناسبة

) 1: (بموجب القوانین في نطاق سلطة االختصاص التي تخضعون لھ�ا، ف�إن اج�راءات التحك�یم    

تتم باللغة اإلنجلیزی�ة و  ) 3(اإلنجلیزي و بموجب القانون ) 2(ستجري في لندن بإنجلترا، 

تتم التس�ویة ع�ن طری�ق التحك�یم طبق�ًا لقواع�د اج�راءات محكم�ة التحك�یم ل�دى غرف�ة            ) 4(

یقوم باجراءات التحكیم محكم واحد ی�تم تعیین�ھ طبق�ًا    ) 5(، و")القواعد(" التجاره الدولیة، 

یوما من ت�اریخ تعی�ین   ) 30( للقواعد ویتم االتفاق علیھ بالتراضي بین الطرفین خالل مدة

المحكم وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق یعین المحك�م م�ن قب�ل رئ�یس جمعی�ة الكمبی�وتر       

أو أي شخص آخر یعین�ھ ال�رئیس   (البریطانیة الذي یشغل ھذا المنصب وقت تقدیم الطلب 

إذا كان��ت النص��وص .  بن��اء عل��ى طل��ب اي م��ن الط��رفین ) للقی��ام ب��ذلك نیاب��ة عن��ھ أو عنھ��ا 

ل��واردة ف��ي الجمل��ة الس��ابقة ال یس��مح بھ��ا الق��انون المعم��ول ب��ھ ف��ي جھ��ة االختص��اص القض��ائي     ا

تتم ) 3(یتم باللغة اإلنجلیزیة؛ ) 2(یعقد في صنعاء بالیمن؛ ) 1: (الخاصة بك فإن التحكیم یجب أن

ماعھ ی�تم س�  ) 4(و ")ل�وائح ال�یمن  ("التسویة بالتحكیم وفقًا للوائح مركز الیمن للمصالحة والتحكیم 

یوم�ًا م�ن تعی�ین الُمحكِّ�م،      30من قبل ُمحكِّم ُیعین وفقًا للوائح الیمن ویواف�ق علی�ھ الطرف�ان خ�الل     

وال یج��وز جم��ع أو دم��ج أی��ة .  وف��ي حال��ة ع��دم ح��دوث ذل��ك یق��وم ط��رف ثال��ث بتعی��ین المحكِّ��م 

. RIMمنازعات تتعلق بأي شخص غیرك دون موافقة مسبقة من   

نصوص ھذا الضمان المحدود غیر صحیح أو غیر قابل للنفاذ، إذا تم اعتبار أي نص من 

فإن عدم صحة ذلك النص أو عدم قابلیتھ للنفاذ ال تبطل أو تفس�د نف�اذ كام�ل ھ�ذا الض�مان      

م��ا ل��م ین��تج ع��ن ذل��ك مساس��ًا ب��العوض      (المح��دود، وإنم��ا یفس��ر ھ��ذا الض��مان المح��دود     
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ص أو تل�ك النص�وص غی�ر    كم�ا ل�و ل�م یك�ن مش�تمًال عل�ى ذل�ك ال�ن        ) المنصوص علی�ھ ھن�ا  

الصحیحة أو غیر القابلة للنفاذ، وتفسر وتنفذ تبعًا ل�ذلك حق�وق والتزام�ات ك�ل ط�رف م�ن       

.الطرفین

إذا ترجم ھذ الضمان المحدود إلى أیة لغة غیر االنجلیزیة، تكون الغلب�ة واألولوی�ة لل�نص    

ال��نص االنجلی��زي وذل��ك ف��ي ح��دود وج��ود أي تع��ارض أو تف��اوت ف��ي المعن��ى فیم��ا ب��ین      

.االنجلیزي وأیة ترجمة لھ

في حال�ة انع�دام التواف�ق فیم�ا ب�ین ھ�ذا الض�مان المح�دود وأي ض�مان مش�مول ف�ي مغل�ف             

الملحقات، فس�وف تس�ري أحك�ام ھ�ذا الض�مان المح�دود، وذل�ك ف�ي ح�دود انع�دام التواف�ق            

.المنوه عنھ

" ك بی��ريب��ال"إن ھ��ذه الملحق��ات مخصص��ة لالس��تخدام فق��ط بالت��داخل م��ع جھ��از   :تح��ذیر

دلیل بدء "أو " دلیل التركیب وبدء التشغیل"یرجى منكم مراجعة . المناسب المحمول یدویًا

ب�الك  "، وفق ما یكون مناسبًا، لتحدید ما إذا كانت ھذه الملحقات تتواف�ق وجھ�از   "التشغیل

وأي استخدام آخر سیبطل أثر ھذا الضمان المح�دود  .  المحمول یدویًا الخاص بكم" بیري

، بأي حال م�ن األح�وال، أی�ة مس�ؤولیة تج�اھكم      " RIM"بالملحقات، وال تتحمل الخاص 

أو تجاه أي طرف ثالث عن أیة أضرار ق�د تتكب�دونھا أو ق�د یتكب�دھا أي ط�رف ثال�ث م�ن        

ب�الك  "جراء استخدام ھذه الملحقات بالتداخل مع أي جھاز أو قطعة ملحقة بخ�الف جھ�از   

.المناسب المحمول یدویًا" بیري

إن مجموع�ات العالم�ات   . جمیع الحقوق محفوظ�ة ". ریسیرش ان موشن لیمتد" 2006 ©

، ھ��ي ممتلك��ات " RIM"و" ب��الك بی��ري"والص��ور والرم��وز، ذات الص��لة الخاص��ة ب��ـ  

" ریسیرش ان موش�ن "و" ریسیرش"وإن رموز ".  ریسیرش ان موشن لیمتد"حصریة لـ 

، "ب�الك بی�ري  "وك�ذلك ش�عار   " ذا إنفیل�وب ان موش�ن  "و" اولویز اون، اول�ویز كونیكت�د  "و

جمیعھا مسجلة لدى إدارة البراءات والعالمات التجاریة في الوالی�ات المتح�دة األمریكی�ة،    
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وإن جمیع الماركات وأسماء المنتجات .  وقد تكون قید اإلجراء أو مسجلة في دول أخرى

إن .  اوأسماء الشركات والعالمات التجاریة وعالمات الخدمة األخرى ھي ملك ألصحابھ

أو البرامج ذات الصلة تحظ�ى بالحمای�ة بموج�ب حق�وق     /برامج األجھزة المحمولة یدویًا و

ب��راءات ومعاھ��دات دولی��ة وحق��وق ب��راءات متنوع��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك واح��دة أو أكث��ر م��ن        

/ 6.219.694/ 6.271.605/ 6.278.442: الب����راءات التالی����ة ف����ي الوالی����ات المتح����دة  

6.075.470 /6.073.318 /445.428.D /433.460.D /416.256.D . وھن�����������������اك

یرج�ى  . براءات أخرى مسجلة أو قی�د اإلج�راء ف�ي دول مختلف�ة ف�ي مختل�ف أنح�اء الع�الم        

للتع���رف عل���ى أح���دث قائم���ة   www.rim.net/patents.shtmlزی���ارة الموق���ع االلكترون���ي 

.لحقوق البراءات الساریة


