
 

 

 

 

 

 

 
وتحاول عملك  SAMSUNG المنتج"(. تقّدر ") SAMSUNG Solid State Drive شكًرا لك على شراء 

البنود والشروط التالیة بعنایة قبلدائًما توفیر أعلى جودة للخدمة لك. یُرجى قراءة   

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. استخدام المنتج الذي توفره یمثل .("SAMSUNG") 

 استخدام المنتج موافقة على البنود والشروط المتضمنة في ھذا الضمان المحدود ألقراص

 SAMSUNG SSD .("بیان الضمان )"االتفاقیة
 

 

 أ. سیاسة الضمان

العیوبلمشتري المنتج في عبوتھ األصلیة المغلقة )"أنت"( خلو المنتج من   SAMSUNG تضمن 

 التي تتعلق بالمواد والصناعة، حسب الشروط المنصوص علیھا في ھذا المستند ألي األجلین

( مدة الضمان المحدود كما ھو محدد في سیاسة الضمان بحیث تبدأ من1التالیین أقرب: )   

نتج في عبوتھ األصلیة المغلقة حتى تاریخ انتھاء صالحیتھا )راجع سیاسةتاریخ شراء الم  

 الضمان بأكملھا لمعرفة التفاصیل(. )إذا لم یكن ھناك دلیل متوفر على تاریخ

( أشھر بعد تاریخ تصنیع3الشراء سیتم اعتبار أن مدة الضمان قد بدأت بعد )   

( المدة المنتھیة بتاریخ تجاوز2و ) المنتج(؛ أ SSD لحد إجمالي عدد وحدات البایت التي  

 تمت كتابتھا (TBW) التي تتضح من برنامج MAGICIAN من SAMSUNG ( للحصول على معلومات

 محددة عن ھذا الحد، یرجى الرجوع إلى ورقة البیانات الخاصة بمنتج SSD المتوفرة على

(www.samsung.com/samsungssd ،www.samsung.com/ssd الموقع 

عدم توفر دلیل صالح على الشراء، ستتحدد مدة الضمان المحدود على أساس في حالة  

 .تاریخ الصناعة

 إذا قررت SAMSUNG وفقًا لتقدیرھا، أن المنتج بھ عیوب تتعلق بالمواد أو الصناعة

 وال یطابق المواصفات المنشورة في حالة االستخدام العادي بشكل واضح، طوال مدة امتالك

الضمان المحدود، وبموجب الشروط واالستثناءات الواردة في ھذه المنتج، وخالل مدة  

( :إصالح المنتج أو1بأي مما یلي كما یتراءى لھا )   SAMSUNG االتفاقیة، فستقوم 

2استبدالھ بآخر جدید أو محدث ذي إمكانیات أو وظائف مساویة لھ أو تزید عنھ؛ أو )  )  

وقت تقدیم المطالبة بالضمان لشركةإعادة قیمة المنتج لمنتج بسعر السوق الحالي   

 SAMSUNG إذا لم تكن شركة SAMSUNG قادرة على إصالح المنتج أو استبدالھ .في حالة

 االستبدال، یحق لشركة SAMSUNG استبدال المنتج بآخر تم استخدامھ أو تم إصالحھ أو

 اختباره من قبل ووجد أنھ مطابق لمواصفات .SAMSUNG سیتم تطبیق فترة الضمان

 للمنتجات التي یتم استبدالھا وإصالحھا طوال المدة المتبقیة من فترة الضمان األصلیة

( یوًما .لن یتم إرسال المنتج المعاد لخدمة االستبدال إلیك مرة 09أو فترة التسعین )   

 أخرى .ومع ذلك، في حالة عدم اكتشاف مشاكل (NTF) من خالل التشخیص، تتم إعادة المنتج

لیك نسخ البیانات الھامة احتیاطیًا دائًما .یتوفر ھذا الضمان لك فقطإلیك .ینبغي ع  

 .وال یجوز نقل ملكیتھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمان Samsung SSD المحدود

Samsung SSD لجمیع أقراص 



 

 ب. شرط الضمان المحدود )المدة اإلجمالیة لعدد وحدات البایت التي تمت كتابتها(

 السعة المنتج
 سیاسة ضمان المنتج

كتابتھا( )مدة إجمالي عدد وحدات البایت التي تمت  

750 EVO 
 الفئة

 120جیجابایت
أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات 3  

البایت التي تمت كتابتھا إلى 33  

 250جیجابایت
أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات 3  

البایت التي تمت كتابتھا إلى 07  

  500جیجابایت
أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات 3  

البایت التي تمت كتابتھا إلى 077  

 الفئة 830
234جیجابایت/021جیجابایت/ 46  

جیجابایت 302جیجابایت/  
أعوام 3  

 الفئة 840
377جیجابایت/ 237جیجابایت/ 027  

 جیجابایت
أعوام 3  

167الفئة   

PRO 
302جیجابایت/ 234جیجابایت/ 021  

 جیجابایت

أعوام 3  

إجمالي عدد وحدات البایت التي تمت 03)  

 كتابتھا لتطبیقات الشركات(

167الفئة   

EVO 
377جیجابایت/ 237جیجابایت/ 027   

  جیجابایت
أعوام 3  

 120جیجابایت 850
 3 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات

 البایت التي تمت كتابتھا إلى 75

137الفئة   

PRO 

302جیجابایت/ 234جیجابایت/ 021  
 جیجابایت

 10 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات

البایت التي تمت كتابتھا إلى  150  

 512جیجابایت/1تیرابایت
 10 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات

البایت التي تمت كتابتھا إلى  300  

 2تیرابایت
 10 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات

البایت التي تمت كتابتھا إلى  450  

 4تیرابایت
 10 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات

البایت التي تمت كتابتھا إلى  600  

137الفئة   

EVO 

جیجابایت 237جیجابایت/ 027  
 5 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات

 البایت التي تمت كتابتھا إلى 75

 500جیجابایت/1تیرابایت
 5 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات

 البایت التي تمت كتابتھا إلى 150 

 2تیرابایت/4تیرابایت
 5 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات

التي تمت كتابتھا إلىالبایت  300   

950 PRO 

  256جیجابایت
 5 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات

 البایت التي تمت كتابتھا إلى 200 

  512جیجابایت
 5 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات

 البایت التي تمت كتابتھا إلى 400 

960 EVO 

 250جیجابایت
 3 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات

التي تمت كتابتھا إلىالبایت  100   

 500جیجابایت
 3 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات

 البایت التي تمت كتابتھا إلى 200 

 1تیرابایت
 3 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات

 البایت التي تمت كتابتھا إلى 400 

960 PRO 512جیجابایت 
 5 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات

كتابتھا إلىالبایت التي تمت  400   



 

 1تیرابایت
 5 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات

 البایت التي تمت كتابتھا إلى 800 

 2تیرابایت
 5 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات

 البایت التي تمت كتابتھا إلى 1,200 

 ج. نطاق الضمان المحدود

( عدم استخدام0التالیة: ) ال یسري الضمان المنصوص علیھ في ھذه االتفاقیة في الحاالت   

( عدم استخدام المنتج في الوظیفة والبیئة2المنتج وفقًا ألي تعلیمات مصاحبة لھ، )   

( أي عطل أو عیب ینتج عن وجود منتج أو برنامج أو محتوى تابع لجھة خارجیة،3المخصصة لھ )   

بار غیر الصحیح أوسوء( أي عطل أو عیب ینتج عن التركیب أو االخت6سواء كان مرخًصا أم ال؛ )   
 االستخدام أو اإلھمال أو اإلصالح والتعدیل غیر المرخص لھ أو الحوادث أو أي أسباب أخرى

( وجود اي ظروف أخرى ترى3أو)  SAMSUNG أنھا تثبت مخالفتك لھذه االتفاقیة. تقروتوافق  
صر على أنظمةعلى أن المنتج غیر مخصص وال یجوز استخدامھ في التطبیقات التي تشمل وال تقت  
 المحافظة على الحیاة , أو الرعایة الحساسة أو األجھزة الطبیة أو أجھزة السالمة أو

 التطبیقات األخرى التي قد یشكل تعطلھا تھدیًدا للحیاة أو تھدیًدا بوقوع إصابة life شخصیة
كامأو ضرر بدني أو أي تطبیق عسكري أو دفاعي أو أي عطاء حكومي قد تنطبق علیھ بنود وأح  

 خاصة. وبناء على ذلك، تخلي SAMSUNG طرفھا عن أي مسؤولیة وعن المسؤولیة الكاملة
 التي تتعلق بأي استخدام للمنتج من ھذا القبیل أو تنتج عنھ أو ترتبط بھ وأنك تتحمل

 .مسؤولیة جمیع المخاطر الناتجة عن ھذا االستخدام أو استخدام مماثل لھ

SSD  بالفحص/التركیب الخاص بأي تكالیف ونفقات مرتبطة  SAMSUNG ال یغطي ضمان 

 واسترداد البیانات لغرض اإلصالح أو االستبدال. ال یغطي ضمان SAMSUNGأیًضا المنتجات، 
 التي، على سبیل المثال تم استالمھا في عبوة غیر مناسبة أو تم تغییرھا أو تالفة. سیتم

یر حصریة بأمثلة قیود الضمان فیمافحص المنتج بعد استالمھ. یمكنك الرجوع إلى قائمة غ  
 : .یلي

 شحن المنتج أو وضعھ في عبوة غیر مناسبة، بما في ذلك استخدام حاویة الشحن غیر -

 ;الصالحة

 أي تغییرات أو تعدیالت أو ضرر مادي للمنتج، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، -

 ;الخدوش الغائرة

ي تغییرات أو تعدیالت أو إزالة ألي من ملصقاتأ - SAMSUNG أو الرموز الشریطیة على  
 المنتج؛

 فتح ھیكل - SSD أو ؛

 .العبث بشریط إحكام القفل أو الرقم التسلسلي أو عدم وجود أي منھما -

 
 د. قیود الضمان وقیود المسؤولیة

 بخالف الضمانات الصریحة الواردة في ھذا المستند، تخلي SAMSUNG مسؤولیتھا عن جمیع
الصریحة والضمنیة األخرى، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر أي ضمانات الضمانات  

 ضمنیة للتسویق والصالحیة لغرض وعدم االنتھاك ومسار الصفقة واستخدام التجارة. تتقید

 .جمیع الضمانات الصریحة والضمنیة بمدة سریان العقد المحدود

سؤولیة القانونیة الكاملة لشركةھذه االتفاقیة تتضمن الم SAMSUNG والتعویض الحصري  

 عن مخالفة ھذه االتفاقیة. ال تتحمل SAMSUNG وال موردوھا وال أي شركة تابعة لھا بأي حال
 من األحوال مسؤولیة أي أضرار غیر مباشرة أو الحقة أو عرضیة أو خاصة، أو أي خسارة مادیة

ملفات، حتى إذا علمتأو أي فقدان للبیانات أو ال SAMSUNG باحتمال حدوث ھذا الضرر  

 وبصرف النظر عن فشل الغرض األساسي ألي عالج محدود. ولن تتعدى SAMSUNG بأي حال من
 األحوال المبلغ المدفوع لھا عند شراء المنتج. وتنطبق ھذه القیود واالستثناءات على أقصى

 .حد یسمح بھ القانون المعمول بھ
 ھ. القانون واالختصاص القانوني

االتفاقیة وتُفسر طبقًا لقوانین جمھوریة كوریا )باستثناء تعارض أحكام القانونتخضع ھذه   
 الذي قد یؤدي إلى استخدام قوانین سلطة مختصة أخرى( ویتم الفصل في جمیع المنازعات أو

 االختالفات أو الدعاوى الناتجة عن أو المتعلقة بھذه االتفاقیة )بما في ذلك وجودھا أو



 

إنھاؤھا( بشكل نھائي بواسطة جلسة تحكیم تُعقد في الغرفة التجاریة الدولیةصالحیتھا أو  . 
 یكون قرار التحكیم نھائي وملزم للطرفین. تُحفظ سریة جمیع األمور المتعلقة بالتحكیم،

 والتي تشمل الُحكم، باستثناء ما ھو متضمن في تسجیل الحكم وأي عملیات تنفیذ الحقة قد
 .تتطلب الكشف

 

 لمزید من المعلومات، تفضل بزیارة www.samsung.com/ssd و

.www.samsung.com/samsungssd 

www.samsung.com/ssd
www.samsung.com/samsungssd

