
 

 

 

 

 

 

 
وتحاولعملك  SAMSUNG املنتج"(. تقّدر ") SAMSUNG Solid State Drive شكرًا لك عىل رشاء 

البنود والرشوط التالیة بعنایة قبلدائًما توفیر أعىل جودة للخدمة لك. یُرجى قراءة   

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

 استخدام املنتج موافقة عىل البنود والرشوط املتضمنة يف ھذا الضمان املحدود ألقراص

 SAMSUNG SSD .("بیان الضمان )"االتفاقیة

 

 

 أ. سیاسة الضمان

العیوبملشرتي املنتج يف عبوتھ األصلیة املغلقة )"أنت"( خلو املنتج من   SAMSUNG تضمن 

 اليت تتعلق باملواد والصناعة، حسب الرشوط املنصوص علیھا يف ھذا املستند ألي األجلین

( مدة الضمان املحدود كما ھو محدد يف سیاسة الضمان بحیث تبدأ من1التالیین أقرب: )   

نتج يف عبوتھ األصلیة املغلقة حىت تاریخ انتھاء صالحیتھا )راجع سیاسةتاریخ رشاء امل  

 الضمان بأكملھا ملعرفة التفاصیل(. )إذا لم یكن ھناك دلیل متوفر عىل تاریخ

( أشھر بعد تاریخ تصنیع3الرشاء سیتم اعتبار أن مدة الضمان قد بدأت بعد )   

( املدة املنتھیة بتاریخ تجاوز2و ) املنتج(؛ أ SSD لحد إجمايل عدد وحدات البایت اليت  

 تمت كتابتھا (TBW) اليت تتضح من برنامج MAGICIAN من SAMSUNG ( للحصول عىل معلومات

 محددة عن ھذا الحد، یرجى الرجوع إىل ورقة البیانات الخاصة بمنتج SSD املتوفرة عىل

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

عدم توفر دلیل صالح عىل الرشاء، ستتحدد مدة الضمان املحدود عىل أساس يف حالة  

 .تاریخ الصناعة

 إذا قررت SAMSUNG وفًقا لتقدیرھا، أن املنتج بھ عیوب تتعلق باملواد أو الصناعة

 وال یطابق املواصفات املنشورة يف حالة االستخدام العادي بشكل واضح، طوال مدة امتالك

الضمان املحدود، وبموجب الرشوط واالستثناءات الواردة يف ھذه املنتج، وخالل مدة  

( :إصالح املنتج أو1بأي مما یيل كما یرتاءى لھا )   SAMSUNG االتفاقیة، فستقوم 

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

وقت تقدیم املطالبة بالضمان لرشكةإعادة قیمة املنتج ملنتج بسعر السوق الحايل   

 SAMSUNG إذا لم تكن رشكة SAMSUNG قادرة عىل إصالح املنتج أو استبدالھ .يف حالة

 االستبدال، یحق لرشكة SAMSUNG استبدال املنتج بآخر تم استخدامھ أو تم إصالحھ أو

 اختباره من قبل ووجد أنھ مطابق ملواصفات .SAMSUNG سیتم تطبیق فرتة الضمان

 للمنتجات اليت یتم استبدالھا وإصالحھا طوال املدة املتبقیة من فرتة الضمان األصلیة

( یوًما .لن یتم إرسال املنتج املعاد لخدمة االستبدال إلیك مرة 09أو فرتة التسعین )   

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

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

 .وال یجوز نقل ملكیتھ

 

 

 

 

 

 ضمان Samsung SSD املحدود

Samsung SSD لجمیع أقراص 



 

  



 

 ب. رشط الضمان املحدود )املدة اإلجمالیة لعدد وحدات البایت اليت تمت كتابتها(

 السعة املنتج
 سیاسة ضمان املنتج

 )مدة إجمايل عدد وحدات البایت اليت تمتكتابتها(

750 

EVOالفئة 

 120جیجابایت
أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات 3  

البایت اليت تمت كتابتھا إىل 33  

 250جیجابایت
 أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات 3

 البایت اليت تمت كتابتھا إىل 09

 500جیجابایت
أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات 3  

البایت اليت تمت كتابتھا إىل 199  

 الفئة 830
234جیجابایت/121جیجابایت/ 46  

جیجابایت 312جیجابایت/  
أعوام 3  

 الفئة 840
399جیجابایت/ 239جیجابایت/ 129  

 جیجابایت
أعوام 3  

169الفئة   

PRO 

123جیجابایت/ 234جیجابایت/ 121  

 جیجابایت

أعوام 3  

إجمايل عدد وحدات البایت اليت تمت 03)  

 كتابتھا لتطبیقات الرشكات(

169الفئة   

EVO 

399جیجابایت/ 239جیجابایت/ 129  

 جیجابایت
أعوام 3  

 120جیجابایت 850
 3 أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

 البایت اليت تمت كتابتھا إىل 75

139الفئة   

PRO 

312جیجابایت/ 234جیجابایت/ 121  

 جیجابایت

 10 أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

البایت اليت تمت كتابتھا إىل  150  

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

البایت اليت تمت كتابتھا إىل  300  

 2تیرابایت
 10 أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

البایت اليت تمت كتابتھا إىل  450  

 4تیرابایت
 10 أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

البایت اليت تمت كتابتھا إىل  600  

139الفئة   

EVO 

جیجابایت 239جیجابایت/ 129  
 5 أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

 البایت اليت تمت كتابتھا إىل 75

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

 البایت اليت تمت كتابتھا إىل 150 

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

كتابتھا إىلالبایت اليت تمت  300   

860 PRO 

جیجابایت 234  
 5أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

300 البایت اليت تمت كتابتھا إىل   

 512جیجابایت
 5أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

البایت اليت تمت كتابتھا إىل  600  

 1تیرابایت
 5أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

البایت اليت تمت كتابتھا إىل  1,200  

 2تیرابایت
 5أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

البایت اليت تمت كتابتھا إىل  2,400  



 

 السعة املنتج
 سیاسة ضمان املنتج

 )مدة إجمايل عدد وحدات البایت اليت تمتكتابتها(

 4تیرابایت
 5أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

البایت اليت تمت كتابتھا إىل  4,800  

860 EVO 

Series 

جیجابایت 239  
 5أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

البایت اليت تمت كتابتھا إىل  150  

 500جیجابایت
 5أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

300 البایت اليت تمت كتابتھا إىل   

 1تیرابایت
 5أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

البایت اليت تمت كتابتھا إىل  600  

 2تیرابایت
 5أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

البایت اليت تمت كتابتھا إىل  1,200  

 4تیرابایت
وصول إجمايل عدد وحداتأعوام أو  5 

البایت اليت تمت كتابتھا إىل  2,400  

860 QVO 

 1تیرابایت
 3أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

 البایت اليت تمت كتابتھا إىل  360

 2تیرابایت
 3أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

البایت اليت تمت كتابتھا إىل  720  

 4تیرابایت
وحداتأعوام أو وصول إجمايل عدد  3 

البایت اليت تمت كتابتھا إىل  1,440  

870 QVO 

1TB 
 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات 3

 تيرابايت 363البايت التي تمت كتابتها إلى 

2TB 
 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات 3

 تيرابايت 023البايت التي تمت كتابتها إلى 

4TB 
 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات 3

 تيرابايت 0443التي تمت كتابتها إلى البايت 

8TB 
 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات 3

 تيرابايت 2883البايت التي تمت كتابتها إلى 

870 EVO 

250GB 
 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات 5

 تيرابايت 053البايت التي تمت كتابتها إلى 

500GB 
 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات 5

 تيرابايت 333التي تمت كتابتها إلى البايت 

1TB 
 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات 5

 تيرابايت 633البايت التي تمت كتابتها إلى 

2TB 
 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات 5

 تيرابايت 0233البايت التي تمت كتابتها إلى 

4TB 
 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات 5

 تيرابايت 2433كتابتها إلى البايت التي تمت 

950 PRO 

  256جیجابایت
 5 أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

 البایت اليت تمت كتابتھا إىل 200 

  512جیجابایت
 5 أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

 البایت اليت تمت كتابتھا إىل 400 



 

 السعة املنتج
 سیاسة ضمان املنتج

 )مدة إجمايل عدد وحدات البایت اليت تمتكتابتها(

960 EVO 

 250جیجابایت
 3 أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

 البایت اليت تمت كتابتھا إىل 100 

 500جیجابایت
 3 أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

 البایت اليت تمت كتابتھا إىل 200 

 1تیرابایت
 3 أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

 البایت اليت تمت كتابتھا إىل 400 

960 PRO 

 512جیجابایت
 5 أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

تمت كتابتھا إىل البایت اليت 400   

 1تیرابایت
 5 أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

 البایت اليت تمت كتابتھا إىل 800 

 2تیرابایت
 5 أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

 البایت اليت تمت كتابتھا إىل 1,200 

970 EVO, 

970 EVO 

Plus 

 250جیجابایت
 5 أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

150 اليت تمت كتابتھا إىلالبایت   

 500جیجابایت
 5 أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

 البایت اليت تمت كتابتھا إىل300

 1تیرابایت
 5 أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

 البایت اليت تمت كتابتھا إىل600

 2تیرابایت
 5 أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

 البایت اليت تمت كتابتھا إىل 1,200 

970 PRO 

 512جیجابایت
 5 أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

 البایت اليت تمت كتابتھا إىل600

 1تیرابایت
 5 أعوام أو وصول إجمايل عدد وحدات

 البایت اليت تمت كتابتھا إىل 1,200 

980 PRO 

250GB 
 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات 5

 تيرابايت 053البايت التي تمت كتابتها إلى 

500GB 
 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات 5

 تيرابايت 333البايت التي تمت كتابتها إلى 

1TB 
 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات 5

 تيرابايت 633البايت التي تمت كتابتها إلى 

2TB 
 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات 5

 تيرابايت 0233البايت التي تمت كتابتها إلى 

980 

250GB 
 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات 5

 تيرابايت 053البايت التي تمت كتابتها إلى 

500GB 
 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات 5

 تيرابايت 333البايت التي تمت كتابتها إلى 

1TB 
 أعوام أو وصول إجمالي عدد وحدات 5

 تيرابايت 633البايت التي تمت كتابتها إلى 

 

املحدودج. نطاق الضمان   



 

( عدم استخدام1ال یرسي الضمان املنصوص علیھ يف ھذه االتفاقیة يف الحاالت التالیة: )   

( عدم استخدام املنتج يف الوظیفة والبیئة2املنتج وفًقا ألي تعلیمات مصاحبة لھ، )   

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

( أي عطل أو عیب ینتج عن الرتكیب أو االختبار غیر الصحیح أوسوء6سواء كان مرخًصا أم ال؛ )   

 االستخدام أو اإلھمال أو اإلصالح والتعدیل غیر املرخص لھ أو الحوادث أو أي أسباب أخرى

( وجود اي ظروف أخرى ترى3أو)  SAMSUNG أنھا تثبت مخالفتك لھذه االتفاقیة. تقروتوافق  

ن املنتج غیر مخصص وال یجوز استخدامھ يف التطبیقات اليت تشمل وال تقترص عىل أنظمةعىل أ  

 املحافظة عىل الحیاة , أو الرعایة الحساسة أو األجھزة الطبیة أو أجھزة السالمة أو

 التطبیقات األخرى اليت قد یشكل تعطلھا تھدیًدا للحیاة أو تھدیًدا بوقوع إصابة life شخصیة

أو أي تطبیق عسكري أو دفاعي أو أي عطاء حكومي قد تنطبق علیھ بنود وأحكامأو رضر بدين   

 خاصة. وبناء عىل ذلك، تخيل SAMSUNG طرفھا عن أي مسؤولیة وعن املسؤولیة الكاملة

 اليت تتعلق بأي استخدام للمنتج من ھذا القبیل أو تنتج عنھ أو ترتبط بھ وأنك تتحمل

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

SSD أي تكالیف ونفقات مرتبطة بالفحص/الرتكیب الخاص ب SAMSUNG ال یغطي ضمان 

 واسرتداد البیانات لغرض اإلصالح أو االستبدال. ال یغطي ضمان SAMSUNGأیًضا املنتجات، 

أو تالفة. سیتم اليت، عىل سبیل املثال تم استالمھا يف عبوة غیر مناسبة أو تم تغییرھا  

 فحص املنتج بعد استالمھ. یمكنك الرجوع إىل قائمة غیر حرصیة بأمثلة قیود الضمان فیما

 : .یيل

 شحن املنتج أو وضعھ يف عبوة غیر مناسبة، بما يف ذلك استخدام حاویة الشحن غیر -

 ;الصالحة

ثال ال الحرص،أي تغییرات أو تعدیالت أو رضر مادي للمنتج، بما يف ذلك عىل سبیل امل -  

 ;الخدوش الغائرة

 أي تغییرات أو تعدیالت أو إزالة ألي من ملصقات - SAMSUNG أو الرموز الرشیطیة عىل

 املنتج؛

 فتح ھیكل - SSD أو ؛

 .العبث برشیط إحكام القفل أو الرقم التسلسيل أو عدم وجود أي منھما -

 

 د. قیود الضمان وقیود املسؤولیة

 بخالف الضمانات الرصیحة الواردة يف ھذا املستند، تخيل SAMSUNG مسؤولیتھا عن جمیع

 الضمانات الرصیحة والضمنیة األخرى، بما يف ذلك عىل سبیل املثال ال الحرص أي ضمانات

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

رسیان العقد املحدود جمیع الضمانات الرصیحة والضمنیة بمدة . 

 ھذه االتفاقیة تتضمن املسؤولیة القانونیة الكاملة لرشكة SAMSUNG والتعویض الحرصي

 عن مخالفة ھذه االتفاقیة. ال تتحمل SAMSUNG وال موردوھا وال أي رشكة تابعة لھا بأي حال

خسارة مادیةمن األحوال مسؤولیة أي أرضار غیر مبارشة أو الحقة أو عرضیة أو خاصة، أو أي   

 أو أي فقدان للبیانات أو امللفات، حىت إذا علمت SAMSUNG باحتمال حدوث ھذا الرضر

 وبرصف النظر عن فشل الغرض األسايس ألي عالج محدود. ولن تتعدى SAMSUNG بأي حال من

 األحوال املبلغ املدفوع لھا عند رشاء املنتج. وتنطبق ھذه القیود واالستثناءات عىل أقىص

یسمح بھ القانون املعمول بھحد  . 

 ھ. القانون واالختصاص القانوين

 تخضع ھذه االتفاقیة وتُفرس طبًقا لقوانین جمھوریة كوریا )باستثناء تعارض أحكام القانون

 الذي قد یؤدي إىل استخدام قوانین سلطة مختصة أخرى( ویتم الفصل يف جمیع املنازعات أو

أو املتعلقة بھذه االتفاقیة )بما يف ذلك وجودھا أواالختالفات أو الدعاوى الناتجة عن   

 .صالحیتھا أو إنھاؤھا( بشكل نھايئ بواسطة جلسة تحكیم تُعقد يف الغرفة التجاریة الدولیة

 یكون قرار التحكیم نھايئ وملزم للطرفین. تُحفظ رسیة جمیع األمور املتعلقة بالتحكیم،

تسجیل الحكم وأي عملیات تنفیذ الحقة قد واليت تشمل الُحكم، باستثناء ما ھو متضمن يف  

 .تتطلب الكشف



 

 

 ملزید من املعلومات، تفضل بزیارةwww.samsung.com/ssdو

.www.samsung.com/samsungssd 
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