
 

  4من  1صفحة ال 4.22.19 –فقط  Surface Hub EHS–المملكة العربية السعودية  –مايكروسوفت 

 من مايكروسوفت" Surface Hubعة لجهاز خطة الخدمة الموس  "

 عقد الخدمة التجاري
 الشروط واألحكام

 "!مايكروسوفتمن  Surface Hubك "خطة الخدمة الموّسعة لجهاز شراء نشكر لك

واردة . الغرض من المعلومات الطلبفي مكان آمن، حيث ستكون هناك حاجة إلى كليهما عند تقديم  وثيقة إثبات الشراءاألحكام والشروط المهمة هذه، جنبًا إلى جنب مع  عقديُرجى االحتفاظ بوثيقة 
 .العقد" بموجب هذا التغطيةالمنتج المشمول بفي تحديد وفهم " صاحب العقددليالً مرجعيًا قيًما لمساعدة  هذه أن تكون   العقدفي وثيقة 

 إلكترونيًا! SURFACE HUBعلى جهاز  أكثرتعّرف  
 على المنتج الخاص بك وكيفية االتصال بشركة مايكروسوفت في حالة وجود أي مشاكل، تفضل بزيارة أكثر للتعّرف

hub-sa/support/surface-https://www.microsoft.com/surface/ar 

 التعريفات

 - ، تكون للكلمات التالية المعاني المذكورة بجانبهاالعقدفي هذا 

 "وشروط واستثناءات وحدود أحكام بالتفصيل جميع   التي ت ذكر هذه الوثيقة ":العقد"أو  "عقد الخدمة 
المقدمة لصاحب  مايكروسوفتمن  Surface Hubالتغطية الخاصة ببرنامج الخدمة الموّسعة لجهاز 

 لدينا. تاجر التجزئةعند إتمام عملية الشراء من  العقد

  ،الطرف  "المدير": وأ"المتعهد"  وأ"المزود"،  وأ"نحن" و"ما أشار إلينا" في مختلف األحوال بضمير
اإلدارة والقيام ب الخدمةعقد  متعهد/مزودبصفة  العقد بتقديم الخدمة بموجب هذا (ة)مز  أو األطراف المل

 ،Microsoft Ireland Operations Limitedشركة  و، وهالخدمة عقد مديربصفة  العقدبموجب هذا 

 The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Businessوعنوانها: 

Estate, Dublin 18, Ireland. 

 :"وهي شركة للمنتج المشمول بالتغطيةالشركة الُمصنعة للمعدات األصلية  "مايكروسوفت  .
Microsoft Ireland Operations Limited :وعنوانها ،The Atrium Building, Block B, 

Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland الموقع اإللكتروني .
www.microsoft.com. 

 "لعقدلصاحب ا العقدلبيع هذا  مايكروسوفتالبائع المخول من جانبنا ومن جانب شركة  ":جزئةتاجر الت. 

 "د عقبموجب أحكام  المشمول بالتغطية للمنتجالمشتري/المالك األصلي  ":المالك"أو  "صاحب العقد
 هذا. الخدمة

 "جهاز  ":المنتج"أو  "المنتج المشمول بالتغطيةMicrosoft Surface Hub  صاحب الذي اشتراه
 ،والقلم الرقمي ،الكاميرا التغطيةتشمل  مالحظة:هذا ) عقد الخدمةبموجب  هتغطيت  المطلوب و العقد

مقدمة من شركة  المنتجاتعندما تكون هذه  فقطولوحة المفاتيح الالسلكية المتكاملة، وسلك الطاقة 
 (شراء واحدة.حزمة ضمن  مايكروسوفت

 ء أي ، باستثنابالتغطية المشمول المنتجمقابل  صاحب العقدالمبلغ الذي دفعه ": "سعر شراء المنتج
 .وثيقة إثبات الشراءضرائب أو رسوم مطبقة، كما هو مبين في 

 قد الخدمةعإيصال الشراء األصلي المقدم في نقطة البيع الذي يؤكد تاريخ شراء  :""وثيقة إثبات الشراء 
 .المدة، وكذلك المنتج المشمول بالتغطيةو

 ة التي والتي توضح المد بصاحب العقد ةالخاص وثيقة إثبات الشراءالفترة الزمنية المبينة في  ":"المدة
 سارية. العقدتكون خاللها أحكام هذا 

 "العقدوفقًا لهذا  صاحب العقدل من مرس   استبدالأو  إصالح طلب ":طلب. 

 "أداء  يتسبب في توقفه عن المشمول بالتغطيةبالمنتج األصلي ميكانيكي و/أو كهربائي قصور  ":عطل
ثناء أويحصل  ى/االهتراء،نتيجة البل يسلفي الخامات أو التصنيع  العمل المخصص له؛ نتيجة عيوب  

 .للمنتجاالستعمال العادي 

 "هذا ب المشمولة، مقابل الخدمات طلبدفعه، عن كل  صاحب العقدالمبلغ الذي يتعين على  ":رسم الخدمة
 )إن وجدت(. العقد

 "ه أو عالجِ  المنتج األصلي المشمول بالتغطيةجراءات إلصالح ِمن إجراء/إ نتخذما  ":صالح/إصالحاتإ
المستخدمة  األجزاءقد تكون  مالحظة:) مشمول بالتغطية. عطله إلى حالة عمل جيدة بعد حدوث أو إعادتِ 
 منتجبالجديدة أو مستعملة أو مجددة تحمل مواصفات المصنع الخاص  المنتج المشمول بالتغطية إلصالح
 (األصلي.

 "من خالل ترتيب نقوم به في حال ثبت لنا  صاحب العقدعنصر مقدم إلى  ":مستبدلمنتج "أو  "ستبدالا
تج استبدال المنبحق  نحتفظ مالحظة:) .لإلصالحغير قابل  المنتج األصلي المشمول بالتغطيةأن  نحن

بعنصر جديد أو معاد تركيبه أو مجدد ويحمل ميزات ووظائف مماثلة أو  المشمول بالتغطية األصلي
ن م المنتج المستبدل ، وال نضمن أن يكون  لمنتج األصلي المشمول بالتغطيةا لميزات ووظائف مشابهة

 (أو بنفس حجمه أو أبعاده أو لونه. المنتج األصلي المشمول بالتغطية نفس طراز

 تاريخ سريان التغطية - مدة العقد

 .وثيقة إثبات الشراءالمبينة في  للفترةالمحددة عند انتهاء الضمان المقدم من الشركة المصنعة، وتستمر  لألعطال العقدبموجب هذا  التغطيةتبدأ 

 أهلية المنتج

مشمول بتغطية أي تأمين و/أو ضمان و/أو  غير  ومرخص له؛ )ب(  تاجر تجزئة: )أ( قد تم شراؤه من Surface Hubجهاز  ، يجب أن يكون  العقد)المحددة أدناه( بموجب هذا  التغطيةمؤهالً للحصول على  كون  يلكي 
 أخرى توفر نفس المزايا المبينة في هذه الوثيقة. خدمة   اتفاقيةِ 

 ما الذي تتضمنه التغطية

المنتج المشمول  إلصالحو/أو العمالة و/أو األجزاء  مايكروسوفتم من المقد  دعم تكنولوجيا المعلومات ما يلزم من على توفير  العقد، ينص هذا بالتغطية مشمول   طلبوجود  المبينة أعاله، وفي حالة مدة العقدخالل 
 المنتجات ونقل   ،عداخل الموق اإلصالحاتأيًضا  التغطية"(. كما تتضمن الغطاء" ،"مشمول بالتغطية" "التغطية"،) اإلصالح ا من هذبداًلً  المنتج األصلي المشمول بالتغطية استبدال، فقط نحنأو، بناًء على تقديرنا  بالتغطية

 )إذا لزم األمر(. لديناها إلى مركز المستودعات وشحن   ،تركيبها وإعادة   ،المشمولة بالتغطية

 العقد. هذا في الواردة األحكام إلى بالتغطية المشمول األصلي المنتج استبدال أو إصالح عمليات جميع تستند   أن يجب

 ي رجى قراءة وثيقة العقد الكاملة هذه بعناية.

 مهمة بشأن التغطية بموجب هذا العقد تنبيهات

 :العقدبموجب أحكام هذا  مستبدالً  امنتجً  تقديمنافي حالة 

المنتج  ، وقد ال يكون من نفس طرازلمنتج األصلي المشمول بالتغطيةا لميزات ووظائف مماثلة أو مشابهة ووظائف   د يحمل ميزات  ه أو مجد  جديد أو معاد تركيبُ  معين بعنصر   منتج   استبدالفإننا نحتفظ بحق  .أ
 أو بنفس حجمه أو أبعاده أو لونه؛ األصلي المشمول بالتغطية

 صاحب العقدلض يعلى تقديم أي تعو العقد، في هذه الحال، ال ينص هذا المنتج األصلي المشمول بالتغطيةسعر بسعر تجزئة أو سعر سوقي أقل من  منتج مستبدلقد يؤدي التقدم التكنولوجي إلى وجود و .ب
 ؛عن فرق السعر

 و بأكملها؛ لناا أو أي منها ملكً  العقدالمستبدلة بموجب هذه أحكام هذا  المنتج المشمول بالتغطيةتصبح جميع أجزاء أو مكونات أو وحدات و .ج

بحال  من  تم  ي لنو للمنتج المشمول بالتغطيةفي حزمة التعبئة األصلية والشراء األولي  مايكروسوفتاإلكسسوارات و/أو المستلزمات و/أو األجهزة الملحقة التي لم تدرجها  جميع  أيًا ِمن أو تشمل التغطية  ال .د
 .المنتج المستبدلتضمينها أو تقديمها مع األحوال 

قبل  حب العقدصاإلى  البديل المنتجسيتم توصيل والمسبق.   االستبدال، فيجوز لنا توفير خدمة منتج بديل للمنتج المشمول بالتغطية تقديم   قررنا(: وإذا Surface Hub 2متقدم )ينطبق فقط على الل يتبدال .ه

 تج المشمول بالتغطيةالمن.  وفي حال عدم وصول البديل المنتج( أيام من تأكيد استالم 10خالل عشرة )المعيب  المشمول بالتغطية المنتج  إلينا  المعيب.  في مقابل ذلك، يتعين عليك أن ترد   المنتج نستلمأن 

 البديل. المنتجع يعادل سعر التجزئة الُمقترح من ُمصنّ بما  صاحب العقدعلى ، فسيتم تقدير رسم عدم رد جهاز البديل المنتج( أيام من تاريخ تأكيد استالم 10المعيب إلينا خالل عشرة )

ات نقل تدخل خدم ال. والعقدمسؤولية النسخ االحتياطي لجميع البرامج و/أو البيانات أو أي منها بشكل منتظم؛ السيما قبل بدء أي خدمات مشمولة بالتغطية بموجب هذا  صاحب العقديتحمل  مسؤوليات صاحب العقد:
 البرامج و/أو البيانات أو ترميمها ضمن التغطية.

م ن مِ أو  مايكروسوفتن تدريب مقدمة مِ  خدماتِ  حصر أي  دون ذلك يشمل ) العقدفي هذا  ذكر صراحةً يُ  لمآخر  شيء   يِ أل تغطية   الو بالتحديد في هذه الوثيقة.ه ر التغطية بموجب عقد الخدمة هذا على ما ورد ذكر  ص  قت  ت  
 .(مايكروسوفتتكلّفه 

وخالل هذه الفترة، تقع مسؤولية أي شيء يغطيه هذا الضمان  خالل أي فترة ضمان سارية من الشركة المصنعة.لمزايا المقد مة مع امزايا مزدوجة أو ت قِدم   -بديالً عنالتغطية المذكورة بموجب عقد الخدمة هذا  تكون   لن
 ؛ بغض النظر عن مدى قدرة الشركة المصنعة على الوفاء بالتزاماتها.العقدتغطيته بموجب هذا  تتم   لنعلى الشركة المصنعة وحدها و

https://www.microsoft.com/surface/ar-sa/support/surface-hub
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 أو نتيجة كسر الشاشة(. عليه أو انسكاب سائل   المنتج المشمول بالتغطية)بما في ذلك الضرر الناجم عن إسقاط  العرضية الناجمة عن المناولةألضرار ل ال تغطية  

 رسم الخدمة

 .للمنتج المشمول بالتغطيةللحصول على تغطية  رسم خدمةال يلزم دفع 

 لبكيفية تقديم ط

https://www.microsoft.com/surface/ar- الموقع أو تفضل بزيارة numbers-phone-service-https://support.microsoft.com/gp/customer  الرابط اتصل برقم الهاتف الموجود علىالخدمة،  لطلب

hub-sa/support/surface كيفية تقديم القسم التالي لمعرفة التفاصيل المتعلقة بانظر . المنتج المشمول بالتغطيةبإلى الحصول على تفاصيل المشكلة الخاصة فوًرا الذين سيبادرون  ،للتحدث إلى أحد ممثلينا المعتمدين
 بذلك. مناخاص  توجيه  إال ب إلى أي موقع هِ أو شحنِ  تاجر تجزئةإلى أي  المنتج األصلي المشمول بالتغطيةإرجاع  عدميُرجى  .بالتغطيةالخدمات المشمولة 

بأداء  لعقدصاحب اتغطية إذا قام  أي   العقدم هذا قد ال يقدِ فهذا.  عقد الخدمةسيكون مشمواًل بالتغطية بموجب أحكام الخاص بصاحب العقد  المنتجالموجود في  العطل  أو  ال يعني تلقائيًا أن الضرر   طلب إن تقديم   :مالحظة
 .قِبلنامجاز ِمن  الخدمات التي يقوم بها طرف   تلك فقط هي للتغطيةغير مرخص بها، ألن الخدمات المؤهلة  إصالحاتأي 

 التغطيةبالمشمولة  (الخدمات) الخدمة كيفية تقديم

 .لعقداهذا في  ةاالستثناءات العامو حدود المسؤولية لقسمي   ويخضع ذلك صراحةً  ،بالمنتجاستناًدا إلى المشكلة الخاصة  ،استبدالهأو  المنتج األصلي المشمول بالتغطية إصالحد ما إذا كان سيتم فقط م ن يحد نحن

 :معًا جميعهابالمعيب بأي طريقة من الطرق التالية أو  للمنتج، يتم توفير الخدمة التغطيةتأكيد بعد 

  ،ًالمشكلة عبر الهاتف و/أو عن بُعد. حل   لديناالمعتمدين  دعم تكنولوجيا المعلوماتيحاول وكالء قد أوال 

  وقع.الضرورية بالم اإلصالحاتإلجراء المزيد من التقييم للمشكلة ومحاولة إجراء  المنتج المشمول بالتغطيةإلى موقع  مايكروسوفتنقوم بإرسال فني معتمد من عبر الهاتف أو عن بُعد،  صالحإلاتعذر فإذا 
  تج األصلي المشمول المن تكلفة العمالة و/أو األجزاء الالزمة إلعادة التغطيةتتضمن و. الطلبوقت تقديم  المنتج األصلي المشمول بالتغطية بهيكون في المكان الذي  المشمولة بالتغطية اإلصالحاتسيتم تنفيذ

 .العطل المشمول بالتغطيةسليمة بعد  تشغيل   إلى حالةِ  بالتغطية

  لديناالمعيب إلى مركز الخدمات المعتمد  للمنتجاآلمن  والشحن   سنوفر النقل فإنناعن بُعد أو بالموقع،  المنتج المشمول بالتغطية إصالحفي أي وقت أنه ال يمكن  قررناوإذا. 
 لى عملية إعادة إ إضافةً  المنتج المستبدلأو  هإصالح   الذي تم المنتجاآلمن لذلك  الشحن   كذلك ، فإننا سنوفربمنتج مستبدل، أو اتخاذ قرار بضرورة االستعاضة عنه المنتج المشمول بالتغطية إصالحبعد و

 التثبيت األساسية.

 التغطيةلي، تنتهي الحا للطلباالستجابة إتمام بعد . والعقدوفقًا ألحكام  المعتمد للطلب الكاملة حتى تاريخ االستجابة العقديتم تمديدها بموجب هذا ف، المعتمد الطلبخالل فترة  لصاحب العقد مدة التغطيةوفي حالة انتهاء 
 (.التجديدقابلية هذا )رهنًا بشرط  عقد الخدمةالمقدمة بموجب 

 حد المسؤولية

 .كان أسب ق أي  الحدْين –( 1منتج مستبدل واحد ) سعر شراء المنتج األصلي أو قيمة   الخدمة هذا مبلغ   األقصى للمبلغ الذي نلتزم بدفعه بموجب أحكام عقدِ  الحد   من األحوال أن يتجاوز   حال  ال يمكن ب الحد اإلجمالي:

 التالي: يتم تقسيم الحد اإلجمالي على النحو

 :هذا وتنتهي مدة  عقد الخدمةبموجب أحكام   تماًما بالتزاماتنانكون قد وّفينا ، العقد مدةخالل  مشمولة بالتغطية إصالحات( 3ثالثة )بدفعنا كلفة و .مشمولة بالتغطية إصالحات( 3ثالثة )حتى  حد اإلصالح
 .مدة العقدمن  ؛ بغض النظر عن أي وقت متبق  التغطية

  ؛ بغض التغطيةهذا وتنتهي مدة  عقد الخدمةالتزاماتنا بموجب أحكام نكون قد وفّينا تماًما ب(، 1) اواحدً  مستبدالً  امنتجً  لصاحب العقدتقديمنا ب. وفقط نحن(، حسب تقديرنا 1واحد ) منتج مستبدل االستبدال:حد
 دمدة العقإلى تمديد  المنتج المستبدل من األحوال أن يؤدي   حال  هذا، وال يجوز ب عقد الخدمةجب بمو لتغطيةا أهاًل الستمرار المنتج المستبدلال يكون  :تنبيه. )مدة العقدمن  النظر عن أي وقت متبق  

 (األصلية.

 انقطاعِ  وأ بيانات فقدانِ  أو وقت إهدارِ  أو ممتلكات إتالفِ  ِمن يقع ما )أ( حصر:دون هذا يشمل وة ترتبط بتقديم الخدمات المشمولة بالتغطية بموجب أحكام هذا العقد؛ ابعمسؤولين عن أي أضرار عرضية أو تلسنا  :تنبيه

 شملوي به، يرتبط أو بالتغطية المشمول للمنت ج يقع نوع أي من آخر ضرر   أي   أو ،منفصل بشكل   هافروع   أو مايكروسوفت شركة تقدمها تدريب خدماتِ  أو دمحد   غير ميكانيكي/كهربائي عطل أي أو دمحد   عطل نتيجة دخل

 وأ أجزاء أي توافر عدم   )ج( الخدمات؛ هذه تقديم على القدرة عدم أو بالتغطية المشمولة الخدمات تقديم في رتأخ   من يقع ما )ب( ؛بالتغطية المشمول المنتج مع مستخدمة بالتغطية مشمولة غير معدات أي   حصر، دون هذا
 مستبدل نتجم تقديم   )هـ( أو ذلك؛ شابه وما للغير التابعة المخصصة والمظالت والحوامل الدعائم مثل بالتغطية المشمول المنتج مع لتتناسب   المخصصة التركيب بعمليات ترتبطو العميل يتكبدها تكاليف أي   )د( مكونات؛

 أو يانةص أو تشغيل نتيجة أطراف( )أو طرف يبأ تلحق وفاة أو إصابة   أي   أو بالممتلكات يلحق ضرر أي   أو مسؤولية أي   نتحمل   ولن لون.ال أو بعاداأل أو حجمال أو طرازال في بالتغطية المشمول األصلي المنتج عن مختلف
 اروفً معو (العامة االستثناءات قسم في المحدد النحو )على شروط أو شرط ِمن مسبقًا موجوًدا يكون عما كذلك مسؤولين نكون لنو .العقد هذا أحكام بموجب مقدمال المستبدل المنتج أو بالتغطية المشمول المنتج استخدام
 بالمنتج. متأصلة عيوب أي ذلك في بما ؛العقد لصاحب

 االستثناءات العامة

 عنه: ينتج أو يلي بما يرتبط طلب أي   العقد هذا يغطي ال 

)يشير مصطلح  له.أو المعروفة  صاحب العقدالتي يلتزم بها  الشروط الموجودة مسبقًا (أ
االحتماالت الميكانيكية أو الكهربائية حدود في  ،يرتبط إلى شرط   الشروط الموجودة مسبقا""

 (؛العقدقبل شراء هذا  صاحب العقدبالخاص  للمنتج، بالسالمة الميكانيكية كافة المعقولةِ 

و أ نتج المشمول بالتغطيةالمعن إسقاط  مالضرر العرضي الناجم عن المناولة )كالضرر الناج (ب
 أو األضرار المرتبطة بكسر الشاشة أو تشققها(؛ عليه انسكاب سائل  

المشكالت من غير األعطال؛ وتشمل دون حصر: العيوب، أو الضوضاء، أو الصرير، أو  (ج
إلى األضرار أو التغيرات في المظهر  "التلف الخارجي")يشير مصطلح  التلف الخارجي

مثل الخدوش، أو الكشوط، ؛ أو تحد منه له الطبيعي   التي ال تعيق االستخدام   للمنت جالخارجي 
 اللون أو النسيج أو الملمس الخارجي(؛ أو تغيرات

 حصر، الملحقاتدون  ذلكويشمل "؛ المنتج المشمول بالتغطيةيستوفي تعريف " الأي بند  (د
 والمرفقات والدعائم ومعدات التحميل؛

ها يغطي الما يلي: المكونات/األجزاء التي أخرى ل أو أي تكلفة   لاالستبداأو  اإلصالحتكلفة  (ه
المكونات/األجزاء غير الموجودة  وأ للمنتج المصنعة الضمان الصادر عن الشركة األصلية

حصر: دون  ذلكويشمل غير عاملة؛ ُمدارة مفقودة( أو أي أجزاء البموضعها )
لمنتج اتلك المضمنة في تعريف " باستثناءوكابالت الملحقات ) ،األجزاء/المكونات البالستيكية

 والهيكل البالستيكي أو المصبوب؛ ،والبطاريات ،"(المشمول بالتغطية

 أي خدمة تنتهك أي عقوبات اقتصادية أو تجارية للواليات المتحدة؛ (و

ر أو أكث المحترقة في الشاشة بسبب عرض واحدة   حصر الصور  وتشمل دون عيوب الشاشة؛  (ز
 ؛لفترة  طويلة من إشارات الفيديو

 واالهتراء نتيجة االستهالك العادي؛ى البل (ح

 جالمنتمما يؤدي إلى تلف  هِ أو ممثلِ  صاحب العقدالتغليف و/أو النقل غير السليم من جانب  (ط
 أثناء النقل؛ المنتجتثبيت  سوء  ذلك ويشمل أثناء نقله، 

رآ التي يقوم بها شخص   اإلصالحالتالعب أو أعمال  التعديالت أو التغييرات أو التبديالت أو (ي  خ 
، باستثناء ترقيات وحدة مايكروسوفتفني الخدمة المرخص له من جانبنا أو من جانب غير 

 ؛مايكروسوفتِمن أو  امن التي تتم بتوجيه   Surface Hub Sالحاسوب في جهاز 

 أو أحمال الطاقة الزائدة؛ ،أو تذبذبات التيار الكهربائي ،االستخدام غير السليم للكهرباء (ك

و/أو إعادة هيكلة و/أو إعادة تركيب الجدران أو الهياكل األخرى بفك التكاليف المرتبطة  (ل
ه التِ ح تقييملو/أو  المنتج المشمول بالتغطيةحصر، المظالت( للوصول إلى دون  ذلكويشمل )

 ؛مكان ه منتج مستبدلعليه و/أو لتركيب  إصالحات  جراء إلو/أو 

 الزائد؛ التسخين التجميد أوالناتج عن التلف  (م

بطريقة  ضارة، أو مسيئة، أو ماكرة، أو متهورة أو عدوانية  المنتجالتعامل عمداً أو إهماالً مع  (ن
 ؛عطلينتج عنها ضرر و/أو 

 الالئق، أو االختفاء.الفيروسات، أو التخريب، أو الضياع، أو السرقة، أو التصرف غير  (س

 البضاعة منزوعة أو معدلة األرقام المتسلسلة؛ (ع

 أو ثنيه؛ صّرهأو تآكله أو  المنتج المشمول بالتغطيةصدأ  (ف

 الحيوانات، أو غزو الحشرات؛مكان إيواء الحيوانات )بما في ذلك الحيوانات األليفة(، أو  (ص

 اإلعداد؛ اتطوأو ضب ،مأو تعليم )تدريب( المستخدِ  ،الصيانة الدورية أو الوقائية العادية (ق

 ةأو تخزينه في ظروف  خارج المنت جعدم إجراء الصيانة التي يوصي بها المصنّع، أو تشغيل  (ر
 ه؛مواصفات المصنّع أو تعليماتِ  عن

ى أي خدمة (ش  أي ضمان أو تأمين أو اتفاقية خدمة أخرى؛تحت  منتجلل تُجر 

 حصر،  الشغب، واإلشعاع النووي، والحرب/األعمال العدائيةاألحداث الطارئة؛ وتشمل دون  (ت
أو التلوث اإلشعاعي، والظروف البيئية، والتعرض ألحوال الطقس أو مخاطر الطبيعة، 
واالنهيار، أو االنفجار أو التصادم مع شيء  آخر، والحرائق، وأي نوع من الهطل أو الرطوبة، 

 والبرق، واألوساخ/الرمل، والدخان؛

 يب  ع إلصالح الُصنع عادةإللضمان أو لأو  المصنعةالشركة من حب لس  لالتي تخضع  تالمنتجا (ث
بغض  ،أعطال  شائعة التصنيع أوفي  تركيب أو خطأ   سوءِ مكونات أو الفي التصميم أو في أحد 
 ؛اإلصالحاتعلى دفع تكاليف هذه  المصنعةالنظر عن قدرة الشركة 

 .السعوديةالمملكة العربية ى خارج أي خدمات تؤد   (خ

https://support.microsoft.com/gp/customer-service-phone-numbers
https://www.microsoft.com/surface/ar-sa/support/surface-hub
https://www.microsoft.com/surface/ar-sa/support/surface-hub
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 حال  ب نتحملال . والعقدأحكام هذا  ه بموجبيتم تقديمُ  منتج مستبدلأي بيانات إلى أي  نقلُ  يمكنناأو إليه، كما ال  المنتج المشمول بالتغطيةالبيانات من  البرامج أو البيانات أو استرجاع   هذا استعادة   عقد الخدمةال يغطي 

 مرتبطة به.ات معد قطعةِ أو أي  منتج أصلي مشمول بالتغطيةأو البيانات أو استرجاع البيانات من أي  البرمجياتاستعادة  من األحوال مسؤولية  
ون مسؤوالً يك صاحب العقد، فإن لدينا" من مقدم الخدمة المعتمد عدم وجود مشكلةمع تشخيص بـ" له بموجب هذا القسم، أو في حالة تقديم خدمة   التغطيةب غير  مشمول اعتُبِر   لحدث   المنتج المشمول بالتغطيةتعّرض إذا 

 عن جميع التكاليف المرتبطة بهذه الخدمة؛ بما في ذلك أي تكاليف خاصة بالشحن و/أو الصيانة بالموقع.

 القابلية للتجديد

 وقت التجديد. منتجال الستبدالالسائدة  والتكلفة   الخاص بصاحب العقد المنتج م عمر  التجديد المقد   سعرُ سوف يعكس  ،حالةهذه ال. في مدة العقدبعد انتهاء  لصاحب العقدإتاحة خيار تجديد التغطية إذا رأينا ذلك،  ،لنايجوز 

 نقلالإمكانية 

 آخر. آخر أو أي بند   إلى أي طرف   العقدبموجب هذا  التغطيةال يمكن نقل 

 اإللغاء

 ,The Atrium Building, Block B, Carmanhall Roadوعنوانها:  ،Microsoft Ireland Operations Limited، وهو شركة المدير إبالغبفي أي وقت  العقدهذا  إلغاءُ  لصاحب العقديجوز 

, IrelandSandyford Business Estate, Dublin 18 الموقع رقم الموجود فيالعلى يًا هاتفبه  ناإبالغِ أو  ،طلب اإللغاءب numbers-phone-service-http://support.microsoft.com/gp/customer 

 إلغاء. يتم فرض أي رسوم الفقط. و العقدتسري شروط اإللغاء التالية على المشتري األصلي لهذا  :تنبيه. msespbus@microsoft.com البريد اإللكترونيبأو 

 :العقد  هذا  العقدِ  صاحب  ى إذا ألغ  

ه إلى رصيد إضافتُ تتم  أو المطلوب استرداُده المبلغ  دفعُ  يتم   إذا لمولبات مدفوعة من جانبنا. اطم، مخصوًما منه أي %100الذي دفعه كاماًل الشراء  ثمن  وف يسترد ، فسالعقديوًما من تاريخ شراء  30في غضون  .1

 دفع المبلغ. في رتأخُ ِم ( يو30عن كل ثالثين )من هذا المبلغ  %10 لصاحب العقدلى المبلغ المستحق إ نضيفوف س، فإلينالغاء اإل ( يوًما من إرساله طلب  30في غضون ثالثين ) صاحب العقد

 مدفوعة من جانبنا. طلبات، مخصوًما منه أي بعد هذه الفترة تناسب مع الزمن المنقضيي عودفالمثمن الشراء من  فإنه يسترد مبلغًا، ئهيوًما من تاريخ شرا 30 فترة بعد مرورأما إذا ألغاه  .2

 إنهاء هذا العقد فقط في الحاالت التالية:نحن يجوز لنا 

 ؛العقدلسعر/رسم شراء  صاحب العقدعدم دفع  .1

 ؛مادي بتحريف   العقدصاحب قيام أو  .2
 ه.أو طريقة استخدامِ  المنتج المشمول بالتغطيةبفيما يتعلق  العقدهذا في صارخ للواجبات المنصوص عليها  بانتهاك   صاحب العقدقيام أو  .3

 ملفناالمسجل في  لصاحب العقديوًما على األقل من تاريخ سريان اإللغاء. وسيتم إرسال هذا اإلخطار إلى العنوان الحالي  15قبل  صاحب العقدنقدم إخطاًرا كتابيًا إلى وف س، فالعقدبإلغاء هذا  نحنقيامنا  وفي حال
 ايير المبينة أعاله.نفس المعإلى الذي دفعه استناًدا  الثمن   ب العقدصاح، فسوف يسترد العقدلهذا  نحنوفي حال إلغائنا ه. سبب ذلك اإللغاء وتاريخ سريانِ بيان مع  قتضاء()البريد اإللكتروني أو العنوان المادي حسب اال

 .صاحب العقدبداًل من ه إلى شركة التمويل ودفعُ االسترداد مستحق  أي رصيد مستحق لشركة التمويل من أي مبلغ   ، فسيتم خصمُ بتمويل من شركة تمويل العقدشراء هذا تم إذا  :تنبيه

 إجراءات الشكوى

 .وثيقة إثبات الشراءعلى النحو المبين في  ممثلينايُرجى إبالغ أحد فراضيًا عن الخدمة،  صاحب العقدلم يكن  . ومع ذلك، إن  لصاحب العقد من الدرجة األولى خدمة  لتقديم إننا نسعى دائًما 

نعطي وف س(، ف، مثاًل مفصل إجراء تحقيق  لوجوب )الفترة رًدا كامالً خالل هذه  صاحب العقدلم يكن باإلمكان إعطاء فإن  . صاحب العقدشكوى  نااستالم( أيام عمل من تاريخ 5سوف نقوم بالرد في غضون خمسة )و

 ( أسابيع.4في غضون أربعة ) صاحب العقدوممن سيأتيه هذا الرد. وفي معظم الحاالت، سيتم حل شكوى  ،كامل على رد   الحصول   توقع  ييكون له أن ومتى  لمعالجة شكواه عملُه رًدا مؤقتًا يخبره بما يجري صاحب العقد

 حماية الخصوصية والبيانات

 حماية البيانات
في معالجة  نحن تبعهان. فيما يلي ملخص لألساليب الرئيسية التي مايكروسوفتهو  مراقب البياناتيكون ، التشريعألغراض و"(. التشريعالحالي ) " لتشريع حماية البياناتا وفقً  خصوصيتكملتزمون بحماية واحترام  نحن

 .Microsoft.com/privacyاإللكتروني على الرابط   موقعنامن المعلومات يرجى زيارة  لمزيد  والشخصية،  بياناتك

 
 ن نتشاركهاالشخصية ومع م   بياناتِككيف نستخدم 

 بالطرق التالية:، د أو يمكن تحديُدهمحد   طبيعي   معلومات تتعلق بشخص   أيُ  هيالبياناُت الشخصية ، وعنكبها  نحتفظالتي  بمعالجة البيانات الشخصية سنقوم
o بيننا وبينك العقد، وذلك لتنفيذ ةأغراض أخرى ذات صلة. قد يشمل ذلك القرارات التي يتم اتخاذها عبر الوسائل اآللي ألغراض تقديم طلبات المناولة وأية. 
o  ي التنبؤ بتأثير األعمال فعلى من تحليل النشاط التاريخي، وتحسين خوارزميات التصنيف، والمساعدة  نتمكن  المشروعة: من أجل أن  مصلحتناما يُعد من لِ عرض التجديد أو البحث أو اإلحصاء، وألغراض

 تحقيقًا لاللتزامات القانونية المرتبطة باالختصاص القضائي خارج االتحاد األوروبي.و ،المصالح التجارية، وتعزيز عروض المنتجات وتطوير أنظمة وعمليات جديدةدعم المستقبل، و
o وافقت على التواصل معك لهذه األغراض.قد  كنتإذا  ،تهمكأنها قد  نشعرأو التي  منابالمعلومات والمنتجات أو الخدمات التي تطلبها  لتزويدك 
o القانونية والتنظيمية. ناالتزاماتانطالقًا من  ،ن تغييراتم خدمتنابما يطرأ على  إلعالمك 
o  القانونية والتنظيمية المرتبطة باالختصاص القضائي خارج االتحاد  التزاماتناضروري لتلبية  مر  أل األموال وتمويل اإلرهاب وللوفاء بااللتزامات القانونية أو التنظيمية العامة، وهو االحتيال وغ سمن للحماية

 األوروبي.

 
 الشخصية كبياناتِ الكشف عن 

 الثالثة  األطراف  و والوكالء   المجموعة والشركاء   ويشمل ذلك شركاتِ  .عنا نيابةً  أو لمقدمي الخدمات الذين يؤدون خدمات   ،لنا أو خدمات   ثالثة تشترك في تقديم منتجات   ألطراف   الشخصية كبياناتالكشف عن  لنايجوز 
 ئتمانية ووكاالت كشف عن االحتيال ووكاالت تسوية خسائر ومحامين ومحاسبين وسلطات تنظيمية، وحسب ما يقتضيه القانون.اوشركات تأمين وإعادة تأمين ووكاالت األخرى من إداريين 

 
 نقل البيانات دوليًا

عار ا إلشآمن، ووفقً  معها بشكل   التعاملُ  أن يتم   سنضمنفالشخصية خارج المنطقة االقتصادية األوروبية،  كبياناتِ  نانقلفي حال و"(. EEAخارج المنطقة االقتصادية األوروبية )" الشخصية إلى وجهات   بياناتكنقل  لنايجوز 
 الخصوصية هذا والتشريع.  

 
 حقوقك

 الحق في: لديك

 الشخصية ألغراض التسويق المباشر في أي وقت؛ بياناتكمعالجة على االعتراض  (أ

 المشروعة. مصالحناكانت المعالجة تقوم على  ما متى الخاصة بكالشخصية  كبياناتاالعتراض على معالجة  (ب

 أساس معالجة هذه البيانات الشخصية.ومعلومات حول كيفية على وعنك والحصول على نسخة  منها  حوزتناالبيانات الشخصية التي في على االطالع  (ج

 الشخصية؛ بياناتكطلب حذف  (د

 كافية أو غير كاملة أو غير دقيقة.طلب تحديث أو تصحيح أي بيانات غير  (ه

 .كبياناتِ طلب تقييد معالجة  (و

 أو لتنفيذ عقد   كموافقتكانت المعالجة تقوم على  آخر، لكن فقط في حال بيانات   إلى مراقبِ  ها" مباشرةً "نقل   تطلب   أنا، أو منظم، وشائع االستخدام، ومقروء آليً  شكل  ب لكالشخصية  بياناتك تقديم   منا أن تطلب   (ز
 آلية؛ بوسائل  تتم المعالجة كانت ، ومعك مبرم  

 تقديم شكوى إلى هيئة حماية البيانات المحلية؛ (ح

http://support.microsoft.com/gp/customer-service-phone-numbers
mailto:msespbus@microsoft.com
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 ذلك على مشروعية المعالجة القائمة على الموافقة قبل االنسحاب. دون أن يؤثر   ،موافقتك في أي وقت إذا كانت المعالجة تتم بناًء على موافقتكسحب  (ط
 االحتفاظ بالبيانات

، أو انتهاء عالقة العقد( سنوات بعد انتهاء 10في معظم الحاالت، تكون فترة االحتفاظ هي عشر )و. نحن االحتفاظ بالبيانات التي نتبعها لسياسةمما هو ضروري، وسوف تدار وفقًا  أطول   لفترة   كببياناتاالحتفاظ  لن يتم  
 أطول بسبب متطلبات العمل أو المتطلبات القانونية أو التنظيمية. مطالبين باالحتفاظ بالبيانات لفترة   كنا، إال إذا معكالعمل 

 على بيانات العنوان بالكامل. للتعرف( Microsoft.com/privacyموقع )انظر ال، بموظف حماية البياناتالشخصية، يرجى االتصال  استخدامنا لبياناتكإذا كانت لديك أي أسئلة حول  

 أحكام عامة

 عندما نقوم بذلك. صاحب العقدلن نُعفى من التزاماتنا تجاه  لكننا، ثالثة إلى أطراف   التزاماتنابأداء  د  عه  من الباطن أو أن ن   يجوز لنا أن نتعاقد   .التعاقد من الباطن .1

ذ أو يُعتب ر تغاضي أي طرف عن  العقدال يؤثر عجُز أي طرف عن مطالبة الطرف اآلخر بأداء أي بند من بنود هذا  .التنازل؛ استقاللية النصوص .2 على الحق الكامل في طلب أدائه في أي وقت  بعد ذلك؛ وال يؤخ 
كان كذلك بموجب قرار عمول  به أو على أنه تنازل عن ذلك البند نفِسه. وفي حال عدم إمكانية إنفاذ أو عدم صالحية أي حكم من أحكام هذه البنود والشروط بموجب أي قانون م العقدانتهاك أي بند من بنود هذا 

 هذه األحكام وتفسيُرها بما يضمن أفضل  تحقيق ألهداف األحكام غير الحالة تغييرُ ككل، ويتم في هذه  صالحة   للنفاذ أو غير   قابلة   البنود  والشروط  غير   همحكمة، فال يجعل عدُم القابلية للنفاذ أو عدُم الصالحية هذ
 دود القانون المعمول به أو قرارات المحكمة السارية.القابلة للنفاذ أو غير الصالحة في ح

قة أن تكون  جميُع اإلخطارات أو الطلبات المتعلويتعين . لناي  منها، على أي رقم هاتف أو عناوين بريدية أو إلكترونية يقدمها ألبه لجميع األغراض أو  االتصالُ  على أن يتم   صراحةً  صاحب العقديوافق  اإلخطارات. .3
قد  احب العقدصاإلخطارات الموجهة إلى  نحنونعتبر بأي وسيلة  مناسبة، بما في ذلك البريد، أو البريد اإللكتروني، أو الفاكس، أو الرسائل النصية، أو البريد التجاري السريع.  كتابية ويجوز أن ترسل   العقدبهذا 

 .صاحب العقد( أيام من إرسالها بالبريد إلى عنوان الشارع الذي قدمه 3، أو بعد مرور ثالثة )صاحب العقدفاكس الذي قدمه البريد اإللكتروني أو رقم العلى عنوان  له عند إرسالها إليهُسلِّمت 

 .المملكة العربية السعوديةهذا لقوانين  عقد الخدمةيخضع  .4

 مجمل االتفاقية

ير إقرار أو وعد أو شرط غ وال يوجد أيُ  ،صاحب العقدبيننا وبين  الكاملة التفاقية  ، اصاحب العقدبالخاصة  وثيقة إثبات الشراءاستبعادات، مع ستثناءات واو حكام وحدودأشروط و ه منهذا، بما في عقد الخدمةيشكل 
 ما يقتضيه القانون.إال ل هذه البنود، وارد في هذه الوثيقة يعدّ 


