
  محدود ضمان

توافق على  فإنك  ملحقال أو، جھاز الكاشف كينكت S 360كس بوكس ألتعمالك ساب

  . ا الضمانھذ

  تركيب.الالمباشرة بقبل بعناية ا الضمان الرجاء قراءة ھذ

في   ملحقالأو  الجھاز الكاشف كينكت ، S 360ستعمال أكس بوكس ايرجى عدم 

 مزودك الخاص أو إلى إلى إعادتهو الضمان احال عدم قبولك لشروط ھذ

يرجى زيارة الموقع التالي  .إلسترجاع الثمنمايكروسوفت 

AE-http://www.xbox.com/en    داخل  80004411942أو االتصال على الرقم التالي

لكة داخل المم 8008443784دولة اإلمارات العربية المتحدة وعلى الرقم التالي 

  العربية السعودية.

ً حقوق الضمان اھذنحك يم ويمكن أن تكون لك حقوق أخرى تختلف وفقا خاصة.  ا

  للدولة.

  التعريفات:. 1

 مزودھا من ؤتم شراجديدة  S 360أي لعبة أكس بوكس " S 360أكس بوكس "أ) 

  مرخص.

جديد  S 360أكس بوكس أو  360أكس بوكس ملحق أجھزة أي  " ملحقال"ب) 

القرص الصلب ھو  مرخص. مزوده من ؤتم شرا ذيال مة مايكروسوفتيحمل عال

  .منفصالً ه ؤملحق سواء تم تحميله مسبقا أو شرا



ه من ؤتم شراالجديد الذي  جھاز الكاشف كينكتأي  " كينكت جھاز الكاشف "ج) 

  مرخص. مزود

 سنةأي وجھاز الكاشف كينكت  S 360كس بوكس بالنسبة أل "فترة الضمان"د) 

  .لهك ئيوم من تاريخ شرا 90الملحق وبالنسبة لضمان ؛ لهك ئمن تاريخ شرا ميالدية

  .األصلي "أنت" أي المستخدم) ذ

المنزل من قبل المستھلك في ستعمال العادي العادي" أي اال ستخدامال) "شروط ار 

 جھاز الكاشف أو S 360كس بوكس ألوفقا لدليل التعليمات ضمن شروط اعتيادية 

  .  ملحقالأو  كينكت

  :الضمان. 2

جھاز  أو S 360، تكفل مايكروسوفت لك فقط، أن أكس بوكس فترة الضمانأ) خالل 

  ستخدام العادي.وفقا لشروط اال استعمالھاطل إذا تم تتعلن  الملحقأو  كينكت الكاشف

أو  S 360مايكروسوفت لألكس بوكس  منحك إياهي الذي الوحيد الضمان اب)ھذ

وال تمنحك مايكروسوفت كفالة، ضمان   الملحقأو بك  ةالخاص كينكت جھاز الكاشف

 نيابة عن مايكروسوفت كفالة، ضمان أو شرطال يمكن ألحد منح أي  أو شرط آخر

ولن توافق مايكروسوفت أو تلتزم بضمان آخر يتم منحه بخالف ما ھو منصوص 

  .عليه ھنا أو وفقا للقانون المطبق

الضمني بأن المنتج ضمان ال اً، بما فيهمنيضضماناً  تمنحك قوانين دولتككانت إذا  ج)

بفترة  مقيدةالضمان ھذا مدة إن فتحقيقه للغرض المقصود منه، ضمان أو صالح للبيع 



في تلك قيود على مدة الضمان الضمني. اشتراط ب الدولبعض ال تسمح الضمان. 

   .ھذا القيد يمكن أن ينطبق عليكالحالة ال 

  ن:خدمة الضمااإلستعانة بكيفية . 3

  AE-http://www.xbox.com/enموقع أ) يرجى استخدام معلومات تحديد الخلل على 

  قبل االستعانة بخدمة الضمان.

ب) في حال لم تساعد معلومات تحديد الخلل على حل مشكلتك، اتبع اإلجراء على 

إذا كنت غير قادر على ولوج اإلنترنت  . AE-http://www.xbox.com/enالموقع التالي 

داخل اإلمارات العربية المتحدة و على  80004411942اتصل على الرقم التالي 

  داخل المملكة العربية السعودية. 8008443784الرقم التالي 

اص بك أو الخ كينكت أو جھاز الكاشف S 360كس بوكس قبل أن ترسل األ ج)

تريد حفظھا  بياناتمايكروسوفت للصيانة، يجب أن تتأكد من حفظ أي  إلى الملحق

قد و البيانات. مايكروسوفت غير مسؤولة عن ھذه سريةتعتبرھا  بيانات محو أيو

  .تقوم بمحيھا

  مسؤولية مايكروسوفت:. 4

 إلى   ملحقأو ال كينكت جھاز الكاشفأو  S 360األكس بوكس  كأ) بعد إعادت

  .يكروسوفت، ستقوم مايكروسوفت بفحصھاما

أو  كينكت أو جھاز الكاشف S 360ب) إذا رأت مايكروسوفت أن األكس بوكس 

، ستقوم ستخدام العاديالشروط اتعطلت خالل فترة الضمان ووفقا ل الملحق



أو  ستبدالھااأو  ھابإصالح ،حسب خيارھا، ووفقا للقانون المطبق مايكروسوفت

، ويتم االستبدال عند الصيانة مجددة ستعمال قطع جديدة أو مكن اإرجاع الثمن لك. ي

  ستبدال.عند االمجدد جھاز جديد أو ب

ً ستبدال، يبقى الضمان ساريأو االالصيانة ج) بعد  أو  S 360على األكس بوكس  ا

يوما بعد  95 خاللأو طوال فترة الضمان المتبقية  أو الملحق كينكت جھاز الكاشف

  .إليك، أيھما أطولبشحنھا قيام مايكروسوفت 

جھاز  أو S 360كس بوكس ستبدال األاأو صيانة في  مسؤولية مايكروسوفتإن د) 

الحق الحصري  وأو إرجاع الثمن لك ھ   ملحقالأو  الخاص بك كينكت الكاشف

  .المتوفر لك

 جھاز الكاشف أو S 360تعطل األكس بوكس  حاله) ال يوجد أي ضمان آخر في 

أن المدة، بعد ھذه يحق لمايكروسوفت، . نتھاء فترة الضمانبعد ا الملحقأو  كينكت

ً تفرض عليك رسم  جھاز الكاشف أو S 360كس بوكس لتشخيص وصيانة األ ا

  في حال وجود مشاكل. الملحقأو  الخاص بك كينكت

  مشمولة:الالضمانات غير . 5

بوكس كس ال تعتبر مايكروسوفت مسؤولة وال يسري ھذا الضمان في حال كان األ

360 S الملحقأو  الخاص بك كينكت جھاز الكاشف أو :  

أ) قد تضرر باستعماله  مع منتجات غير مرخصة أو مباعة من قبل مايكروسوفت 

ومثال على ذلك، األلعاب، الملحقات غير المصنعة أو المرخصة من قبل 

  مايكروسوفت واأللعاب "المقرصنة" وغيرھا...؛



اإليجار، الدفع وعلى سبيل المثال، ية (بما في ذلك ألغراض تجارقد تم استعماله ب) 

  مقابل اللعب، وغيرھا...)؛

ي محاولة أوعلى سبيل المثال، به (بما في ذلك قد تم فتحه أو تعديله أو التالعب ج) 

 أو S 360كس بوكس أللقرصنة احماية أو مكافحة  آلية التقييد التقني أوإلحباط 

) أو إذا تم تغيير الرقم التسلسلي أو رھا...وغي الملحقأو  كينكت لجھاز الكاشف

  نزعه؛

د) قد تعطل بفعل خارجي (بما في ذلك وعلى سبيل المثال، إسقاطه، استخدامه مع 

تھوية غير الصحيحة وغيرھا...أو تقصير في اتباع اإلجراءات وفقا لدليل التعليمات 

  )؛ أو لملحقاأو  كينكت جھاز الكاشف أو S 360كس بوكس أل

  شخص غير مايكروسوفت.قبل صالحه من ه) تم إ

  :ةالمستثنا. بعض األضرار 6

مايكروسوفت غير مسؤولة عن أي ضرر غير مباشر، عرضي، خاص أو تبعي؛ إن 

وعن أرباح؛ فوات أو أو أسرار خصوصيات، أو تعًد على أي فقدان لبيانات، وعن 

.  الملحقأو  كينكت جھاز الكاشف أو S 360كس بوكس أعلى استعمال قدرتك عدم 

تم إخطار مايكروسوفت بإمكانية وقوع ھذه األضرار ستثناءات تتطبق حتى لو الھذه ا

ستثناء أو ال تسمح با الدول. بعض األساسي هغرضحل من تحقيق فشل أي لو وحتى 

  طبق عليك.نستثناء أو القيد قد ال يرضية أو التبعية. بالتالي ھذا االألضرار العاتقييد 

  :. الشروط اإلضافية7



حماية أو مكافحة قرصنة  نظام التقييد التقني أوعلى أو إحباط التحايل إن محاولة 

التوقف الدائم عن  قد يسبب الملحقأو  كينكت جھاز الكاشف أو S 360كس بوكس أ

 360 الضمان الخاص بك وجعل األكس بوكس كما يترتب على ذلك بطالن العمل. 

S للصيانة المرخصة  ين غير مؤھل حقالملأو الخاص بك  كينكت جھاز الكاشف أو

  ولو مقابل رسم.

   . القانون المطبق:8

في دولة  ملحقأو ال كينكت جھاز الكاشفأو  S 360كس بوكس أ) إذا قمت بشراء األ

بالنسبة سوف يكون واجب التطبيق القانون الوطني إن ف ،اإلمارات العربية المتحدة

وسوفت لھذا الضمان بغض النظر عن مخالفة مايكرادعاء بوأي ألتفسير ھذا الضمان 

  .تعارض القوانينمبادئ 

في  أو الملحق كينكت جھاز الكاشفأو  S 360كس بوكس ب) إذا قمت بشراء األ

فإن القانون الوطني سوف يكون واجب التطبيق بالنسبة المملكة العربية السعودية 

لتفسير ھذا الضمان أوأي ادعاء بمخالفة مايكروسوفت لھذا الضمان بغض النظر عن 

  مبادئ تعارض القوانين.

المطالب األخرى (بما في ذلك حماية فيھا على التي تقيم الدولة  قوانينتطبق ج) 

 مطالب المتعلقة بالمسؤوليةالن الضمني والمستھلك، المنافسة غير المشروعة، الضما

  .)التقصيرية

ھذا الضمان صالح في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية إن  د)

  السعودية فقط.



  رخصة البرنامج

 فإنك المرخص كينكت أو الملحق جھاز الكاشفأو  S 360ستعمالك ألكس بوكس اب

بعناية قبل ه ھذرخصة البرنامج راءة الرجاء ق. رخصة البرنامج ھذهتوافق على 

جھاز أو  S 360ستعمال أكس بوكس ايرجى عدم  .الجھازالمباشرة بتركيب 

رخصة البرنامج في حال عدم قبولك لشروط  ملحق المرخصكينكت أو ال الكاشف

يرجى  .السترجاع الثمنمايكروسوفت  إلى مزودك الخاص أو إلىوإعادته  ھذه

أو االتصال على الرقم التالي    AE-http://www.xbox.com/enزيارة الموقع التالي 

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وعلى الرقم التالي  80004411941

  داخل المملكة العربية السعودية. 8008443784

  . التعريفات:1

  .S 360" أي لعبة أكس بوكس S 360"أكس بوكس أ) 

  S 360أكس بوكس و 360أكس بوكس " أي ملحق أجھزة  المرخص  ب) "الملحق

  S 360أكس بوكس و 360أكس بوكس يحمل عالمة مايكروسوفت، وملحق أجھزة 

يحمل عالمة طرف ثالث ومرخص من قبل مايكروسوفت و يحمل على عبوته 

 إن جھاز الكاشف كينكت ھو ملحق مرخص فقط الشعار "مرخص لـ أكس بوكس".

القرص الصلب ھو ملحق سواء تم تحميله مسبقا أو  لغرض رخصة البرنامج ھذه.

  .منفصالً ه ؤشرا

على  S 360أكس بوكس و 360أكس بوكس ج) "األلعاب المرخصة" أي ألعاب 

أقراص اللعب المنشورة أو المرخصة من قبل مايكروسوفت واأللعاب التي يتم 



أو موقع أكس بوكس اليف  أكس بوكستحميلھا من خدمة مايكروسوفت 

xbox.com  ،وعلى سبيل المثال، األلعاب التجسدية، األلعاب القابلة للتحميل)

  إضافات األلعاب، وغيرھا...).

على جھاز أو  S 360أكس بوكس على د) "البرنامج" أي البرنامج المنزل مسبقا 

ھا ، بما في ذلك أي تحديثات يمكن أن توفر الملحق المرخصأو على  الكاشف كينكت

  مايكروسوفت من وقت إلى وقت.

،  المرخص  ذ) "الملحقات غير المرخصة" أي جميع  ملحقات األجھزة عدا الملحق

الكاميرا أجھزة )، USB Memory Sticks(غير أن قرص الذاكرة يو أس بي 

 Music(أجھزة لعب الموسيقىالرقمية التي تستخدم لصنع الصور أو األفالم و

Playersليست  عب الموسيقى أو لعرض الصور أو الفيديوھات) التي تستخدم لل

األقراص الصلبة ھي ملحقات سواء تم تحميلھا مسبقا أو  ملحقات غير مرخصة.

  .منفصلةھا ؤشرا

ر) "األلعاب غير المرخصة" أي جميع أقراص اللعب، األلعاب المحملة ومحتويات 

  األلعاب أو الوسائط عدا األلعاب المرخصة.

المرخص" تعني أي برنامج ليس موزعاً من قبل مايكروسوفت ز) "البرنامج غير 

المنشورة أو المرخصة  S 360أكس بوكس  أو 360عبر أقراص اللعب أكس بوكس 

اليف أو موقع أكس بوكس  أكس بوكسمن قبل مايكروسوفت، خدمة مايكروسوفت 

xbox.com.  



لحق المأو  جھاز الكاشف كينكتأو  S 360أكس بوكس س) "أنت" أي مستخدم 

  .المرخص 

  . الرخصة:2

أ) إن البرنامج مرخص لك وليس مباعاً. أنت مرخص باستعمال البرنامج فقط  كما 

الخاص  على جھاز الكاشف كينكتأو  S 360كس بوكس ھو محمل مسبقا على األ

ومحدث من قبل مايكروسوفت من وقت إلى وقت. وال الملحق المرخص على  وأبك 

  يات ھندسية عكسية للبرنامج.يجوز لك القيام بنسخ أو عمل

  ب) كشروط لرخصة البرنامج ھذه، أنت توافق على:

كس بوكس األأن تستعمل فقط الملحقات المرخصة واأللعاب المرخصة مع ) 1

360 S  لن تستعمل الملحق المرخص  وأالخاص بك  جھاز الكاشف كينكتأو .

ال تعمل الملحقات  غير المرخصة أو األلعاب غير المرخصة. ويمكن أن 

الملحقات أو األلعاب غير المرخصة أو تتعطل بصورة دائمة بعد تحديث 

  البرنامج.

) أن ال تستعمل أو تحمل أي برنامج غير مرخص. وإن قمت باستعمال أو 2

جھاز أو  S 360كس بوكس األتحميل برنامج غير مرخص، فيمكن أن يتوقف 

بشكل دائم عند  عن العمل المرخص  ملحقال وأالخاص بك  الكاشف كينكت

  القيام بذلك أو بعد تحديث البرنامج في وقت أخر.

) أن ال تحاول التحايل على أو إحباط نظام التقييد التقني أو الحماية أو مكافحة 3

. جھاز الكاشف كينكت أو الملحق المرخص أو  S 360كس بوكس ألالقرصنة 



أو  S 360 كس كس بولألوإن قمت بذلك، فقد تسبب التوقف الدائم عن العمل 

عند القيام بذلك أو بعد الملحق المرخص  وأالخاص بك  جھاز الكاشف كينكت

  تحديث البرنامج في وقت آخر.

) يمكن لمايكروسوفت استعمال وسائل تقنية، بما في ذلك تحديثات البرنامج، 4

غير المرخصة وحماية أنظمة التقييد التقني  واأللعابلمنع استخدام الملحقات 

 وأ أو جھاز الكاشف كينكت S 360كس بوكس ألومكافحة القرصنة  والحماية

  .الملحق المرخص 

) يمكن لمايكروسوفت تحديث البرنامج من وقت إلى آخر دون إشعارك بذلك، 5

  وعلى سبيل المثال، تحديث أي نظام تقييد تقني أو حماية أو مكافحة قرصنة.

  . الضمان:3

 وأالخاص بك  جھاز الكاشف كينكت أو S 360كس بوكس ألإن الضمان المحدود 

مايكروسوفت كفالة، ضمان أو شرط  البرنامج وال تمنحكيضمن الملحق المرخص 

 نيابة عن مايكروسوفت كفالة، ضمان أو شرط. ال يمكن ألحد منح أي آخر للبرنامج

ولن توافق مايكروسوفت أو تلتزم بضمان آخر يتم منحه بخالف ما ھو منصوص 

  .للقانون المطبقعليه ھنا أو وفقا 

  بعض األضرار المستثناة:. 4

إن مايكروسوفت غير مسؤولة عن أي ضرر غير مباشر، عرضي، خاص أو تبعي؛ 

وعن أي فقدان لبيانات، أو تعًد على خصوصيات، أو أسرار أو فوات أرباح؛ وعن 

عدم قدرة على استعمال البرنامج. ھذه اإلستثناءات تتطبق حتى لو تم إخطار 



ت بإمكانية وقوع ھذه األضرار وحتى لو فشل أي حل من تحقيق غرضه مايكروسوف

األساسي. بعض الدول ال تسمح بإستثناء أو تقييد األضرار العرضية أو التبعية. 

  بالتالي ھذا االستثناء أو القيد قد ال ينطبق عليك.

   . القانون المطبق:5

 وأالخاص بك  أو جھاز الكاشف كينكت S 360كس بوكس ألأ) إذا قمت بشراء ا

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، فإن القانون الوطني سوف يكون واجب الملحق 

التطبيق بالنسبة لتفسير ھذا الضمان أوأي ادعاء بمخالفة مايكروسوفت لھذا الضمان 

  بغض النظر عن مبادئ تعارض القوانين.

 وأاص بك الخ أو جھاز الكاشف كينكت S 360كس بوكس ألب) إذا قمت بشراء ا

في المملكة العربية السعودية، فإن القانون الوطني سوف يكون واجب الملحق 

التطبيق بالنسبة لتفسير ھذا الضمان أوأي ادعاء بمخالفة مايكروسوفت لھذا الضمان 

  بغض النظر عن مبادئ تعارض القوانين.

حماية  ج) تطبق قوانين الدولة التي تقيم فيھا على المطالب األخرى (بما في ذلك

المستھلك، المنافسة غير المشروعة، الضمان الضمني والمطالب المتعلقة بالمسؤولية 

  التقصيرية).

د) إن ھذا الضمان صالح في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

  السعودية فقط.



ونا. إلى الحد األقصى الذي يسمح به القانون إال إذا كان محظور قان يطبق ھذا االتفاق

ال يغير االتفاق الحقوق الممنوحة لك وفقا لقوانين دولتك إذا كانت ال تسمح قوانين 

 دولتك بتغيير الحقوق الممنوحة لك.

 


