اتفاقية شروط الترخيص لبرنامج لاستخدامه مع أجهزة Microsoft®.

هام - الرجاء القراءة بعناية: تأكد من قراءة وفهم كافة الحقوق والقيود المنصوص عليها في اتفاقية شروط ترخيص البرنامج ("الاتفاقية") بمنتهى الدقة. تتضمن الاتفاقية ثلاثة (3) أجزاء: 1) اتفاقية شروط ترخيص البرنامج؛ 2) أحكام عامة حول كل من شروط ترخيص البرنامج، والجهاز؛ (3) ضمان محدود للبرنامج والجهاز.

وتعد هذه الاتفاقية اتفاقية قانونية بينك (سواء أكنت فردًا أو كيانًا قانونيًا وحيدًا يشار إليه في هذه الاتفاقية بالضمير "أنت") وشركة Microsoft. يطلق على فأرة، أو لوحة مفاتيح، أو كاميرا الويب، أو سماعات الرأس، أو قارئة بصمات الأصابع المتوافقة مع معايير شركة Microsoft والتي يرد ذكرها في هذه الاتفاقية اسم "جهاز". وتعني كلمة "برنامج" البرنامج الذي توفره شركة Microsoft لاستخدامه بمصاحبة الأجهزة المتوافقة معها، وتتضمن أي وسائط مرتبطة بها (بما في ذلك النسخ)، والمواد المطبوعة، وأية وثائق أو تحديثات مرخصة أو برامج ملحقة "فورية" أو إلكترونية من شركة Microsoft لهذا البرنامج. تمنحك هذه الاتفاقية حقوق ترخيص فقط إذا ما كان البرنامج برنامجًا أصليًا من شركة Microsoft.

كما هو وارد أدناه، فإن تثبيتك للبرنامج أيضًا يعتبر موافقة منك على نقل معلومات معيارية محددة خاصة بالكمبيوتر عبر شبكة الإنترنت، ومصادقة على التنزيل التلقائي وتثبيت التحديثات على الكمبيوتر الخاص بك.

مراجعة الاتفاقية والاحتفاظ بها: سواء إذا ما قمت بتنزيل البرنامج من موقع ويب مرخص، أو استلمته مرفقة بالجهاز، لا يجوز تثبيت البرنامج على محطة العمل ما لم توافق، أو حتى توافق، على هذه الاتفاقية (انظر أدناه لاسترداد أموالك إذا لم تكن موافقًا). يجوز لك طباعة نص هذه الاتفاقية، أو الرجوع إلى النسخة التي يمكنك العثور عليها في قسم المعلومات القانونية لملف Help الذي يظهر لك على الشاشة داخل البرنامج.  الرجاء ملاحظة التالي : تبطل شروط الاتفاقية الورقية أو الاتفاقية المرسلة بناء على طلب منك شروط أي اتفاقية على الشاشة توجد داخل البرنامج.

اتفاقيتك. بالنقر على أو تحديد خيار "قبول"، أو باستخدام الجهاز، أو بتثبيت، أو نسخ، أو استخدام البرنامج بأي شكل آخر، تكون قد وافقت والتزمت بهذه الاتفاقية. إن نقرك على خيار "قبول" يعد رمزًا لتوقيعك، وموافقتك على كل أجزاء الاتفاقية. إذا لم يكن لديك رغبة في الموافقة، لا تتخذ أي من الإجراءات السالف ذكرها، وأعد كل من الجهاز أو البرنامج للمكان الذي حصلت عليه منه مقابل استرداد أموالك. إذا لم يكن في مقدورك استرداد أموالك، اتصل بالشركة التابعة لشركة Microsoft ببلدك، أو راسلنا على العنوان التالي: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, أو قم بزيارة موقع شركة Microsoft على العنوان التالي على شبكة الإنترنت http://www.microsoft.com.

الجزء الأول: ترخيص وشروط البرنامج

إن البرنامج محمي بقوانين حقوق النشر والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق النشر، وكذلك القوانين والاتفاقيات الأخرى بشأن الملكية الفكرية. هذا البرنامج مرخص وليس مبيعًا.

الشروط العامة لترخيص البرنامج تمنحك هذه الاتفاقية الحقوق التالية:

تثبيت البرنامج واستخدامه يجوز لك فقط تثبيت، أو استخدام، أو الوصول إلى، أو تشغيل، أو خلاف ذلك من سبل التعامل مع ("تشغيل") نسخة واحدة من البرنامج على جهاز كمبيوتر واحد، على سبيل المثال، محطة عمل، أو وحدة طرفية، أو غير ذلك من الأجهزة الرقمية الإلكترونية ("محطة عمل") لاستخدامه مع الأجهزة المتوافقة، ما لم يرد صراحة خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.

لا يجوز الاستخدام المتزامن. لا يجوز تثبيت، أو الوصول إلى، أو عرض، أو تشغيل، أو مشاركة، أو استخدام البرنامج بشكل متزامن على أو من أجهزة كمبيوتر مختلفة.

برامج MICROSOFT المضمنة. يشتمل البرنامج على برامج Microsoft أخرى. وتسري شروط ترخيص تلك البرامج على استخدامك لها.

تحديثات نظام التشغيل. يجوز أن يحتوي البرنامج على تحديثات لبرامج مكونات أنظمة تشغيل ضرورية للتشغيل السليم للبرنامج. وترخص أية تحديثات لبرامج أنظمة التشغيل لك بموجب شروط وبنود ترخيص برامج نظام التشغيل أو اتفاقية ترخيص منفصلة للمستخدم النهائي ترفق بهذه التحديثات، لا بهذه الاتفاقية.

أجهزة متعددة. إذا حصلت على حزمة متعددة من الأجهزة، يجوز لك عمل نسخة واحدة (1) من البرنامج لكل جهاز حصلت عليه ضمن هذه الحزمة، كما يجوز لك استخدام كل نسخة كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.

القيود المفروضة على الهندسة العكسية، وإلغاء التحويل برمجيًا، وإلغاء التجميع. لا يجوز للطالب إجراء هندسة عكسية للبرنامج أو إلغاء تحويله برمجيًا أو إلغاء تجميعه إلا وفقًا للحد المسموح به لمثل هذه الأنشطة صراحة بمقتضى القانون المعمول به مع عدم الإخلال بهذا القيد.

الإيجار لا يجوز للطالب تأجير البرنامج أو استئجاره أو إقراضه.

عدم الاستقلال. هذا البرنامج مرخص فقط للاستخدام مع الجهاز ككل متكامل بموجب هذه الاتفاقية. ولا يجوز استخدام البرنامج سوى مع هذا الجهاز، لا غيره من الأجهزة. لا يجوز نقل البرنامج بشكل مستقل من الجهاز.

نقل ملكية البرنامج. يجوز لك نقل حقوقك إلى الأبد بموجب هذه الاتفاقية شريطة ألَّا تحتفظ بأية نسخ من البرنامج، بل تقوم بنقل كل البرنامج (بما في ذلك الأجزاء المكونة، والوسائط، والمواد المطبوعة، وأية تحديثات، وهذه الاتفاقية، وشهادة التوثيق، إن وجدت)، بالإضافة إلى الجهاز المرفق، وشريطة أن يوافق المستلم على هذه الاتفاقية. إذا كان البرنامج المزمع تحويل ملكيته عبارة عن تحديث لإصدارات سابقة، يجب أن يتضمن نقل الملكية كافة الإصدارات السابقة للبرنامج.

لا يجوز إعادة بيع البرنامج. إذا كان هناك ملصق على البرنامج نصه "يحظر إعادة بيعه" أو "NFR"، بغض الطرف عن الأقسام الأخرى من هذه الاتفاقية، لا يجوز لك إعادة بيع البرنامج، أو استبداله مقابل قيمة ما.

التحديثات التلقائية. إنك تقر وتوافق على أن البرنامج يجوز، تلقائيًا وبصفة دورية، أن يتحقق من إصداره و/أو مكوناته التي تستخدمها، ويجوز أن يستعيد التحديثات و/أو البرامج الملحقة بالبرنامج و/أو مكوناته التي يتم تنزيلها و/أو تثبيتها تلقائيًا على محطة العمل و/أو الجهاز، و/أو البرنامج و/أو جميع أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى التي تعمل بالبرنامج. وهذه السمة (أ) تتصل بشركة Microsoft أو أنظمة الكمبيوتر الخاصة بمزود الخدمة عبر شبكة الإنترنت، (ب) تستخدم بروتوكولات الإنترنت لإرسال معلومات الكمبيوتر القياسية المناسبة، مثل عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك، ونوع نظام التشغيل، ومستعرض الإنترنت، واسم وإصدار البرنامج و/أو مكوناته التي تستخدمها، وكود اللغة الخاص بالجهاز حيث قمت بتثبيت البرنامج و/أو مكوناته، و(ج) تقوم تلقائيًا بتنزيل وتثبيت، أو حثك على تنزيل و/أو تثبيت، التحديثات الحالية و/أو البرامج الملحقة لإصدار سابق للبرنامج و/أو مكوناته.  إنك توافق على نقل معلومات الكمبيوتر الخاص بك والتنزيل والتثبيت التلقائيين للتحديثات و/أو للبرامج الملحقة.  يخضع استخدامك للبرنامج والأجهزة ذات الصلة بما في ذلك التحديثات و/أو البرامج الملحقة لهذه الاتفاقية (بحسب الإضافات أو التعديلات التي أدخلتها عليها أية اتفاقية من اتفاقيات شركة Microsoft المرفقة بالتحديث و/أو البرنامج الملحق).في بعض الحالات، لن تتلقى إشعارًا منفصلاً عند الاتصال بها. يجوز لك إيقاف تشغيل هذه الميزات أو عدم استخدامها. لمزيد من المعلومات حول هذه الميزات، راجع في الموقع
 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=130646. ويُعد استخدامك لهذه الميزات موافقةً منك على إرسال هذه المعلومات. لا تستخدم Microsoft هذه المعلومات لتحديد هويتك أو الاتصال بك.   

الإلغاء. دون الإخلال بأي حقوق أخرى، يجوز لشركة Microsoft إلغاء حقوقك بموجب هذه الاتفاقية حال إخفاقك في الالتزام بشروطها وبنودها. وفي هذه الحالة، يجب عليك إتلاف كافة نسخ منتج البرنامج وكافة أجزاء مكوناته.

العلامات التجارية. لا تمنحك هذه الاتفاقية أية حقوق فيما يتعلق بأية علامات تجارية أو خدمية لشركة Microsoft أو مورديها.

خدمات الدعم. يجوز لشركة Microsoft أن تمدك بالخدمات المرتبطة بالبرنامج و/أو الجهاز ("خدمات الدعم"). يخضع استخدام خدمات الدعم لسياسات وبرامج شركة Microsoft الواردة بدليل المستخدم، والوثائق "الفورية"، و/أو خلاف ذلك من المواد التي وفرتها شركة Microsoft. يعد أي كود برنامج ملحق مقدم إليك كجزء من خدمات الدعم جزءًا من البرنامج ويخضع لشروط هذه الاتفاقية، غير أن الضمان المحدود لا ينطبق على خدمات الدعم أو على هذا الكود الملحق. وفيما يتعلق بالمعلومات الفنية التي تقدمها إلى Microsoft كجزء من أية خدمات دعم، يجوز لشركة Microsoft استخدام هذه المعلومات لأغراض العمل الخاصة بها، بما فيها أغراض دعم المنتج وتطويره. ولا تستخدم شركة Microsoft هذه المعلومات الفنية بشكل يفضح شخصيتك للغير.

الاحتفاظ بالحقوق. تحتفظ شركة Microsoft بكافة الحقوق التي لم تُمنح لك صراحة بموجب هذه الاتفاقية.

حقوق النشر. تمتلك شركة Microsoft أو موردوها كافة حقوق الملكية وحقوق النشر الموجودة في هذا البرنامج (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أية صور عادية أو فوتوغرافية أو رسوم متحركة أو فيديو أو صوت أو موسيقى أو نص أو "تطبيقات صغيرة" مُضمنة في البرنامج)، والمواد المطبوعة المرفقة بالبرنامج، وكذلك أية نسخ من البرنامج، تمتلكها شركة Microsoft أو موردوها. كافة حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر غير المتاحة بالبرنامج، ولكن يمكن الوصول إليها بواسطة استخدام البرنامج هي المنتج الخاص لمالك المحتوى التابع للمنتج، ويجوز أن تكون محمية بحقوق نشر سارية أو خلاف ذلك من قوانين ومعاهدات الملكية الفكرية. لا تمنحك هذه الاتفاقية أي حق يجيز لك استخدام مثل هذا المحتوى. يجوز أن يخضع استخدام أي خدمات فورية يمكن الوصول إليها من خلال البرنامج بشروط خاصة للاستخدام ترتبط بمثل هذه الخدمات. إذا كان البرنامج يشتمل على وثائق متاحة فقط في شكل إلكتروني، يجوز لك طباعة نسخة واحدة من هذه الوثائق الإلكترونية. لا يجوز لك نسخ المواد غير الإلكترونية الملحقة بالجهاز والبرنامج. تحتفظ شركة Microsoft وموردوها بكافة الحقوق التي لم تمنح تحديدًا بموجب هذه الاتفاقية.

قيود التصدير. إنك تقر بأن البرنامج المرخص لك بموجب هذه الاتفاقية خاضع للسلطة القضائية الأمريكية للصادرات. وتوافق على الالتزام بكافة القوانين الدولية والقومية المعمول بها وتسري على البرنامج، بما في ذلك لوائح هيئة التصدير الأمريكية، وقيود المستخدم النهائي، والاستخدام النهائي، والوجهة التي تفرضها الحكومة الأمريكية وغيرها من الحكومات. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع التالي www.microsoft.com/exporting/.

التخزين/استخدام الشبكة. يجوز لك حفظ أو تثبيت نسخة واحدة من البرنامج على جهاز تخزين، مثل خادم الشبكة، يستخدم فقط لغرض تشغيل البرنامج على أجهزة الكمبيوتر الأخرى الخاصة بك عبر شبكة داخلية؛ ولكن، يتعين عليك أن تمتلك وتخصص ترخيصًا واحدًا لكل جهاز كمبيوتر منفصل يتم تشغيل البرنامج عليه من جهاز التخزين، ويجب أن يستخدم كل جهاز من أجهزة الكمبيوتر هذه جهازًا متوافقًا بجانب البرنامج.

النسخة الاحتياطية. بعد تثبيت نسخة واحدة من البرنامج بما يتفق مع نص هذه الاتفاقية، يجوز لك الاحتفاظ بالوسائط الأصلية التي تم إمدادك بالبرنامج عليها لأغراض الاحتياط أو الأرشفة. إذا كانت الوسائط الأصلية بحاجة لاستخدام البرنامج على الكمبيوتر، يجوز لك عمل نسخة واحدة من البرنامج لأغراض الاحتياط أو الأرشفة فقط. يخالف عمل نسخ غير مرخصة من البرنامج أو التحايل على أية تقنية حماية ضد النسخ تحميه القانون بصفة عامة؛ ويجوز أن تنطبق الاستثناءات في ظروف محدودة قد تنطبق أو لا تنطبق عليك.

البرنامج الخدمي الاحتياطي. إذا كان البرنامج يشتمل على برنامج خدمي احتياطي من شركة Microsoft، يجوز لك استخدام البرنامج الخدمي لصنع النسخة الاحتياطية الوحيدة، وبعد أن تنتهي من صنع هذه النسخة، يتم إيقاف عمل البرنامج الخدمي للأبد. لا يجوز لك عمل نسخ من البرنامج أو المواد المطبوعة الملحقة به ما لم تنص الاتفاقية صراحة على خلاف ذلك.

اختيار إصدار اللغة. لعل شركة Microsoft فضلت إمدادك بمجموعة من إصدارات اللغة لبرنامج أو أكثر من برامج Microsoft المرخصة بموجب هذه الاتفاقية. إذا تم تضمين البرنامج بأكثر من إصدار واحد للغة، يصرح لك باستخدام إصدار واحد فقط من اللغة على الكمبيوتر الخاص بك في كل مرة. كجزء من عملية تنصيب البرنامج، يتاح لك خيار انتقاء إصدار اللغة لتنصيب البرنامج على الكمبيوتر.

الجزء الثاني: أحكام عامة

تنطبق الأحكام التالية على البرنامج والجهاز أيضًا.

إخلاء مسؤولية الضمانات

فيما عدا الضمانات الصريحة الواردة بالضمان المحدود، وأية ضمانات ضمنية سارية بموجب القانون المعمول به ولا يمكن إنكارها، فإنك توافق على أن البرنامج، والجهاز، وأي خدمات دعم: (1) مقدمة كما هي بكافة عيوبها، وأن المخاطرة كلها فيما يتعلق بالجودة، والأداء، والدقة المُرْضية، والجهود المبذولة ترجع لك وحدك؛ و(2) أن شركة Microsoft ومورديها، والشركات التابعة لها، ووكلائها لا يقدمون لك، أو يحلون أنفسهم من أية ضمانات أخرى ذات أي طبيعة، على سبيل المثال لا الحصر: كافة الضمانات الضمنية الخاصة بقابلية التسويق أو الأهلية لأي غرض، أو تكامل النظام، أو أية ضمانات ناجمة عن الاستخدام التجاري، أو فترة التداول؛ كافة واجبات الجهود الحثيثة المناسبة، أو غياب الإهمال، و؛ أية التزامات ضمنية أو شبيهة (إن وجدت) فيما يتعلق بالنقل، أو التوافر، أو الدقة، أو الوظيفية، أو انعدام الفيروسات أو الكود الضار. فضلًا عن ذلك، لا يوجد ضمان بشرعية سند الملكية أو ضد التعارض مع استمتاعك بالبرنامج، أو الجهاز، أو أي خدمة دعم أو ضد انتهاكات أو ما شابه ذلك.

استثناء التلف العرضي، والتبعي، وغيره من أشكال التلف المحددة. لا تتحمل شركة MICROSOFT ومورديها، والشركات التابعة لها، ووكلاؤها، وفقًا للحد الذي يسمح به القانون، مسؤولية أي:

(1) أضرار تبعية أو عرضية؛

(2) حالات التلف أو الخسارة أيًا كانت طبيعتها فيما يتعلق بخسارة الأرباح، أو سمعة الشركة، أو فقدان البيانات، أو انتهاك الخصوصية، أو السرية، وأي عجز عن استخدام كل أو جزء من الجهاز أو البرنامج، أو حالات الإصابة الشخصية، أو أي عجز عن الوفاء بأي التزام (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي التزام بعدم الإهمال، أو بالنوايا الحسنة، أو ببذل جهود حثيثة)؛ أو

(3) الأضرار غير المباشرة، أو الخاصة، أو العقابية التي تنجم عن أو ترتبط بأي شكل من الأشكال بالبرنامج، أو الجهاز، أو خدمات الدعم. ينطبق ما سلف حتى وإن أخطرت شركة MICROSOFT أو أي مورد، أو شركة تابعة لها، أو وكيل لها باحتمالات وقوع مثل هذه الخسائر أو الأضرار؛ وحتى في حالة وجود عيوب، أو أخطاء (بما في ذلك الإهمال)، أو المسئولية المشددة أو المسؤولية عن المنتج، أو التحريف، أو خلاف ذلك من الأسباب.

تقييد المسؤولية والتعويض الحصري. إن التعويض الحصري عن أي انتهاك للضمان المحدود محدد في الضمان المحدود. أما بالنسبة لخلاف ذلك من انتهاكات للاتفاقية من قبل شركة MICROSOFT، أو مورديها، أو الشركات التابعة لها، أو وكلائها، فإنك توافق على أن تعويضك الوحيد عن أي من هذه الانتهاكات وعن أي سبب آخر لإجراء أيًا كانت طبيعته يرتبط بالجزأين الأول والثاني من هذه الاتفاقية أو بالبرنامج، أو الجهاز، أو خدمات الدعم، بحسب الاختيار الذي تستقر عليه شركة MICROSOFT، هو، (1) إصلاح أو استبدال كل البرنامج، أو الجهاز، أو خدمة الدعم أو جزء منها (بما في ذلك دون قيود إصلاح أو الاستبدال بعناصر لا تنتمي لشركة Microsoft)؛ أو (2) إعادة الأموال التي دفعتها فعلًا لقاء البرنامج، أو الجهاز، أو خدمة الدعم التي تسببت في الأضرار على ألا يتجاوز المبلغ المسترد الأضرار الفعلية التي تعرضت لها في سياق الإجراءات الملائمة؛ أو (3) فيما يتعلق بخدمات الدعم، أي تعويض أقل ومختلف أو قيد منصوص عليه بالعقد الخاص بهذه الخدمات. إنك توافق على أن استثناءات التلف في هذه الاتفاقية وتقييد المسؤولية هذا ينطبق حتى في حالة إخفاق أي تعويض في الوفاء بالغرض الأساسي المقصود منه. ولا تنطبق هذه القيود على مدى أي مسؤوليات لا يمكن استبعادها أو تقييدها بموجب القانون المعمول به.

القانون الواجب التطبيق؛ منتدى حصري. إذا حصلت على الجهاز و/أو البرنامج في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن كل أجزاء هذه الاتفاقية (بما في ذلك الضمان المحدود) تخضع لتفسير قوانين ولاية واشنطن، بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنك تصادق دون رجعة على أن السلطة القضائية الحصرية وأماكن إقامة الدعاوى حكر على المحاكم الفدرالية التي مقرها مقاطعة "كينغ" بواشنطن ما لم يوجد أي اختصاص موضوعي فدرالي، وفي هذه الحالة، فإنك توافق دون رجعة على أن الاختصاص الحصري وأماكن إقامة الدعاوى هي المحكمة العليا لمقاطعة "كينغ" بولاية واشنطن. إذا حصلت على الجهاز في كندا، عدا المناطق المحظور الحصول عليه منها بنص القانون المحلي، فإن القوانين المعمول بها في مقاطعة "أونتاريو" بكندا تسري، وكل الأطراف الوارد ذكرهم بهذه الاتفاقية يقرون بالصلاحية القضائية لمحاكم مقاطعة "أونتارويو"، ويوافقون أيضًا على الشروع في إقامة أية دعاوى قد تنشأ عما يلي ذكره في المحاكم الواقعة في دائرة اختصاص "يورك" بمقاطعة "أونتاريو". إذا حصلت على هذا الجهاز خارج الدولتيْن السالف ذكرهما، يجوز أن تسري القوانين المحلية المعمول بها.

أسئلة. إذا كان لديك أية استفسارات حول هذه الاتفاقية، أو إذا كنت ترغب في الاتصال بشركة Microsoft لأي سبب، يرجى استخدام معلومات العنوان المرفقة بالجهاز للاتصال بالشركة التابعة لشركة Microsoft في دولتك، أو زيارة موقع الشركة التالي على شبكة الإنترنت www.microsoft.com


الجزء الثالث: الضمان المحدود

أ. الضمانات.

1. الضمان الصريح بموجب شروط وبنود هذا الضمان المحدود، وعوضًا عن أية ضمانات صريحة أخرى (إن وجدت)، تضمن شركة Microsoft أنه تحت ظروف الاستخدام والخدمة العادية، بداية من تاريخ الشراء الموضح على إيصالك أو خلاف ذلك من وثائق إثبات السداد وحتى 1) 90 يوم تالي للبرنامج و 2) فترة زمنية منصوص عليها أدناه للجهاز المتوافق (يشار إلى كل فترة على حدة من الآن فصاعدا باعتبارها "فترة الضمان")، أن البرنامج والجهاز سيتوافقان جوهريًا مع حزمة برامج ووثائق شركة Microsoft المرفقة. أما بالنسبة لأية عيوب يتم الكشف عنها بعد انتهاء فترة الضمان، فلا يوجد أي ضمان أو شرط من أي نوع.

فترة الضمان:

إكسسوارات جهاز Xbox 360 لنظام التشغيل Windows؛ سماعة Microsoft LifeChat ZX-6000: ضمان يمتد لتسعين (90) يومًا.
سماعة Microsoft LifeChat LX-2000؛ وMicrosoft LifeChat LX-1000: ضمان لعام (1) واحد 
كاميرا طراز LifeCam VX-500؛ كاميرا ويب طراز LifeCam VX-700؛ كامير 
طراز VX-800؛ فأرة ضوئية طراز Microsoft Optical Mouse 200؛ لوحة مفاتيح سلكية طراز Microsoft Wired Keyboard 200 فأرة ضوئية طراز Comfort Optical Mouse 3000؛ فأرة ضوئية طراز Compact Optical Mouse 500؛ فأرة ضوئية بعجلة دوارة طراز Wheel Mouse Optical: ضمان لمدة عامين (2) 
فأرة ضوئية طراز "IntelliMouse® Optical"; فأرة ضوئية لاسلكية طراز "Wireless IntelliMouse Explorer"; فأرة ضوئية بتقنية البلوتووث "IntelliMouse Explorer for Bluetooth"; فأرة ضوئية لاسلكية مزودة بقارئة لبصمات الأصابع "Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader": ضمان لمدة خمسة (5) أعوام
قارئة بصمات الأصابع من شركة Microsoft؛ جهاز العرض Microsoft Presenter 3000؛ سماعات Microsoft LifeChat LX-3000؛ وحدة تبريد Microsoft Notebook Cooling Shuttle؛ قاعدة تبريد Microsoft Notebook Cooling Base: ضمان لمدة ثلاثة (3) أعوام
بالنسبة لجميع كاميرات الويب الخاصة بشركة Microsoft الأخرى (فيما عدا الكاميرا طراز Microsoft Xbox Live Vision Camera): ضمان لمدة ثلاثة (3) أعوام
لجميع مجموعات لوحات مفاتيح وفأرات شركة Microsoft المكتبية خلاف ما سلف ذكره: ضمان لمدة ثلاثة (3) أعوام
لجميع أجهزة لوحات المفاتيح الأخرى الخاصة بشركة Microsoft: ضمان لمدة ثلاثة (3) أعوام
لجميع الفأرات الأخرى الخاصة بشركة Microsoft: ضمان لمدة ثلاثة (3) أعوام

لا يغطي هذا الضمان المحدود، ولا يوجد أي ضمان من أي نوع يتاح فيما يتعلق بأي من الجوانب الموضوعية أو الفنية للجهاز أو البرنامج. إن الضمان الصريح السالف ذكره أعلاه هو ضمان صريح يقدم خصيصًا من أجلك، وهو مقدم إليك عوضًا عن كل الضمانات الصريحة أو الضمنية والشروط (فيما عدا أية ضمانات ضمنية موجودة لا يمكن التنصل منها)، بما في ذلك أي ضمانات تابعة لأية وثائق أو حزم أخرى. لا تشكل أية معلومات أو اقتراحات (سواء شفهية أو كتابية) تتقدم بها شركة Microsoft، أو وكلاؤها، أو الشركات التابعة لها، أو موردوها أو العاملون بها، أو مندوبوها، أية ضمانات أو شروط، كما أنها لا توسع مجال هذا الضمان المحدود. ينطبق الحكم المسمى "القانون الواجب التطبيق: منتدى حصري" بالجزء الثاني من الاتفاقية على هذا الضمان المحدود، وتم تضمينه هذه الاتفاقية بموجب هذه المرجعية.

2. قيد فترة الضمانات الضمنية إذا كنت مستهلكًا، يجوز أن تملك ضمانًا ضمنيًا و/أو شرطًا بموجب قوانين بعض السلطات القضائية يتقيد بموجب هذه الاتفاقية لفترة الضمان المحدود. ونظرًا لأن بعض الولايات لا تسمح بتحديد فترة الضمانات الضمنية، قد لا تسري تلك الحدود عليك.

ب. التعويض الحصري. وفقًا للقانون المعمول به، وما يلي، وشريطة أن تعيد البرنامج والجهاز إلى المكان الذي حصلت عليهما منه (أو، حال عدم قبول هذا المكان باسترداد البضاعة المباعة، تقوم شركة Microsoft، بحسب ما يتراءى لها، وعلى سبيل التعويض الحصري لك نظرًا لانتهاك هذا الضمان المحدود وأية ضمانات ضمنية، بما يلي:

إصلاح أو استبدال كل أو جزء من البرنامج المعيب أو الجهاز المعيب؛ أو

تعويضك ماديًا عن الأضرار المسموح بها والتي تعرضت لها في سياق تعاملك المناسب مع المنتج على ألا يتجاوز هذا التعويض المبلغ الذي سددته (إن وجد) لقاء البرنامج و/أو الجهاز منقوص منه خفض القيمة المناسب بناء على الاستعمال الفعلي للمنتج.

يخضع التعويض الوارد أعلاه لما يلي:

أي برنامج أو جهاز يتم إصلاحه أو استبداله يعتبر جديدًا أو مجددًا أو مستخدمًا استخدامًا نافعًا شبيهًا في وظيفته وأدائه للجهاز (أو البرنامج) الأصلي، ويجوز أن يشتمل على أغراض خاصة بطرف ثالث؛

أي برنامج أو جهاز يتم إصلاحه أو استبداله بموجب هذا الضمان المحدود يصبح مضمونًا لبقية الفترة الزمنية للضمان الأصلي أو لفترة 30 يومًا من تاريخ شحن الغرض إليك مرة أخرى، وهي مدة أطول. إذا تم تسليم تحديث للبرنامج بجانب ضمان محدود جديد، فإن شروط هذا الضمان المحدود الجديد تنطبق على البرنامج بعد تحديثه، بيد أنه لا ينطبق على الجهاز الأصلي؛

التكاليف المرتبطة بالنقل (بما في ذلك التعبئة) لخدمة الضمان تتحملها أنت ما لم يستدعي الأمر خلاف ذلك بموجب القانون في ولايتك القضائية؛ و

لا تقدم شركة Microsoft ضمانات فيما يختص بأية خدمات أخرى يتم تقديمها بموجب هذا الضمان المحدود، وتتنصل من أية واجبات (إن وجدت) فيما يختص بالجهود الحثيثة، أو غياب الإهمال بخصوص مثل هذه الخدمات.

ج. استثناء الأضرار الأخرى. لا تتحمل شركة MICROSOFT وموردوها، والشركات التابعة لها، ووكلاؤها، وفقًا للحد الذي يسمح به القانون، مسؤولية أي:

(1) الأضرار التبعية أو العرضية؛

(2) الأضرار أو الخسائر أيًا كانت طبيعتها فيما يتعلق بخسارة الأرباح، أو سمعة الشركة، أو فقدان البيانات، أو انتهاك الخصوصية، أو السرية، وأي عجز عن استخدام كل أو جزء من الجهاز أو البرنامج، أو حالات الإصابة الشخصية، أو أي عجز عن الوفاء بأي التزام (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي التزام بعدم الإهمال، أو بالنوايا الحسنة، أو ببذل جهود حثيثة)؛ أو

(3) حالات التلف غير المباشرة، أو الخاصة، أو العقابية التي تنجم عن أو ترتبط بأي شكل من الأشكال بالبرنامج، أو الجهاز. ينطبق ما سلف حتى وإن أخطرت شركة MICROSOFT أو أي مورد، أو شركة تابعة لها، أو وكيل لها باحتمالات وقوع مثل هذه الخسائر أو حالات التلف؛ وحتى في حالة وجود عيوب، أو أخطاء (بما في ذلك الإهمال)، أو المسئولية المشددة أو المسؤولية عن المنتج، أو التحريف، أو خلاف ذلك من الأسباب.

لا تسمح بعض الولايات باستثناء أو تحديد الأضرار العارضة أو اللاحقة، لذلك قد لا يسري عليك التحديد أو الاستثناء أعلاه.

الاستثناءات من التغطية. لا ينطبق هذا الضمان المحدود، كما أن شركة Microsoft لا تقع على عاتقها أية مسؤولية بموجب هذا الضمان المحدود في الحالات التالية التي يمكن أن تطرأ على البرنامج أو الجهاز:

- استخدم لأغراض تجارية (بما في ذلك الإيجار أو الاستئجار) أو لأغراض تتجاوز نطاق ترخيص البرنامج؛

- تم تعديله أو العبث به؛

- أتلف قضاء وقدر، أو تدفق مفاجئ للتيار الكهربي، أو نتيجة الاستعمال الخاطئ، أو سوء الاستخدام، أو الإهمال، أو نتيجة حادث ما، أو الاهتراء، أو سوء التصرف، أو سوء التطبيق، أو خلاف ذلك من الأسباب التي لا ترتبط بعيوب في الجهاز أو البرنامج؛

- أتلف بفعل البرامج، أو البيانات، أو الفيروسات، أو الملفات، أو أثناء عمليات الشحن أو النقل؛

- عدم استخدامه وفقًا للوثائق وتعليمات الاستخدام المرفقة؛ أو

- إصلاحه، أو تعديله، أو تغييره من قبل مركز آخر خلاف مراكز الإصلاح المرخصة من شركة Microsoft، مما يؤدي إلى نشوء عيوب أو أضرار من قبل المركز غير المرخص.

لا يتضمن هذا الضمان المحدود أي ضمان فيما يتعلق بالحقوق أو الصلاحيات القانونية كأي ضمان يتعلق بالحقوق، أو الاستمتاع الذي لا يعكر صفوه شيء، أو قصور الانتهاك.

هـ. التسجيل. لا يتحتم عليك تسجيل امتلاكك للبرنامج أو الجهاز كي يصبح الضمان المحدود ساريًا.

و. المستفيد. وفقًا للحد الذي يسمح بها القانون المعمول به، يوضع الضمان المحدود لأجلك فقط باعتبارك أول مستخدم مرخص للبرنامج أو المشتري الأول للجهاز، ولا يوجد أطراف ثالثة مستفيدة من الضمان المحدود. هذا الضمان المحدود، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ليس موجهًا إلى أي شخص آخر ولا ينطبق على أي شخص آخر، بما في ذلك أي شخص يجوز أن تنقل إليه ملكية المنتج كما هو مرخص لك بالاتفاقية.

ي. معلومات إضافية. تعد شركة Microsoft هي الشركة الضامنة بموجب الضمان المحدود. لاستلام تعليمات حول للحصول على أداء هذا الضمان المحدود، يجب عليك إما الاتصال بالشركة التابعة لشركة Microsoft التي تقدم خدماتها ببلدتك، أو مراسلتنا على العنوان التالي: Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, أو قم بزيارة موقع شركة Microsoft على العنوان التالي على شبكة الإنترنت http://www.microsoft.com.

ويتعين عليك أيضًا:

1. تسليم دليل على السداد في شكل إيصال أو فاتورة أصلية مؤرخة (أو نسخة منهما) تثبت أنك المستفيد من هذا الضمان المحدود، وأن طلبك للتعويض يتم التقدم به في غضون فترة الضمان؛

2. اتبع تعليمات الشحن الخاصة بشركة Microsoft وغيرها من التعليمات إذا حددت الشركة أن كل أو جزء من جهازك أو برنامج يستدعي إعادته. للحصول على أداء الضمان المحدود، يجب أن تستلم أو تسلم الغرض سواء في عبوته الأصلية أو في عبوة توفر له درجة مساوية من الحماية حتى الموقع الذي تحدده شركة Microsoft. التكاليف المرتبطة بالنقل (بما في ذلك التعبئة) لخدمة الضمان تتحملها أنت ما لم يستدعي الأمر خلاف ذلك بموجب القانون في ولايتك القضائية.

3. حذف أو إزالة أية ملفات أو بيانات تراها خاصة أو سرية سلفًا لإرسال الغرض إلى شركة Microsoft.

من الممكن أن يؤدي الإخفاق في الالتزام بالتعليمات سالفة الذكر في تأخيرات مما يؤدي إلى تكبيدك رسوم إضافية، أو إلغاء ضمانك.

يمنحك هذا الضمان المحدود حقوق قانونية محددة، ويجوز لك أن تتمتع بحقوق أخرى تتباين من ولاية قضائية إلى أخرى. حيثما وجد أن أي شرط من شروط هذا الضمان المحدود محظور بموجب مثل هذه القوانين، يعد هذا البند لاغيًا، ويظل الجزء المتبقي من الضمان المحدود ساريًا ما لم يتأثر تخصيصه للمخاطر بالسلب.


