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 ضمان محدود

 

د"إن  ن ليمت يرش ان موش يرش" ("ريس ة ")ريس ي الجه نعة ، وه ة المص رآتها الفرعي الل ش ن خ وم

د  " ه ليمت و آي م الشرآة   "ريسيرش ان موشن ي ا المسجل في  4022422رق ع مقره ي يق ينتروم ، والت س

اوس،  و     36ه ي دبلي دة ت ة المتح ري، المملك ام، س ن رود، ايجه ول   9  20ستيش دم حل ي مق ال اف، وه

از    "بالك بيري" ى جه ري  "، والتي تشتمل عل دويًا   " بالك بي ذي يشكل مع الحامل     (المحمول ي بالك  "وال

ري  "تجهيزات " بيري الك بي رامج  ")ب ري  "، وب ب، وخدمات الب   " بالك بي وتر المكت لكية   لكمبي ات الالس يان

ائي    تخدم النه تم المس م، أن ائق، تضمن لك تم("ذات الصلة والوث و ، ")أن زات خل ري"تجهي الك بي ن " ب م

دة     نة واح د س ي بع دة تنته واد، لم ة والم ث الصنعة الفني ن حي وب م رائكم  ) 1(العي اريخ ش ن ت ارًا م اعتب

دة الضمان  ("آمستخدم نهائي أصلي  " بالك بيري"لتجهيزات  ذه   إن ").  م ر قابل    ه ة المحدودة غي  ةالكفال

زات      الكفالةوأثناء مدة .  اللتنازل عنه تبدال تجهي تم إصالح أو اس أو أي واحد أو  " بالك بيري  "، سوف ي

ل عن القطع أو    "ريسيرش"، وذلك حسب اختيار "بالك بيري"أآثر من مكونات تجهيزات  ، دون أي مقاب

دة الضمان، إصالح أ   . العمالة زات   وإذا تم، أثناء م تبدال تجهي ري  "و اس ا  " (بالك بي ، )أو أي من مكوناته

د مرور سنة       ) 91(في اليوم الحادي والتسعين  الكفالة سوف تنتهي مدة  تبدال أو بع د اإلصالح أو االس بع

د  ى    . واحدة من تاريخ الشراء األصلي، أي التاريخين أبع از    "يرجى االطالع عل ل مستخدم جه الك  "دلي ب

ا يتعلق   العمالء  لمعرفة التعليمات الخاصة بكيفية الحصول على خدمة دعم  " المحمول يدويًا" بيري فيم

 .الخاصة بكم" بالك بيري"بتجهيزات 

 

زات           هذه  سري تال  تح تجهي م ف ادي أو إذا ت اتج عن االستهالك الع ى الن ى البل بالك  "الكفالة المحدودة عل

ذه   غطي  ت، وال "ريسيرش "إصالحها من قبل أي شخص ليس مفوضًا من   تعديلها أو أو " بيري ة  ه الكفال

زات         ة تضرر أي من تجهي تبدال في حال تج عن    " بالك بيري  "المحدودة أعمال اإلصالح أو االس ا ين فيم

سوء االستخدام أو الرطوبة أو السوائل أو وضعها بالقرب من مصدر حراري أو تعريضها للحرارة، أو     

ى        فيما ينتج ع وب أخرى تعزى إل ة عي ق أو أي ن أي حادث أو إساءة استخدام أو إهمال أو خطأ في التطبي

وال .  أو ممثلي الخدمة المفوضين من قبلها" ريسيرش"إصالحات أو تعديالت أجراها أي شخص بخالف 

شروخ  ، بما في ذلك ال"بالك بيري"آذلك األضرار المادية التي تلحق بأسطح تجهيزات هذه الكفالة غطي ت

ذه  سري  توال ). LCD(أو الخدوش التي قد تصيب شاشة سائل الكريستال     ة     ال ه ى أي ة المحدودة عل كفال
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ة في     "بالك بيري"معدات بخالف تجهيزات  ا هي معرف ذه   ، آم ى أي ضرر     ه ة المحدودة، وال عل الكفال

ة دات خارجي أ عن مع ذه  سري توال .  ينش ان قصور الته دودة أيضا إذا آ ة المح ًا عن الكفال شغيل ناتج

ات   أو بالتداخل مع أية ملحقات أو منتجات أو خدمات  " بالك بيري"استخدام تجهيزات  رامج أو تطبيق أو ب

ة من      دة صراحة أو مقدم ذي      "ريسيرش "معدات فرعية أو خارجية ليست معتم ع الطراز ال لالستخدام م

تقتصر على تجهيزات بالك بيري وال  وهذه الكفالة المحدودة. تمتلكه من جهاز بالك بيري المحمول يدوًيا

و تم    ب ريسيرش أو أي طرف آخرقامت   تشمل أي برامج ا ، حتى ل ا    تشحنها أو توزيعه ا أو بيعه تعبئته

ري    الك بي زات ب ع تجهي ى         . م ق عل ي تنطب ا الت ول به رخيص المعم ات الت ى اتفاقي وع إل ن الرج ويمك

رامج   ) اتفاقية الترخيص(وتشتمل اتفاقية ترخيص الحلول . استخدامك للتجهيزات على الكفالة المحدودة لب

ريسيرش الخاضعة لحقوق الملكية التي تم شحنها مع تجهيزات بالك بيري، ويمكن االطالع على االتفاقية 

وال تنطبق هذه الكفالة المحدودة إذا آان قصور التشغيل   .  http://blackberry.com/legalالرابط بالنقر على 

زات بالك     إخفاق المستخدم في      عن تسبب من أو نجم عن  أو التلف أو العيب  تشغيل أو استخدام تجهي

ا   بيري في غير االستخدامات المسموح بها أو المقصودة منه  رخيص أو     والمنصوص عليه ة الت في اتفاقي

دم  المة  ع ات الس د بمعلوم تج والتقي ول   المن ع حل ف م ي المغل مولة ف ري "المش الك بي ى  " ب تملة عل المش

لكمبيوتر المكتب وخدمة البيانات الالسلكية المرتبطة بذلك " بالك بيري"، وبرامج "بالك بيري"ات تجهيز

 "). حلول بالك بيري("والوثائق 

 

ات        " بالك بيري  "ويكون مستخدم تجهيزات  ة من البيان اظ بنسخة احتياطي وال .  هو المسؤول عن االحتف

د      " ريسيرش"تتحمل  ي ق ات الت ة مسؤولية عن البيان ك، دون         أي ا في ذل ت، بم د في أي وق تتضرر أو تفق

، أو من خالل استخدام  "بالك بيري"حصر، البيانات المفقودة أو المتضررة أثناء عمل الصيانة لتجهيزات 

ة رامج المزامن ري . ب الك بي زات ب ؤدي صيانة تجهي د ت تبدالها وق رامج  أو إصالحها أو اس تخدام ب أو اس

ات أو     فقدان إلى  المزامنة زات أو التطبيق ات أو التجهي ة   البيان دات الخارجي ا   . أو المعلومات المع در م وبق

أو " ريسيرش "مقدمة من خالل   ") بالك بيري"مقدمة آجزء من حلول (تكون أية خدمات بيانات السلكية 

اتف جوال،            " ريسيرش"جهة بائعة تابعة لـ  ر أو مشغل خدمات اتصال ه ة من الغي دم خدم من خالل مق

يس دور  ل يرش"بمق ًا   " ريس تكون دوم لكية س ات الالس ة البيان ل أن خدم ة أن تضمن أو تكف ك الحال ي تل ف

حيح     كل ص ًا بش تعمل دوم ة أو س مانات       .  متاح د الض وال لتحدي دمات الج غل خ ال بمش يكم االتص وعل

ول      ع حل داخل م ذلك وألسباب أخرى، يجب عدم      ".  بالك بيري  "ومستوى الخدمات التي سيوفرها بالت ل
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اة أو اإلبالغ      " بالك بيري"العتماد على حلول ا دد الحي أمور ته ة أو ب إلرسال بيانات تتصل بحاالت طارئ

ة مسؤولية     "ريسيرش"عن مواقف حرجة، وإن  ، باألصالة عن نفسها وبالنيابة عن بائعيها، تتنصل من أي

ف، أو عن قصور في تلك الظرو" بالك بيري"عن أية حوادث أو أضرار ناجمة عن االعتماد على حلول 

ك، دون    "بالك بيري"خدمات البيانات الالسلكية عن العمل أو عدم توفرها الستخدامكم لحلول  ا في ذل ، بم

 ".بالك بيري"حصر، نقص تغطية الخدمة في المنطقة التي ترغبون فيها في استعمال حلول 

 

زات  تبدال تجهي الح أو اس ري"إن إص الك بي كل ا " ب ا يش أثر منه زء المت ة أو الج راءات العالجي إلج

ول     تخدام حل راء واس ا يتصل بش ة فيم رية المتاح ري "الحص الك بي دودة   "ب ة المح ذه الكفال ب ه .   بموج

ة عن   "بالك بيري"، باألصالة عن نفسها وبالنيابة عن موزعي وبائعي حلول "ريسيرش"تتنصل  ، وبالنياب

ا      مشترآة معهسيطرة أو واقعة تحت " ريسيرش"عليها تسيطر أية شرآة  ة له ة تابع ة شرآة فرعي ا، أو أي

ارة ( ين بعب يهم مجتمع ار إل رآات ريسيرش"ويش ة ش ارة " مجموع ردين بعب رآة "ومنف ن ش ة م مجموع

ع الضمانات أو الشروط أو    من ، بموجب هذه الفقرة ")ريسيرش دات أو  جمي ] endorsements[التعه

ا        ان، صريحة آانت أم ضمنية، بم وع آ ك، دون حصر،     أو الكفاالت األخرى، من أي ن االت  في ذل الكف

ة التسويق  ة للتسويق الخاصة بقابلي ودة القابل تخدام أو غرض  المرضيةالجودة أو أو الج ه الس أومالءمت

معين أو الملكية أو عدم المخالفة أو ما شابه ذلك الناشئة قانونًا أو عرفًا أو بموجب سير األعمال أو ما هو 

العرف  ه ب ارف علي و .  متع أثر حق ن تت ة قكم ول ةاإللزامي تهلك  القانوني ذه  ، آمس تعكم به دود تم ك بح وذل

 .أحكام هذه الفقرةالحقوق اإللزامية، ب

 

ل  يرش"وال تتحم ة   " ريس ن مجموع رآة م ة ش يرش"أو أي ة    "ريس روف، أي ن الظ رف م ت أي ظ ، تح

ا في   (مسؤولية عن أية خسائر أو أضرار غير مباشرة أو عارضة أو خاصة أو استتباعية، مهما آانت   بم

دان معلومات            ال، أو فق ة، أو توقف األعم اح تجاري ة عن خسارة أرب ذلك، دون حصر، االضرار الناجم

ة أخرى   تج أ عن استخدام، أو العجز عن استخدام،        )ارية، أو أية خسارة مالي ا ينش زات بالك    ، فيم تجهي

ة شرآة من مجموعة     /و" ريسيرش "، حتى ولو آان قد تم إبالغ بيري ة حدوث   " ريسيرش "أو أي بإمكاني

ك االضرار ا إذا آ .  تل ل، دون النظر فيم و يسري بالفع د أن يسري، وه ذا التحدي د قصد به ك وق ت تل ان

ى تجاوز             تنادًا إل م تضمينها في قضية أو دعوى اس ا أو ت ا أو جرت اثارته االضرار قد تمت المطالبة به

ى      اًء عل د أو بن ة  شخصي أو بموجب عق ة صيغة تقاضي أخرى،        الكفال انون آخر أو بأي أو بموجب أي ق
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ك ال يسري    على أن ُيستثنى من ذلك ما يتصل بالمسؤولية عن حاالت الوفاة أو االصابات ا  لشخصية، وتل

وأي موزع أو  " ريسيرش "ومجموعة شرآات " ريسيرش"ولن تتجاوز مسؤولية .  عليها أي قيد أو تحديد

ة المحدودة،   هذه  تجاهكم، عن أية خسائر أو أضرار ناشئة بموجب " بالك بيري"بائع معتمد لحلول  الكفال

وال تنطوي هذه الوثيقة على أي نص يمكن  . المتضررة" بالك بيري"في مجملها تكلفة استبدال تجهيزات 

اة أو االصابة          ة مسؤولية عن حاالت الوف ن، أي ة م اعتباره يستبعد، أو يسعى الستبعاد، أو يحد بأية طريق

ال من جانب       ا أو  " ريسيرش "الشخصية إلى الحد الذي تكون فيه ناشئة بشكل مباشر عن إهم أو موظفيه

 .وآالئها

 

 

ب،  " بالك بيري"ببرامج  ةالخاصإن الكفالة المحدودة  لكمبيوتر مرآزي للمشاريع، وبرامج آمبيوتر المكت

زات  ي تجهي ة ف رامج مثبت ة ب ائق وأي ع الوث ذلك بجمي ري"والخاص آ الك بي ي  ة، مبين"ب تقل ف بشكل مس

ة  رخيص اتفاقي يكم  الت كل منفصل إل ة بش دودة الخاص .  المقدم ة المح ات   ةوالكفال ن ملحق أي م الك "ب ب

 .لتلك الملحقات ةمصاحب ةمستقلآفالة محدودة آذلك في  ةالتي يتم طلبها بشكل منفصل، مبين ،"بيري

 

ر   ازل  ال يعتب ازًال عن أي تقصير        " ريسيرش "تن ك التقصير أو تن تمرًا عن ذل ازًال مس عن أي تقصير تن

 .آخر

 

ذه  خضع ت را ه وانين انجلت دودة لق ة المح ز الكفال تثنى متووويل ا، ويس ًا له ة فسر طبق ة مجموع ك أي ن ذل

وانين  م ق وانين تحك ازع الق دودة    . تن ة المح ذه الكفال راف ه ق أط ين (يواف راف"مجتمع ردين " األط ومنف

ة  بالكامل على  ميثاق األمم المتحدة بخصوص عقود بيع البضائع دوليًاباستبعاد تطبيق ") طرف" هذه الكفال

التحكيم     تسوى آافة الخالفات والنزاعات الناشئة عن هذه  .المحدودة ا ب ق به ا يتعل . الكفالة المحدودة أو فيم

ة الخطأ الواضح    (يعتبر قرار المحكم نهائيًا وملزمًا على األطراف  ًا    ). إال في حال م آتابي يحررحكم المحك

م     . ويبين األسباب ا المحك ي يقرره ينص حكم المحكم على نفقات التحكيم التي يدفعها األطراف بالنسبة الت

دن و   ) 1حظورًا قانونًا في محل اختصاصكم، ما لم يكن م. مناسبة يم في لن انون   ) 2ينعقد التحك يخضع للق

يم    ) 4يدار باللغة االنكليزية و) 3االنكليزي و ة للتحك ") القواعد ("يسوى تحت قواعد غرفة التجارة الدولي

ي ينظر فيه محكمًا واحدًا معين وفقًا للقواعد المذآورة ويوافق عليه األطراف خالل ) 5و ًا   )30(ن ثالث يوم
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د             . من تاريخ تعيينه ه عن ة في حين وتر البريطاني ة الكومبي يس جمعي وم رئ اق يق ى اتف تم التوصل إل إذا لم ي

يم  ب التحك ا   (طل ه أو عنه ة عن رئيس ليتصرف بالنياب ل ال ن قب ين أصوليًا م يح ) أو أي شخص مع بترش

ة منازعات   وال يجوز جمع أو دمج أية منازعات  .المحكم بموجب طلب أحد األطراف بين الطرفين، أو أي

  ". ريسيرش"تنطوي على أي شخص آخر غيرآم، معًا دون موافقة آتابية مسبقة من 

 

ق     ةوإلى الحد الذي ال تستطيع ريسيرش معه قانوًنا التبرؤ من أي ا يتعل ة فيم حقوق قانونية أو ضمنية مطبق

ؤث  وق   بتجهيزات بالك بيري، ال يوجد في هذه الكفالة المحدودة ما ي ذه الحق ى ه تهلًكا،   . ر عل وإذا آنت مس

د   المعمول بها نين ولوائح حماية المستهلكيمكن حمايتك بموجب قوا ذي  في البل ه تق ال الي  ؛ ويم في د ال  بالت ق

 . هذه الكفالة المحدودةفي  عليك قيود معينة تنطبق 

 

للنفاذ، فإن عدم صحة  الكفالة المحدودة غير صحيح أو غير قابل هذه  إذا تم اعتبار أي نص من نصوص 

ة  هذه  فسر تالكفالة المحدودة، وإنما هذه  ال تبطل أو تفسد نفاذ آامل ذلك النص أو عدم قابليته للنفاذ  الكفال

ا     (المحدودة  ه هن العوض المنصوص علي ًا ب م    ) ما لم ينتج عن ذلك مساس و ل ا ل تملة  كن  تآم ك   مش ى ذل عل

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

 .طرف من الطرفين

 

ة أخرى  تم إذا  ة    إعداد ترجمة لهذه الكفالة المحدودة إلى لغ ة االنكليزي ر اللغ زي  يطغى النص   ، غي االنجلي

 .وذلك في حدود وجود أي تعارض أو تفاوت في المعنى فيما بين النص االنجليزي وأية ترجمة له

 

ة             ة آفال ة المحدودة وأي ذه الكفال ين ه ا ب اك أي تضارب فيم ان هن تنطبق أحكام هذه الكفالة المحدودة إذا آ

 .أخرى مشمولة في مغلف تجهيزات بالك بيري، وذلك في حدود ذلك التضارب

 

د" 2012 © ن ليمت يرش ان موش ة". ريس وق محفوظ ع الحق ور . جمي ات والص ات العالم إن مجموع

ل وز ذات الص ـ والرم ة ب ري"ة الخاص الك بي يرش"و" ب ـ  " ريس ات حصرية ل ي ممتلك يرش ان "ه ريس

د ن ليمت وز ".  موش يرش"وإن 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
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ع المارآات   .  متحدة األمريكية، وقد تكون قيد اإلجراء أو مسجلة في دول أخرى    في الواليات ال وإن جمي

ة و    ات التجاري رآات والعالم ماء الش ات واس ماء المنتج ات الخدمالواس ة عالم ك  اتي ي مل رى ه األخ

وق       /إن برامج األجهزة المحمولة يدويًا و.  الصحابها ة بموجب حق رامج ذات الصلة تحظى بالحماي أو الب

ة م ي  لكي ة ف راءات التالي ن الب ر م دة أو أآث ك واح ي ذل ا ف ة، بم راءات متنوع وق ب ة وحق دات دولي ومعاه

دة  ات المتح ، 6.073.318، 6.075.470، 6.219.694، 6.271.605، 6.278.442: الوالي

445.428.D ،433.460.D ،416.256.D .     د اإلجراء في دول وهناك براءات أخرى مسجلة أو قي

 يرجى زيارة الموقع االلكتروني  . أنحاء العالم مختلفة في مختلف

 

 


