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ضمان محدود

،Research In Motion UK Limited، المصنعة ومن خالل شركتھا التابعة")Research In Motion Limited") RIMإن شركة
 Centrum House, 36 Station Road, Egham, Surrey, UK, TW20 9LF الكائن مقرھا الرئیسي فى4022422شركة رقم

 BlackBerry Cradleوالذي مع  الـ( المحمولBlackBerryجھاز والذي یتكون منBlackBerry Solution المزودة لـــــ،
خدمة البیانات الالسلكیة المرتبطة بذلك وBlackBerry Desktop Softwareو)BlackBerry Hardwareیشكالن الـــ

BlackBerryأن")أنت("والوثائق، تضمن لك كمستخدم نھائي Hardware ن عیوب الصنعة الفنیة وعیوب الخامات لمدةسیكون خالیًا م
BlackBerryمن تاریخ شرائك)1(سنة واحدة Hardwareوھذا الضمان المحدود غیر قابل").مدة الضمان(" كمستخدم نھائي أصلي

BlackBerry، الـRIMسیتم إصالح أو استبدال، وفق اختیاروخالل مدة الضمان،.للتنازل عنھ للغیر Hardwareأي من مكوناتھ أو
BlackBerryإصالح أو استبدال الـوإذا تم.دون أي مقابل عن القطع المستبدلة أو األیدي العاملة Hardware) خالل)أو أي من مكوناتھ

رور سنة أو بعد م، االستبدال اإلصالح أویومًا بعد)91(فسوف تنتھي مدة الضمان عند حلول أبعد األجلین وھما واحد وتسعونمدة الضمان،
للتعرف على التعلیمات الخاصة المحمولBlackBerryبرجاء قراءة دلیل المستخدم الخاص بجھازك الـ.ءشراالمن تاریخ)1(واحدة

. فیما یتعلق بالبطاریة الخاصة بكBlackBerry Hardwareبالحصول على خدمة دعم العمالء الخاصة بـ

ك الناتج عن االستھالك العادي والطبیعي، أو إذا تم فتح أو إصالح أي من مكونات الـوال یسري ھذا الضمان المحدود على اإلھال
BlackBerry Hardware من قبل شخص لیس مرخصًا لھ منRIMوال یغطي ھذا الضمان إصالح أو استبدال أیا من ،BlackBerry

Hardwareھا بالقرب من أو تعریضھا للحرارة، أو حادث أو إساءةسوء االستعمال، أو الرطوبة أو السوائل، أو وضع:تلفت بسبب التي
أو وكیل الخدمةRIMاستخدام، أو إھمال أو خطأ في التطبیق، أو أیة عیوب أخرى نتیجة إصالحات أو تعدیالت أجراھا أي شخص بخالف

BlackBerryوال یغطي ھذا الضمان المحدود كذلك األضرار المادیة التي تلحق بالسطح الخارجي للـ.المعتمد Hardwareبما في ذلك ،
BlackBerryوال یسري ھذا الضمان المحدود على أیة أجھزة بخالف).LCD(الشروخ أو الخدوش التي قد تصیب شاشة Hardware 

طل ناتجًاوال یسري ھذا الضمان المحدود أیضا إذا كان الع.كما ھو معرف في ھذا الضمان المحدود أو على أي ضرر ینشأ عن معدات خارجیة
BlackBerryعن استخدام Hardwareة أو مع أیة ملحقات، أو منتجات، أو خدمات أو معدات مساعدة أو خارجیة لیست معتمدة صراح

. ذاتھBlackBerry Hardware أن ھذا العطل لیس ناتجا عن عیب فيRIM، وكذلك في الحاالت التي تقرر فیھاRIMمقدمة من
 الذي BlackBerry Solutionن العطل ناتجًا عن إخفاق المستخدم في التقید بتعلیمات السالمة المقدمة مع باقةوإضافة إلى ذلك، فإذا كا

، وخدمة البیانات الالسلكیة المرتبطة بذلك وBlackBerry Desktop Software، وBlackBerry Hardwareیتكون من
.المحدود عندئذ باطًال وكأن لم یكن، وإذا لم یكن كذلك، فلن تسري أحكامھ، فقد یتم اعتبار الضمان")BlackBerry Solution("الوثائق

أیة"RIM"ال تتحمل. ھو المسؤول عن االحتفاظ بنسخة احتیاطیة من البیاناتBlackBerry Hardwareویفترض أن یكون مستخدم
 BlackBerryحصر، البیانات المفقودة أو التالفة أثناء صیانة الـمسؤولیة عن البیانات التي قد تتلف أو تفقد في أي وقت، وعلى سبیل المثال ال ال

Hardwareمقدمة كجزء من(وبقدر ما تكون أیة خدمات بیانات السلكیة. أو من خالل استخدام برامج المزامنةBlackBerry 
Solution(مقدمة من خالل"RIM"أو البائع التابع لـ"RIM"ل اتصاالت الجوال، فال تضمنخالل مقدم خدمة من الغیر أو مشغRIMفي 

وعلیك االتصال بمشغل اتصاالت الجوال لتحدید.تلك الحالة أو تتعھد أن خدمة البیانات الالسلكیة ستكون دومًا متاحة أو ستعمل دومًا بشكل صحیح
 فیجب عدم االعتماد علىلذلك وألسباب أخرى،.BlackBerry Solutionالضمانات ومستوى الخدمات التي سیوفرونھا بالتداخل مع

BlackBerry Solutionإلرسال بیانات تتصل بحاالت طارئة أو بأمور تھدد الحیاة أو اإلبالغ عن مواقف حرجة، وإن "RIM"باألصالة ،
 BlackBerry Solutionعن نفسھا وبالنیابة عن بائعیھا، تعفي نفسھا  من أیة مسئولیة عن أیة حوادث أو أضرار ناجمة عن االعتماد على

، و على سبیلBlackBerry Solutionالستخدامكم لـفي تلك الظروف، أو عن قصور خدمات البیانات الالسلكیة عن العمل أو عدم توفرھا
.BlackBerry Solutionالمثال ال الحصر، نقص تغطیة الخدمة في المنطقة التي ترغبون فیھا في استعمال

  أو الجزء المتأثر منھ ھو التعویض الوحید المتاح لك بخصوص شراء واستخدامBlackBerry Hardwareإن إصالح أو استبدال الـ
BlackBerry Solution.وإن"RIM"باألصالة عن نفسھا وعن موزعیھا وبائعیھا لـ ،BlackBerry Solutionوبالنیابة عن أیة ،

 "RIMمجموعة شركات"ویشار إلیھم مجتمعین بـ (RIMھا أو تسیطر علیRIMأو واقعة تحت السیطرة مع"RIM"شركة تسیطر علیھا
، بموجب ھذا الضمان المحدود تعفي نفسھا من أیة تعھدات أو شروط أو إقرارات أو تأكیدات أو")RIMإحدى شركات مجموعة"ومنفردین بـ

صة بقابلیة التسویق أو الجودة المرضیةضمانات من أي نوع كان، صریحة كانت أم ضمنیة، و على سبیل المثال ال الحصر، الضمانات الخا
للتسویق أو الجودة المقبولة أو الصالحیة ألي استعمال أو غرض أو الملكیة أو عدم االعتداء على الحقوق أو غیر ذلك التي تنشأ بحكم قانون أو

.ة إلى الحد الذي تتمتعون فیھ بھذه الحقوق كمستھلكوال تؤثر ھذه الفقرة على حقوقكم القانونیة اآلمر.عرف أو طریقة التعامل أو العادات التجاریة
بشان أي عیب RIMفي ھذا الضمان المحدود، فإنھ ال یوجد أي شيء في ھذا الضمان المحدود یستثني مسؤولیة RIMمع مراعاة حدود مسؤولیة

BlackBerryمخفي یتسبب في عدم قدرة Hardwareعند استخدامھ بالطریقة المحددةالمستندعلى األداء الفعلي للوظائف الواردة في ھذا
BlackBerryفي المستند الخاص بالنوع المحدد RIMمن قبل Hardwareونسختھ.

، تحت أي ظرف من الظروف، مسئولة عن أیة تعویضات ناجمة عن خسائر أو أضرار غیرRIMأو إحدى شركات مجموعة"RIM"وال تكون
و على سبیل المثال ال الحصر، األضرار الناجمة عن خسارة أرباح تجاریة، أو توقف(یة، مھما كانتمباشرة أو عارضة أو خاصة أو استتباع

، الناشئة عن استخدام، أو العجز عن استخدام، البرامج، حتى ولو كان قد تم إبالغ)األعمال، أو فقدان معلومات تجاریة، أو أیة خسارة مالیة أخرى
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"RIM"أو إحدى شركات مجموعة/وRIMوقد قصد بھذا التحدید أن یسري، وھو یسري بالفعل، دون النظر فیما. بإمكانیة حدوث تلك األضرار
إذا كانت تلك األضرار أو التعویضات الناجمة عنھا قد تمت المطالبة بھا أو التمسك بھا أو إقامة دعوى للمطالبة بھا  بناء على خطأ تقصیري أو

وفیما عدا حاالت الوفاة أو اإلصابات الشخصیة، فتلك ال یسري.اء على أي قانون آخر أو أي شكل للمطالبةخطأ تعاقدي، أو بموجب الضمان، أو بن
 BlackBerry Solution وأي موزع أو بائع معتمد لـRIMومجموعة شركات"RIM"علیھا أي قید أو تحدید، و لن تتجاوز مسؤولیة

 . المتأثرة BlackBerry Hardwareذا االتفاق في مجملھا تكلفة استبدال تجھیزات الـبالنسبة لك عن أیة خسائر أو أضرار ناشئة بموجب ھ
وال ینطوي ھذا االتفاق على أي نص یمكن اعتبار أنھ یستبعد، أو یسعى الستبعاد، أو یحد بأیة طریقة من، أیة مسئولیة عن حاالت الوفاة أو اإلصابة

.أو موظفیھا أو وكالئھا"RIM"باشر عن إھمال من جانبالشخصیة إلى الحد الذي تكون فیھ ناشئة بشكل م

،BlackBerry Desktop، وبرنامج BlackBerry Enterprise Server Softwareإن ھذا الضمان المحدود الخاص بـ
.ل منفصل إلیكمبینة بشكل مستقل في اتفاقیة ترخیص البرامج المقدمة بشك BlackBerry Hardwareوالمستندات وأیة برامج موجودة بـ

التي یتم طلبھا بشكل منفصل، مبین كذلك في ضمان محدود مستقل مصاحب لتلك  BlackBerryوإن الضمان المحدود الخاص بأي من ملحقات
.الملحقات

.عن أیة إخالل تنازًال مستمرًا عن ذلك اإلخالل أو انھ تنازل عن أي إخالل آخرRIMال یعد تنازل

یشار(ف ھذا الضمان المحدوداوقد اتفق أطر.ود ویفسر وفق قوانین إنجلترا وویلز، باستثناء تطبیق قاعدة تنازع القوانینیخضع ھذا الضمان المحد
على استبعاد تطبیق أحكام نصوص اتفاقیة األمم المتحدة لبیع البضائع دولیًا على ھذا الضمان")الطرف"والى أي منھما بـ"باألطراف"إلیھم

ویكون حكم المحكم نھائیًا.یة جمیع الخالفات والمنازعات الناشئة عن أو ذات صلة بھذا الضمان المحدود عن طریق التحكیمیتم تسو.المحدود
ویجب أن یتضمن حكم التحكیم نصًا بخصوص تكالیف التحكیم.ویكون حكم المحكم كتابیًا ومسببا).باستثناء حاالت الخطأ البین(وملزمًا لألطراف

وما لم یكن ذلك محظورًا بموجب القانون الذي.ل طرف لھذه التكالیف نسبة وتناسب بالطریقة التي یقررھا المحكم باعتبارھا مناسبةوكیفیة تحمل ك
میت)iv(تتم باللغة اإلنجلیزیة و)iii(تتم وفقا للقانون اإلنجلیزي و)ii(ستنعقد في لندن، إنجلترا، و)i: (تخضع الختصاصھ، فإن إجراءات التحكیم

یفصل في التحكیم محكم واحد یتم)v(، و")القواعد("تسویة النزاع عن طریق التحكیم طبقًا لقواعد وإجراءات التحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة
إلى اتفاق یتمیوما من تاریخ تعیین المحكم، وفي حالة عدم التوصل)30(تعیینھ طبقًا للقواعد ویتم االتفاق علیھ بالتراضي بین الطرفین خالل مدة

أو أي شخص آخر یعینھ الرئیس للقیام بذلك(تعیین المحكم من قبل رئیس جمعیة الكمبیوتر البریطانیة الذي یشغل ھذا المنصب وقت تقدیم الطلب
ضع لھ فإنفإذا كانت النصوص الواردة أعاله محظورة بموجب القانون المحلى الذي تخ.بناء على طلب أي من الطرفین)نیابة عنھ أو عنھا

في غرفة بیروتلوساطة والتحكیماتتم  تسویة التحكیم وفقًا لقواعد)iii(یتم باللغة اإلنجلیزیة؛ و)ii(؛ وبیروت، لبنانینعقد في)i: (التحكیم یجب أن
ویوافق علیھجارة والصناعةالوساطة والتحكیم في غرفة بیروت للتیفصل في التحكیم ُمحكِّم واحد ُیعین وفقًا لقواعد)iv( وللتجارة والصناعة

وال یجوز. یومًا من تعیین الُمحكِّم، وفي حالة عدم اتفاق األطراف على ھذا المحكم یقوم طرف ثالث محاید بتعیین ھذا المحكِّم30الطرفان خالل
.RIMالضم أو الجمع بین أي منازعة بین األطراف أو تتعلق بأي شخص غیرك، دون موافقة كتابیة مسبقة من

إذا تقرر أن أي نص من نصوص ھذا الضمان المحدود باطل أو غیر قابل للتنفیذ، فإن بطالن أو عدم قابلیة تنفیذ ذلك النص لن یبطل أو  یجعل باقي
 علىفسیفسر الضمان المحدود كما لو لم یكن مشتمًال)إال إذا نتج عن ذلك مساسًا بالمقابل(نصوص ھذا الضمان المحدود غیر قابلة للتطبیق، بل

.ذلك النص أو تلك النصوص الباطلة أو غیر القابلة  للتنفیذ، وتفسر وتنفذ تبعًا لذلك حقوق والتزامات كل طرف

إذا ترجم ھذا الضمان المحدود إلى أیة لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة، فان النص اإلنجلیزي ھو الذي یسمو وذلك في حدود وجود أي تعارض أو
.ص اإلنجلیزي وأیة ترجمة لھخالف في المعنى بین الن

، فسوف تسري أحكام ھذا BlackBerry Hardwareإذا كان ھناك تضارب بین ھذا الضمان المحدود وأي ضمان موجود في مغلف
.الضمان المحدود، وذلك إلى الحد الالزم إلزالة ھذا التضارب
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