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 "SURFACE HUB"خطة مايكروسوفت الممتدة لخدمات جهاز 
 عقد تجاري لتقديم الخدمات

 ال��وط وا��حكام

 "!Surface Hub جھاز لخدمات الممتدة مایكروسوفت خطة" شراء على نشكرك

ال��اء سويًا في مكان آمن، إذ ستكون هناك حاجة إليهما عند المطالبة.  هذا الخاص بال��وط وا��حكام مع إثباتُيرجى ا��حتفاظ بمستند العقد 
تهدف المعلومات الواردة في مستند العقد هذا إلى العمل كدليل مرجعّي قيّم لمساعدة صاحب العمل على تحديد "ا��مور المشمولة" 

استفسارات تخّص المعلومات الواردة في هذا العقد أو تخّص التغطية الخاصة بك بوجٍه عاٍم، ُيرجي بموجب هذا العقد وفهمها. ولتوجيه أّي 
 التواصل مع المسؤول.

 التعريفات
 :اآلتیة الموضحة المعاني إلى الكبیرة األولى األحرف ذات الكلمات تشیر العقد، ھذا ضمن

يتناول هذا المستند بالتفصيل جميع "عقد الخدمة"، "العقد":  •
أحكام التغطية و��وطها واستثناءاتها وقيودها الخاصة بخطة 

 Surface Hubخدمة ا��جهزة الممتدة من مايكروسوفت لبرنامج 
 الذي تم توفيره لمالكه عند إتمام عملية ال��اء من تاجر التجزئة لدينا. 

د"، "الملت •  زم"، "المسؤول":"نحن"، "نا"، "الخاص بنا"، "المزّوِ
 العقدبتقديم الخدمة بموجب هذا  الطرف أو ا��طراف الملزمة

الخدمة، وكذلك التعامل مع ا��دارة بموجب هذا  لعقدكمزود/ملتزم 
 Microsoft Irelandالعقد كمسؤول عن عقد الخدمة، وهو ��كة 

Operations Limited الكائنة في ،One Microsoft Place, South 
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, 

Ireland. 
جهة تصنيع المعّدات ا��صلية للمنتج المشمول.  "مايكروسوفت":   •

، الكائنة في Microsoft Ireland Operations Limited��كة وهي 
One Microsoft Place, South County Business Park, 

Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland.  :ا��لكتروني هو
www.microsoft.com. 

البائع الذي تم تفويضه بواسطة ��كة  "تاجر التجزئة": •
 مايكروسوفت وبواسطتنا لبيع هذا العقد إلى المالك. 

المشتري/المالك ا��صلي للمنتج الذي  "مالك العقد"، "المالك": •
 ستتم تغطيته بموجب أحكام عقد الخدمة هذا. 

 Microsoft Surface Hubجهاز  "، "المنتج":"المنتج المشمول •
المؤهل الذي تم ��اؤه من قبل الماِلك والذي ستتم تغطيته 

 الرقمي، والقلم الكامیرا، التغطیة تشمل: مالحظة(بموجب عقد الخدمة هذا 
 من یدھاتزو یتم عندما وذلك فقط، الطاقة وسلك المتكاملة الالسلكیة المفاتیح ولوحة

 ).متكاملة واحدة شراء عملیة منض مایكروسوفت قبل

المبلغ الذي دفعه المالك مقابل المنتج "سعر ��اء المنتج":  •
المشمول؛ باستثناء أّي ��ائب و/أو رسوم مطبَّقة كما هو موّضح 

 في إثبات ال��اء.
إثبات ال��اء: إيصال ال��اء ا��صلي المقدَّم عند "إثبات ال��اء":  •

��اء عقد الخدمة هذا والمنتج نقطة البيع والذي يؤكّد تاريخ 
 المشمول الذي تم ��اؤه، وكذلك الفترة الزمنية.

الفترة الزمنية الموضحة في إثبات ال��اء الخاص بالمالك  "المدة": •
 والتي تعبر عن الفترة الزمنية التي ت��ي فيها أحكام هذا العقد. 

ن مطلب ا��ص��ح أو التبديل وفًقا لهذا العقد المرسل  "المطالبة": •
  المالك.

العطل الميكانيكي و/أو الكهربائي للمنتج ا��صلي  "التعطل": •
المشمول الذي ينتج عنه عدم القدرة على أداء وظيفته المطلوبة؛ 
والذي يحدث بسبب عيوب في المواد أو الصناعة وليس 
 التآكل/القطع العادي، والذي يحدث أثناء ا��ستخدام العادي للمنتج. 

المبلغ الذي يتعين على المالك دفعه، عن كل  "رسوم الخدمة": •
 مطالبة، مقابل الخدمات المشمولة بموجب هذا العقد (إن وجدت). 

ا��جراء/ا��جراءات التي نتخذها ��ص��ح  "ا��ص��ح/ا��ص��حات": •
المنتج ا��صلي المشمول أو تعديله أو إعادته إلى حالة عمل سليمة 

 حإلصال استخدامھا تم التي األجزاء تكون قد: مالحظة(بعد التعطل المشمول. 
 صنعالم مواصفات مع تتوافق كي تجدیدھا تم أو مستعملة أو جدیدة المشمول المنتج
 ).األصلي للمنتج

ا عن�� يتم توفيره للمالك من خ��ل ترتيبن"ا��ستبدال" أو "البديل":  •
في حال تحديد أن المنتج ا��صلي المشمول غير مناسب ل��ص��ح. 

 عنصر وأ جدید بعنصر المشمول األصلي المنتج استبدال في بالحق تفظنح: مالحظة(
 مننض وال مماثلة، أو متساویة ووظائف بمیزات تجدیده أُعید عنصر أو إصالحھ تم
 أو ادهأبع أو حجمھ بنفس أو نفسھ المشمول األصلي المنتج طراز من البدیل یكون أن

 ).لونھ

 تاريخ ��يان التغطية -مدة العقد
 اء.إثبات ال�� تبدأ التغطية بموجب هذا العقد في حال حدوث عطل محدد عند انتهاء ضمان ال��كة المصنعة وتستمر للمّدة الموضحة في 

 أهليّة المنتج
: (أ) تم ��اؤه من بائع معتمد؛ و(ب) غير Surface Hubكي يكون المنتج مستحًقا للتغطية (المحددة أدناه) بموجب هذا العقد، يجب أن يكون 

 نفسه.مشمول ضمن أّي تأمين أو ضمان أو كفالة أو اتفاقية خدمة أخرى توفر المزايا نفسها الموضحة في هذا العقد 
 

 ا��مور المشمولة
ينص هذا العقد، أثناء فترة العقد الموضحة أع��ه، وفي حال المطالبة المشمولة، على دعم تقنية المعلومات من مايكروسوفت و/أو العمل 

��ح د�ً� من هذا ا��صو/أو قطع الغيار ال��زمة ��ص��ح المنتج المشمول، أو وفًقا لتقديرنا وحدنا، استبدال المنتج ا��صلي المشمول ببديٍل ب
. تشمل التغطية أيًضا ا��ص��حات في الموقع، وإزالة المنتج المشمول وإعادة تركيبه وشحنه إلى مركز ("التغطية"، "مشمول"، "يشمل")

 ا��مداد (إذا لزم ا��مر).
 العقد. هذا في عليها المنصوص ا��حكام على المشمول ا��صلي للمنتج ا��ستبدا��ت أو ا��ص��حات جميع تستند أن يجب

 
 ُيرجى قراءة مستند العقد بأكمله بعناية.



 

  6من  2الصفحة  10.13.20 -فقط  Surface Hub EHS -البحرین  -مایكروسوفت 

 إشعارات هامة تتعلق بالتغطية بموجب هذا العقد
  :في حال حدوث استبدال من خاللنا بموجب ھذا العقد

A. من طراز  نتج قد ال یكوننحتفظ بالحق في استبدال المنتج المعیب بمنتج جدید أو منتج تم إصالحھ أو منتج تم تجدیده بمیزات ووظائف متساویة أو مماثلة، وھذا الم
 المنتج األصلي المشمول نفسھ أو بنفس حجمھ أو أبعاده أو لونھ؛ 

B. ھ سعر التجزئة أو السوق أقل من سعر المنتج األصلي المشمول، وفي مثل ھذه الحالة، ال یوفر ھذا العقد للمالك قد تؤدي التطورات التكنولوجیة إلى استبدال یكون فی
 أّي تعویض عن ھذا الفارق في األسعار؛

C. وتصبح أّي أجزاٍء من المنتج المشمول وجمیعھا أو مكوناتھ أو وحداتھ بالكامل ملًكا لنا بكاملھا بموجب أحكام ھذا العقد؛ 
D. أو األجھزة الطرفیة التي لم یتم تضمینھا من قبل مایكروسوفت في الحزمة األصلیة أو الشراء األولّي للمنتج /أو اإلكسسوارات و/كافة الملحقات و/تم تغطیة أيّ وال ت

 . المشمول، وفي كل الحاالت لن یتم تضمینھا أو توفیرھا مع االستبدال
E.  ینطبق على (االستبدال المتقدّمSurface Hub 2 الك قبل سیتم تقدیم البدیل إلى الم.  إذا اخترنا تقدیم بدیل للمنتج المشمول، فیمكننا تقدیم خدمة استبدال متقدمة): فقط

إذا لم یتم .  یلأیام تقویمیة من التاریخ المؤكد الستالم المنتج البد) 10(في المقابل، سیتم إرجاع المنتج المعیب المشمول إلینا في غضون عشرة .  استالم المنتج المعیب
أیام تقویمیة من تاریخ تأكید استالم االستبدال، فستُفَرض رسوم على مالك الجھاز الذي لم تتم إعادتھ ) 10(إرجاع المنتج المعیب المشمول إلینا في غضون عشرة 

 .وستكون ھذه الرسوم مساویة لسعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة للبدیل
 

 ال تتم تغطیة خدمات. أو البیانات بشكل منتظم؛ وخاصة قبل بدء أّي خدمات مشمولة بموجب ھذا العقد/كل البرامج و/یتحمل المالك مسؤولیة نسخ أي :مسؤولیات مالك الجھاز
 .أو اإلصالح/أو نقل البیانات و/البرامج و

 
ذلك على  بما في(ال تتم تغطیة أّي شيء غیر منصوص علیھ تحدیدًا في ھذا العقد . تقتصر التغطیة بموجب عقد الخدمة ھذا على ما ھو موّضح على وجھ التحدید في ھذا المستند

 ).سبیل المثال ال الحصر أّي خدمات تدریبیة یتم توفیرھا بشكل منفصل من قِبل مایكروسوفت أو من قِبل من ینوب عنھا
 

 خالل ھذه الفترة،. أو أن توفر أی�ا منھا أثناء أّي فترة ضمان صالحة من قِبل الشركة المصنعةال یجب أن تحل التغطیة الموضحة، بموجب عقد الخدمة ھذا، محل أّي مزایا مكررة 
عة ظر عن قدرة الشركة المصنّ تتحمل الشركة المصنّعة وحدھا مسؤولیة أّي شيء یغطیھ الضمان الخاص بالشركة المصنّعة، وال تجب تغطیتھ بموجب ھذا العقد، وذلك بغض الن

 .زاماتھاعلى الوفاء بالت
 

 ). بما في ذلك التلف الناتج عن سقوط المنتج المشمول أو انسكاب السوائل علیھ أو كسر الشاشة(ال یشمل العقد التلف العرضي الناجم عن التعامل معھ 
 

 رسوم الخدمة
 �� يلزم دفع رسوم خدمة لتلقي التغطية للمنتج المشمول.

 

 كيفية تقديم شكوي

أو تفّضل  numbers-phone-service-https://support.microsoft.com/gp/customerللحصول على الخدمات، اتصل على رقم الھاتف الموجود علي 
للتحدّث إلي أحد الممثلین المفوضین لدینا، والذي سیوافیك بالتفاصیل بشأن المشكلة المتعلقة بالمنتج المشمول  hub/-https://docs.microsoft.com/surfaceبزیارة 

یُرجي عدم إعادة المنتج المشمول ألّي تاجر أو شحنھ ألّي موقع ما لم یتم التوجیھ تحدیدًا . ل حول كیفیة توفیر الخدمات المشمولةراجع القسم أدناه للحصول على تفاصی. في الحال
 . من خاللنا لفعل ذلك

 بإجراء المالك امق إذا تغطیة أيّ  العقد ھذا یقدم ال قد. ذاھ الخدمة عقد أحكام بموجب تغطیتھ ستتم الجھاز مالك منتج في الفشل أو الضرر أن تلقائیًا المطالبة تقدیم یعني ال: مالحظة
  .للتغطیة المؤھلة وحدھا ھي لدینا معتمد خارجيّ  طرف بھا یقوم التي الخدمات ألن بھا، مصّرح غیر إصالحات

 

 كيفية توفير الخدمة (الخدمات) المشمولة
 لقسَمي صراحة لكذ ویخضع المنتج، یواجھھا التي الخاصة المشكلة إلى استنادًا وذلك وحدنا، لتقدیرنا وفقًا استبدالھ أو المشمول األصلي المنتج إصالح سیتم كان إذا ما تحدید یتم
 .العقد لھذا العامة واالستثناءات المسؤولیة حد

 :بمجّرد تأكید الشمول، قد یتم توفیر خدمة المنتج المعیب بأّيٍ من الطرق التالیة أو جمیعھا
 وك��ء دعم تكنولوجيا المعلومات المعتمدون من مايكروسوفت حل المشكلة عبر الهاتف و/أو عن ُبعد.أو�ً�، قد يحاول  •
في حال فشل ا��ص��ح عن ُبعد/عبر الهاتف، قد نقوم بإرسال فني معتمد من مايكروسوفت إلى موقع المنتج المشمول ��جراء المزيد من  •

 في الموقع.تقييم للمشكلة ومحاولة تنفيذ ا��ص��حات ال��ورية 
 الستعادة ةالضروری األجزاء أو/و العمال تكلفة التغطیة وتشمل. المطالبة وقت المشمول األصلي المنتج بھ یوجد الذي المكان في المشمولة اإلصالحات تنفیذ سیتم −

 .شامل تعطل بعد سلیمة عمل حالة إلى المشمول المنتج
إذا تبيّن لنا في أي وقت أنه �� يمكن إص��ح المنتج المشمول عن ُبعد أو في الموقع، فسنوفر لك إمكانية إزالة المنتج المعيب وشحنه  •

 بأمان إلى مركز الخدمة المعتمد لدينا. 
 ركیبالت إعادة إلى باإلضافة البدیل، المنتج أو حھإصال تم الذي للمنتج اآلمن الشحن أیًضا سنقدم االستبدال، ضرورة تحدید أو المشمول المنتج إصالح بمجرد −

 .األساسیة

https://support.microsoft.com/gp/customer-service-phone-numbers
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ي ذفي حال انتهاء مدة ص��حية مالك الجهاز أثناء فترة المطالبة المعتمدة، سيتم تمديد التغطية المشمولة بموجب هذا العقد حتى التاريخ ال
د مالك الجهاز. وبمجرّد اكتمال هذه المطالبة قيد التقدم، ستنتهي يتم فيه الوفاء بالكامل للمطالبة المعتمدة الجارية وذلك وفقاً ��حكام عق

 التغطية المشمولة بموجب عقد الخدمة هذا (وفًقا ل��وط التجديد).

 حد المسؤولية
عر س الحد ا��جمالي: �� يجوز بأّي حال من ا��حوال أن يتجاوز الحد ا��ق�� للمبلغ الذي يلزم علينا دفعه بموجب أحكام عقد الخدمة هذا، مبلغ

  أّي حٍد يتم الوصول إليه أو�ً�. –) 1ال��اء ا��صلي للمنتج أو سعر منتج بديل واحد (
 يتم تصنيف الحد ا��جمالي كالتالي:

) إص��حات مشمولة بموجب فترة العقد الخاصة 3). وبمجرّد أن ندفع ثـ��ثة (3تصل عدد ا��ص��حات المشمولة حتى ( حد ا��ص��ح: •
بالمالك، فإن التزاماتنا سُتعّد مستوفاة بالكامل وستنتهي التغطية؛ بموجب أحكام عقد الخدمة هذا، ب��ف النظر عن أي وقت متبٍق 

 بموجب مدة العقد.
)، 1)، وفًقا لتقديرنا وحدنا. وبمجرد تزويدنا لمالك الجهاز ببديل واحد (1ا��ستبد��ت إلى عملية استبدال واحدة (تصل  حد ا��ستبدال: •

ُتعّد التزاماتنا مستوفاة بالكامل بموجب أحكام عقد الخدمة هذا، وتنتهي التغطية؛ بغض النظر عن أّي وقت متبٍق بموجب مدة العقد. 
� لتغطية مستمرة بموجب عقد الخدمة هذا، و�� يجوز بأّي حال من ا��حوال تمديد فترة العقد ا��صلية (م��حظة: �� يكون البديل مؤه�ً 

 بسبب أّي استبدال).

م��حظة: لن نتحمل المسؤولية عن أّي أ��ار عرضية أو تبعية فيما يتعلق بتقديم الخدمات المشمولة بموجب أحكام هذا العقد؛ بما في ذلك 
 عطل أي أو محدد تعطل عن الناتج الدخل فقدان أو البيانات فقدان أو الوقت فقدان أو الممتلكات ��ر )1( :الح��على سبيل المثال �� 

 لخاصةا ا����ار من آخر نوع أي أو منفصل بشكل لها التابعة ال��كات أو مايكروسوفت تقدمها تدريب خدمات أو محدد غير ميكانيكي/كهربائي
 التأخير )2( المشمول؛ المنتج مع مستخدمة مشمولة غير معدات أي الح�� �� المثال سبيل على ذلك ويشمل به؛ المرتبطة أو المشمول بالمنتج

 يتعلق فيما العميل يتكبدها تكاليف أيّ  )4( قطع/مكونات؛ أيّ  توفر عدم )3( الخدمات؛ تقديم على القدرة عدم أو المشمولة الخدمات تقديم في
 مختلف بديل )5( أو شابه؛ وما مخصصة تجاويف أو حوامل أو الثالث الطرف حوامل مثل المشمول المنتج بلتناس المخصصة التركيب بعمليات

 أي إصابة أو بالممتلكات يلحق ��ر أيّ  تجاه مسؤولية أيّ  نتحّمل لن اللون. أو البعد أو الحجم أو الطراز حيث من المشمول ا��صلي المنتج عن
 لن العقد. اهذ أحكام بموجب عليه منصوص ��ستبدال نتيجة أو استخدامه أو صيانته أو المشمول المنتج لتشغيل نتيجة وفاته أو (أطراف) طرف

 أي ذلك في بما للمالك، المعروفة العامة) ا��ستثناءات قسم في محدد هو (كما وجميعها مسبًقا القائمة الظروف من أي عن المسؤولية نتحّمل
 للمنتج. م��زمة عيوب

 استثناءات عامة 
 عن: ناتجة أو بـ متعلقة شكوى أيّ  العقد هذا ُيغطي ��

a(  الشروط الموجودة مسبقًا التي تكبدھا مالك الجھاز أو عرفھا") الشروط
والتي تشیر إلى شرط یتعلق، في جمیع االحتماالت " الموجودة مسبقًا

ك قبل شراء ة لمنتج المالالمیكانیكیة أو الكھربائیة المعقولة، باللیاقة المیكانیكی
 ؛ )ھذا العقد

b(  التلف العرضي الناجم عن التعامل مع المنتج) مثل التلف الناتج عن إسقاط
المنتج المشمول أو انسكاب السوائل علیھ أو األضرار المرتبطة بكسر الشاشة 

  ؛)أو تشققات الشاشة
c( العیوب أو: مشاكل عدم التعطل؛ بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر 

" يالتلف التجمیل"تشیر كلمة (الضوضاء أو الصواعق أو التلف التجمیلي 
إلى تلف المظھر المادي للمنتج أو تغّیره والذي ال یعوق وظیفة التشغیل 
العادیة للمنتج أو یعرقلھا؛ مثل الخدوش أو السحجات أو التغییرات في اللون 

 ؛ )أو الملمس أو في الطبقة النھائیة
d( ال ؛ بما في ذلك على سبیل المث"المنتج المشمول"ال یفي بتعریف  أّي عنصر

 ال الحصر الملحقات واإلكسسوارات والحوامل وأدوات التثبیت؛ 
e( یھا األجزاء التي ال یغط/المكونات: اإلصالح أو االستبدال أو أّي تكلفة لما یلي

م تاألجزاء التي لم ی/ضمان الشركة المصنعة األصلیة للمنتج أو المكونات
أو أي أجزاء ال تعمل؛ بما في ذلك على سبیل ) فقدانھا(وضعھا في مكانھا 
المكونات البالستیكیة، وكبالت الملحقات /األجزاء: المثال ال الحصر

سم ، والبطاریات، والج")المنتج المشمول"باستثناء تلك الواردة في تعریف (
 البالستیكي أو القوالب؛ 

f( دیة أو تجاریة أمریكیة؛أّي خدمة تنتھك أي عقوبات اقتصا 
g( بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر : شاشة المراقبة/عیوب الشاشة

الصور المحترقة في الشاشة التي تنتج عن عرض إشارة فیدیو واحدة أو 
 أكثر لفترة طویلة؛ 

h( البلى واالھتراء العادي؛ 

i( أو النقل غیر الصحیح بواسطة مالك الجھاز أو ممثلھ مما یؤدي /التعبئة و
إلى تلف المنتج أثناء نقلھ، بما في ذلك تأمین المنتج بشكل غیر صحیح أثناء 

 النقل؛ 
j(  التعدیالت أو التغییرات أو التسویات أو المعالجة أو اإلصالحات التي یجریھا

خالل مایكروسوفت،  أّي شخص بخالف فني الخدمة المعتمد من خاللنا أو من
التي تم التوجیھ إلیھا  Surface Hub Sباستثناء ترقیات وحدة الحوسبة 

  ؛بواسطتنا أو بواسطة مایكروسوفت
k(  االستخدام غیر السلیم للكھرباء أو تقلبات الطاقة أو زیادات التیار الكھربائي؛ 
l( و التكالیف المرتبطة بھدم الجدران أو الھیاكل األخرى وإعادة تشكیلھا أ

، من أجل )بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، الشقوق(طالئھا 
أو إجراء تصلیحات علیھ و /أو تقییمھ و/الوصول إلى المنتج المشمول و

 تثبیت بدیل لھ؛
m(  التلف الناتج عن التجمد أو السخونة الزائدة؛ 
n(  المعاملة المتعمدة أو المھملة للمنتج بطریقة ضارة أو مؤذیة أو خبیثة أو

 أو تعّطلھ؛/متھورة أو مھینة، مّما یؤدي إلى تلفھ و
o(  الفیروسات أو التخریب أو الفقدان أو السرقة أو التسبب بأضرار جسیمة أو

 االختفاء؛ 
p(  البضائع التي تمت إزالة األرقام التسلسلیة الخاصة بھا أو تغییرھا؛ 
q(  صدأ المنتج المشمول وتآكلھ وتلفھ وانحنائھ؛ 
r(  الحیوانات) أو استقرار الحیوانات أو انتشار )ذلك الحیوانات األلیفةبما في ،

 : الحشرات
s(  الصیانة الدوریة أو الوقائیة العادیة، أو تثقیف المستعملین)أو ) التدریب

 إجراء تعدیالت؛
t( التخزین الُموصى بھا من قبل /عدم تنفیذ إجراءات الصیانة أو التشغیل

ت أو التعلیمات الخاصة الشركة المصنعة في ظروف غیر مطابقة للمواصفا
  ؛بالشركة المصنعة
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u(  أّي خدمة للمنتج تغطیھا أي كفالة أو ضمان أو تأمین أو أّي اتفاقیة خدمة
 أخرى؛ 

v( أعمال الشغب، : األحداث العرضیة؛ بما فیھا على سبیل المثال ال الحصر
العدائیة، أو التلوث اإلشعاعي، أو /واإلشعاع النووى، أو األعمال الحربیة

البیئیة، أو التعّرض لألحوال الجویة أو مخاطر الطبیعة؛ أو  الظروف
االنھیار؛ أو االنفجار، أو االصطدام بجسم آخر؛ أو الحریق أو أّي نوع من 

الرمال أو الدخان أو اإلشعاع /الھطول أو الرطوبة أو البرق أو األوساخ
  النووي أو التلوث اإلشعاعي أو الشغب أو الحرب أو األعمال العدائیة؛

w(  البضائع الخاضعة الستدعاء الشركة المصنعة أو ضمانھا أو إعادة عملھا
إلصالح عیوب التصمیم أو أوجھ النقص أو البنایات غیر السلیمة أو األخطاء 

المنتشرة بغض النظر عن قدرة الجھة المصنعة على السداد مقابل ھذه 
 .اإلصالحات

x( أّي خدمات تتم خارج البحرین   .. 
y( أو مسؤولیة أو نفقات ناجمة بشكل مباشر أو غیر مباشر  أي خسارة أو ضرر

عن االستخدام أو التشغیل أو ساھما فیھا، أو نشأت عنھما، كوسیلة إللحاق 
الضرر، أو أّي كمبیوتر أو نظام كمبیوتر أو شفرة خبیثة لنظام الحاسوب أو 

 .فیروس الكمبیوتر أو أي عملیة أو أي نظام إلكتروني آخر
z(  منفعة بموجب ھذه السیاسة إلى الحد الذي یؤدي فیھ توفیر مثل أي مطالبة أو

ھذه التغطیة أو السداد لمثل ھذه المطالبة أو أحكام ھذه المنفعة إلى تعریضنا 
ألي عقوبات أو حظر أو تقیید بموجب قرارات األمم المتحدة أو العقوبات 

 . اأو لوائحھالتجاریة أو االقتصادیة أو قوانین الوالیات المتحدة األمریكیة 
 

إلى المنتج الذي تمت تغطیتھ، وال یمكننا نقل أي بیانات إلى أي بدیل قد یتم توفیره بموجب أحكام ھذا /ال یُغطي عقد الخدمة ھذا استعادة البرامج أو البیانات أو استرداد البیانات من
 .تعادة البرامج أو البیانات أو استرداد البیانات من أي منتج أو جھاز أصلي مشمول مرتبط بھلن نتحمل بأي حال من األحوال مسؤولیة اس. العقد

لخدمات من مقدّم ا" ال توجد مشكلة"إذا تعّرض المنتج المشمول لحدث تم تحدیده على أنھ مستبعد من التغطیة بموجب ھذا القسم، أو في حال حدوث حدث خدمة كان التشخیص فیھ 
 .أو خدمة في الموقع/یكون صاحب العمل مسؤوًال عن كل التكالیف المرتبطة بھذه الخدمة؛ بما في ذلك أّي تكالیف شحن و المعتمد لدینا،

 قابلية التجديد
د ييجوز لنا، وفًقا لتقديرنا، وبعد انتهاء مدة العقد، أن نقدم لمالك الجهاز خيار تجديد التغطية. إذا عرضنا التجديد، فسيعكس سعر التجد

 المعروض عمر منتج مالك الجهاز وتكلفة استبدال المنتج السائدة عند التجديد.

 

 قابلية النقل
 �� يمكن نقل التغطية المشمولة بموجب هذا العقد إلى أي طرف أو عن�� آخر.

 

 ا��لغاء
 One، الكائنة في Microsoft Ireland Operations Limitedوهي ��كة  المسؤول إعالم طریق عن وقت أي في العقد ھذا إلغاء الجھاز لمالك یجوز

Microsoft Place ،South County Business Park ،Leopardstown ،Dublin 18 ،D18 P521 ،Ireland عبر رقم الهاتف الموجود معنا ، تواصل
أو عن طريق البريد ا��لكتروني  ،numbers-phone-service-.microsoft.com/gp/customerhttp://supportعلي 

msespbus@microsoft.com. اإللغاء على رسوم أيّ  تُفَرض ال. فقط العقد لھذا األصلي المشتري على التالیة اإللغاء أحكام تنطبق: مالحظة. اإللغاء لطلب. 

 إذا قام مالك الجهاز بإلغاء هذا العقد:
، مع خصم أّي مطالبات قمنا %100يوًما من تاريخ ��اء العقد، فسيسترّد مالك الجهاز ثمن ��اء العقد بالكامل بنسبة  30في غضون  .1

طلب ا��لغاء إلينا، فسنضيف قيمة  ) يوًما بعد تقديم30بدفعها. إذا لم يتم دفع المبلغ المسترد للمالك أو إيداعه في غضون ث��ثين (
 ) يوًما �� نقوم فيها بسداد المبلغ المسترَد. 30إلى المبلغ المستحق للمالك عن كل ث��ثين ( ٪10إضافية بنسبة 

 ةيوًما من تاريخ ��اء العقد، سيحصل المالك على رٍد نسبّي لسعر ��اء العقد الذي دفعه المالك، بعد خصم أّي مطالبات مدفوع 30بعد  .2
 من قبلنا.

 يحق لنا إلغاء هذا العقد ل��سباب التالية: 
 عدم تسديد صاحب العقد لسعر/رسم ال��اء؛ .1
 تحريف المواد بواسطة مالك الجهاز؛ أو  .2
 حدوث خرق جوهرّي للواجبات من قبل مالك الجهاز بموجب هذا العقد، وذلك فيما يتعلق بالمنتج المشمول أو استخدامه. .3

يوًما على ا��قل من تاريخ ��يان ا��لغاء. سيتم إرسال هذا ا��شعار  15فسنقّدم إشعارًا كتابيًا إلى مالك الجهاز وذلك قبل  إذا ألغينا هذا العقد،
تاريخ وإلى العنوان الحالي لمالك الجهاز الموجود في ملفنا (البريد ا��لكتروني أو العنوان الفعلّي حسب ا��قتضاء)، مع ذكر سبب هذا ا��لغاء 

إذا ألغينا هذا العقد، فسيسترّد مالك الجهاز المبلغ المدفوع بناًء على المعايير نفسها الموضحة أع��ه. م��حظة: إذا تم تمويل ��اء ��يانه. 
 هذا العقد، فسيتم خصم أّي رصيد مستحق ل��كة التمويل من أّي مبلغ يتوجب رده ل��كة التمويل بد�ً� من مالك الجهاز.

 

 إجراءات الشكاوى
ما يكون الهدف منها هو تزويد مالك الجهاز بخدمة من الدرجة ا��ولى. ومع ذلك، إذا لم يكن المالك سعيًدا بالخدمة، فُيرجى إخطار أحد  ودائًما

 ممثلينا كما هو موضح في إثبات ال��اء.
مالك الجهاز إجابة كاملة في غضون  ) أيام عمل من تاريخ است��منا لشكوى مالك الجهاز. وإذا لم نتمكن من إعطاء5وسنقوم بالردّ في غضون (

 هذا الوقت (على سبيل المثال، ��ن التحقيق المفّصل مطلوب)، فسنقّدم للمالك إجابة مؤقتة نخبره فيها بما يجري عمله للتعامل مع شكواه،
) 4المالك في غضون أربعة (ونخبره بالوقت الذي يتوّقع فيه الحصول على إجابة كاملة ومن أّي جهة. وفي معظم الحا��ت، سيتم حل شكوى 

 أسابيع.

http://support.microsoft.com/gp/customer-service-phone-numbers
mailto:msespbus@microsoft.com


 

  6من  5الصفحة  10.13.20 -فقط  Surface Hub EHS -البحرین  -مایكروسوفت 

 

 الخصوصية وحماية البيانات
 حماية البيانات 

واحترامها وفًقا للت��يعات الحالية لحماية البيانات ("الت��يعات"). و��غراض الت��يع، يكون المتحكّم في  خصوصيتكملتزمون بحماية  إننا
وقعنا مالشخصية، وللمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة  بياناتكبها  نعالج. وفيما يلي ملّخص للطرق الرئيسية التي مايكروسوفتالبيانات هو 

 .Microsoft.com/privacyعلى الويب على العنوان التالي: 
 

 كيف نستخدم بياناتك الشخصية ومع من نتشاركها 
ولك ح نمتلكها على معالجة البيانات الشخصية، والمقصود بها أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، التي سنعمل 

 بالطرق التالية:
o  غراض تقديم معالجة المطالبات وأّي أغراض أخرى ذات صلة. وقد يشمل ذلك القرارات التي يتم اتخاذها عن طريق وسائل آلية، وهذا��

 . بينكو بينناذ العقد المبرم من أجل تنفي
o  بتحليل النشاط التاريخي، وتحسين نقوم الم��وعة: مثل أن مصلحتنا ولعرض أغراض التجديد أو البحث أو ا��حصاء، فإن هذا يصب في

، وتعزيز عرض ةالطريقة الحسابية لنظام التصنيف بالنجوم، والمساعدة في التنبؤ بتأثير ا��عمال في المستقبل، وزيادة المصالح التجاري
 المنتجات، وتطوير أنظمة وعمليات جديدة، والمساهمة في التزامات قانونية قائمة على اختصاص قضائي خارج ا��تحاد ا��وروبي.

o  ق على إجراء التواصل معك لتحقيوافقت ، إذا تهمكأنها قد نشعر أو التي منا بالمعلومات أو المنتجات أو الخدمات التي تطلبها لتزويدك
 ا��غراض. هذه 

o  القانونية والتنظيمية.بالتزاماتنا ، إذ إن هذا ا��مر يتعلق خدمتنابالتغييرات التي تطرأ على ��خطارك 
o  التزاماتنا بوللحماية من ا��حتيال وغسل ا��موال وتمويل ا��رهاب والوفاء با��لتزامات القانونية أو التنظيمية العامة، يجب أن يفي هذا ا��مر

 يمية القائمة على ا��ختصاص القضائي مع ا��تحاد ا��وروبي.القانونية والتنظ
 

 ا��فصاح عن بياناتك الشخصية
، أو إلى مزودي الخدمات الذين يؤدون لناالشخصية لجهات خارجية مشتركة في توفير المنتجات أو الخدمات بياناتك ا��فصاح عن لنا يجوز 

جموعة، و��كاء التقارب، والوك��ء، ومسؤولي الجهات الخارجية، و��كات التأمين، ��كات الم . وتشمل هذه ال��كات،عناالخدمات بالنيابة 
و��كات إعادة التأمين، ووكا��ت ا��ئتمان، ووكا��ت كشف ا��حتيال، وهيئات تسوية الخسائر، والمحلفين/المحامين، والمحاسبين، والسلطات 

 التنظيمية، وما قد يقتضيه القانون.
 

 بياناتعمليات النقل الدولي لل
الشخصية خارج المنطقة بياناتك بنقل نقوم "). وأينما EEAالشخصية إلى وجهات خارج المنطقة ا��قتصادية ا��وروبية ("بياناتك نقل لنا يحق 

 لك معاملتها بأمان ووفًقا ��شعار الخصوصية هذا والت��يع.  سنضمن ا��قتصادية ا��وروبية، 
 

 الحقوق الخاصة بك

 :لكيحق 

a(  الشخصية ��غراض التسويق المبا�� في أّي وقت؛بياناتك ا��عتراض على معالجة 
b(  الم��وعة؛مصالحنا الشخصية عندما تستند المعالجة إلى بياناتك ا��عتراض على معالجة 
c(  ساس تتم أ ومعلوماتنا المتعلقة بكيفية معالجة هذه البيانات الشخصية وعلى أيّ تحكمنا الوصول إلى البيانات الشخصية في نطاق

 هذه المعالجة؛
d(  الشخصية؛بياناتك طلب محو 
e( .طلب تحديث أي بيانات غير كافية أو غير مكتملة أو غير دقيقة أو تصحيحها 
f(  الشخصية؛بياناتك طلب تقييد معالجة 

g(  معلومات  قبطلب نقلها إلى مرا يمكنكبتنسيق منظم وشائع ا��ستخدام ومقروء آليًا، أو  إليكالشخصية  بياناتكتوفير  منااطلب
 ة؛فقط ويتم تنفيذ المعالجة بالوسائل ا��لي معكأو إلى إبرام عقد  موافقتكآخر مبا��ة، لكن في كل حالة عندما تستند المعالجة إلى 

h( تقديم شكوى إلى هيئة حماية البيانات المحلية؛ 
i(  ها.المعالجة وبناًء على الموافقة قبل سحب ، دون التأثير على قانونيةموافقتكفي أّي وقت تستند فيه المعالجة إلى  موافقتكاسحب 

 ا��حتفاظ بالبيانات

�ت، ستبلغ فترة . في معظم الحا�بنالفترة أطول من ال��زم، وستتم إدارتها وفًقا لسياسة ا��حتفاظ بالبيانات الخاصة  ببياناتكلن يتم ا��حتفاظ 
بالبيانات لفترة أطول بسبب  ا��حتفاظ منا، ما لم يكن مطلوبًا معك) سنوات بعد انتهاء العقد، أو ع��قة العمل 10ا��حتفاظ بالبيانات ع�� (

 متطلبات العمل أو المتطلبات القانونية أو التنظيمية. 



 

  6من  6الصفحة  10.13.20 -فقط  Surface Hub EHS -البحرین  -مایكروسوفت 

الشخصية، فُيرجى التواصل مع مسؤول حماية البيانات، ُيرجى مراجعة الموقع ا��لكتروني ناتك باستخدامنا لبياإذا كانت لديك أّي أسئلة تتعلق 
)Microsoft.com/privacy .وذلك للحصول على تفاصيل العنوان بالكامل ( 

 

 أحكام عامة
لن ُنعَفى من التزاماتنا تجاه مالك الجهاز يجوز لنا التعاقد من الباطن أو إسناد أداء التزاماتنا ��طراف خارجية، ولكننا المقاولة من الباطن.  .1

 عند القيام بذلك.
لن يؤثر فشل أّي طرف في مطالبة الطرف ا��خر بأداء أّي حكم من أحكام هذا العقد على الحق الكامل في التنازل، القابلية ل��نفصال.  .2

عن انتهاك أي حكم من أحكام هذا العقد �� ُيعّد تناز�ً�  اشتراط مثل هذا ا��داء في أي وقت ��حق؛ كما أن التنازل من جانب أّيٍ من الطرفين
عن الحكم نفسه. في حال عدم نفاذ أي حكم من هذه ال��وط وا��حكام أو بط��نه بموجب أّي قانون معمول به، أو إذا كان هذا الحكم قد 

��حكام غير قابلة للتنفيذ أو باطلة ككل، وفي صدر بقرار قضائي معمول به، فإن عدم قابلية ا��نفاذ أو البط��ن لن يجعل هذه ال��وط وا
هذه الحالة، سيتم تغيير هذه ا��حكام وتفسيرها كي ُتحقق أهداف هذا الحكم غير القابل ل��نفاذ أو الباطل على أفضل وجه وذلك من 

 خ��ل حدود القانون المنطبق أو قرارات المحاكم المعمول بها.
لى ا��تصال به، ��ّي غرض من ا��غراض أو لجميعها، وذلك على أي رقم هاتف، أو عنوان مادي يوافق مالك الجهاز ��احًة ع ا��شعارات. .3

ي فأو إلكتروني يزودنا به المالك. ستكون جميع ا��شعارات أو الطلبات المتعلقة بهذا العقد كتابية ويمكن إرسالها بأّي وسيلة معقولة بما 
نصية أو الرسائل التجارية الليلية. ُتعّد ا��شعارات ُمرسلة إلى المالك بمجرّد إرسالها له عبر ذلك البريد ا��لكتروني أو الفاكس أو الرسائل ال

) أيام من إرسال البريد إلى عنوان الشارع الذي قدمه 3البريد ا��لكتروني أو رقم الفاكس الذي تم تقديمه لنا بواسطته، أو خ��ل ث��ثة (
 المالك لنا.

 دولة البحرين.يخضع عقد الخدمة هذا لقوانين  .4
 

 مجمل ا��تفاق
اق فيشكّل عقد الخدمة هذا، بما في ذلك البنود وال��وط والقيود وا��ستثناءات وا��ستبعادات وإثبات ال��اء الخاص بمالك الجهاز، مجمل ا��ت

 � حسبما يقتضيه القانون.بيننا وبين المالك، و�� يجوز ��ّي تمثيل أو وعد أو ��ط غير وارد في هذا العقد أن ُيعّدل هذه البنود، إ�
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