
 Apple Watch لـ AppleCare+
+AppleCare لسماعات الرأس 

 iPad لـ AppleCare+
 iPhone لـ AppleCare+

 iPod لـ AppleCare+

E عD هذە الخطة  FGHحقوق المستهل FPتأث

? واللوائح لحما8ة المستهلك. ال ُتِخّل هذە الخطة  @Aتكفلها القوان F GHضات الKLل الحقوق والتعO Pاإلضافة إU عض المزا8اU تمنح هذە الخطة
 F

?Yموجب قانون الضمان القانوU ضاتKLتع F
Ĝ F تل

F ذلك حق المستهلك _?
Uالحقوق الممنوحة Uموجب قانون المستهلك المعمول Uه، Uما _?

اماتها التعاقد8ة.  ? Ghأي من الU APPLE حالة عدم وفاء F
والمطالsة UالتعKLضات _?

1. الخطة 

F هذا المسtند 
8ح�م هذا العقد ("الخطة") الخدمات المقدمة من U Appleموجب الخطط المذكورة أعالە، وكذلك البنود الواردة _?

اء أو إرساله إل�ك  ومسtند تأ��د خطتك ("تأ��د الخطة") و�8صال المب�عات األص�F لخطتك. س�تم تقد8م تأ��د الخطة لك وقت ال��
 Pاالنتقال إU د الخطة�Kت خطتك من Apple، فإنه 8جوز لك الحصول ع� �سخة من مسtند تأ� Ghعد ذلك. و�ذا اشU ا ��تلقائ

 .mysupport.apple.com/products

? المعمول بها، وضمان المكونات الماد8ة من  @Aموجب القوانU حقوقك المحددة Pاإلضافة إU موجب هذە الخطةU ُتقدم المزا8ا الممنوحة
وط الخطة نفسها، سواء تم سداد ق�متها ع� أساس مرة واحدة ("خطة الدفع لمرة  �̈ . وتنطبق  F

?Yالمجا F ?Hالجهة المصنعة، والدعم الف
واحدة") أو ع� أساس شهري ("خطة الدفع الشهري")، ما لم 8ذكر خالف ذلك. 

F ذلك 
ُتغFµ الخطة األجهزة التال�ة (الُمشار إليها إجماU ³ًـ "األجهزة الخاضعة للتغط�ة"): Apple Watch (1) أو U) iPadما _?

اؤە لالستخدام مع iPad الخاص Uك، المشار إل�ه Uـ  �̈ F تحمل عالمة Apple التجارKة الذي تم  GHال iPad ولوحة مفاتيح  Apple Pencil 
F مسtند تأ��د 

F تحمل عالمة Apple أو Beats التجارKة المذكورة _? GHأو سماعات الرأس ال iPod أو iPhone أو ،("iPad جهاز إدخال"
الخطة ("األجهزة الخاضعة للتغط�ة")، و(2) الملحقات الموجودة داخل العلsة األصل�ة للجهاز الخاضع للتغط�ة. 

F مسtند تأ��د خطتك ("مدة الخطة")، ما لم يتم إلغاؤها. 
ائك للخطة، و½ستمر حGH التارKــــخ المحدد _? �̈  تsدأ التغط�ة وقت 

 . Fعات األص��F إ8صال المب
8مكنك العثور ع� سعر الخطة _?

2. ما الذي ]خضع للتغطWة؟ 

1.2 خدمات ص�انة المكونات الماد8ة، المتعلقة Uالعيوب أو الsطارKة المستهل¿ة ("خدمات ص�انة المكونات الماد8ة") 

F مواد الجهاز الخاضع للتغط�ة وصناعته، أو 
إذا قمت خالل مدة الخطة بتقد8م مطالsة سارKة عن طKÁق إخطار U Appleأنه يوجد ع�ب _?

F لsطارKة الجهاز 
ÃYاÄÁالشحن ال¿هU ث تكون سعة االحتفاظ�ف�ما يتعلق Uجهاز خاضع للتغط�ة 8عتمد ع� UطارKة مدمجة قاUلة للشحن، ح

F المواصفات األصل�ة الخاصة بها، فستقوم Apple إما Uـ: (1) إصالح 
F المائة (%80) مما هو مذكور _?

?_ ? @Aة أقل من ثمان�الخاضع للتغط
F األداء والموثوق�ة، أو (2) اسstدال الجهاز الخاضع للتغط�ة Uمنتج 

الع�ب دون مقاUل، وذلك Uاستخدام أجزاء جد8دة أو مماثلة للجد8دة _?
F األداء والموثوق�ة. 

Uد8ل جد8د أو مماثل للجد8د _?

F حالة اسstدال 
ستكون جميع المنتجات الsد8لة Uموجب هذە الخطة مماثلة للمنتج األص�F من ح�ث الحد األدY? من الوظائف. و_?

ة  Ghة للف�K̈ان التغط ا لك مع 
Ï
Ðد8ل ملsصبح المنتج الKو ،Apple Pإ Fة المنتج األص��Apple للجهاز الخاضع للتغط�ة، ستؤول مل¿

المتsق�ة من مدة الخطة. 

 ADH") عند االستخدام ("خدمة F
?Ô2.2 خدمات التلف العر

F عند 
?Ôع تلف عرLب وقÖة قد تعّطل ×س�إذا قدمت مطالsة سارKة خالل مدة الخطة عن طKÁق إUالغ U Appleأن الجهاز الخاضع للتغط

F ذلك تراÙم األتÄÁة 
F غh@ متوقع وغh@ مقصود (مثل: السقوط والتلف الناتج عن مالمسة سوائل)، Uما _? ÛÜجة لحدث خار�tاالستخدام ن

ا لسدادك لرسوم الخدمة المذكورة أدناە، إما (1) بÞصالح الع�ب Uاستخدام  Ïوفق ،Apple عند االستخدام")، فستقوم F
?Ôالتلف العر")

F األداء والموثوق�ة، أو (2) اسstدال الجهاز الخاضع للتغط�ة Uمنتج Uد8ل جد8د أو مماثل 
أجزاء جد8دة أو مجّددة مماثلة للجد8دة _?

http://mysupport.apple.com/products


F عند االستخدام "حدث متعلق Uالخدمة". تنطبق 
?Ôفيها خدمات التلف العر Ĝ F األداء والموثوق�ة. تعتO Ûhل مرة تتل

للجد8د _?
k عند االستخدام وتكون جميع 

Elة خدمات التلف العرWصالح krتsذلك، ت wأدناە. و|اإلضافة إ E FGالنحو المب Dاالس�ثناءات ع
ة  �Pالخدمة خالل �ل ف� E FG(2) متعلق E FGحدث Apple ا �مجرد أن تقدم لك امات Apple �موجب هذە الفقرة قد تم الوفاء بها تمام� E �Pال

. س�نتkr صالحWة  kDعات األصWإ]صال المب k
E� لخطتك �ما هو محدد kDاء األص ا عD أساس تار�ــــخ ال�� k ع�� (12) شهر�

Eمؤلفة من اث�
k عند االستخدام لالستفادة 

El(2) جد]دين لخدمات التلف العر E FGحدث Dمستخدمة وستحصل ع FPأي أحداث متعلقة �الخدمة غ
k الخطة طوال مدة الخطة. 

E� ة. ¤ستمر جميع المزا]ا األخرىWا المق¥لة من استمرار التغط k ع�� (12) شهر�
Eة االث� �Pمنهما خالل ف

تنطبق رسوم الخدمة التال�ة ع� Oل حدث متعلق Uالخدمة: 

*تشمل الرسوم الضرائب املطبقة الواجب عليك دفعها 

F هاتف iPhone، 8جب أال ينطوي الجهاز الخاضع للتغط�ة ع� تلف�ات إضاف�ة غh@ تلف الشاشة، Uما 
ف�ما يتعلق بتلف الشاشة فقط _?

�ل المثال ال الحâ، انáناء اله��ل أو انsعاجه، مما 8منع Apple من اسstدال الشاشة للجهاز الخاضع للتغط�ة. وُتفرض ãذلك، ع� س F
?_

F رسوم موازKة لجميع تلف�ات iPhone األخرى. وال تتوفر إصالحات الشاشة 
F يوجد بها تلف إضا_? GHة ال�ع� األجهزة الخاضعة للتغط

 .iPhone فقط ألي أجهزة أخرى خالف

F عند 
?Ôعن خدمة التلف العر åًالخدمة منفصU ا Ïا متعلق

Ï
F عند االستخدام لجهاز إدخال iPad حدث

?Ôخدمة التلف العر Ûhسُتعت
 F

? من األحداث المتعلقة Uالخدمة، حGH لو تعرض Oل من iPad وجهاز إدخال iPad للتلف _? @Aضمن حدث Ûhوُتعت ،iPad االستخدام لـ
الوقت نفسه. 

? عل�ك دفع رسم  @Aاء، فس�تع U Fلد آخر غU @hلد ال��
ُيرÛÜ مالحظة أنه إذا كنت ½سç للحصول ع� الخدمة Uموجب هذە الخطة _?

F ذلك ما يتعلق Uالرسوم السارKة 
F ذلك الsلد - للحصول ع� مKéد من التفاص�ل، Uما _?

الخدمة Uعملة ذلك الsلد وÄالسعر المعمول Uه _?
apple.com/legal/sales-support/applecare/ بKLع� ال AppleCare+ ارة موقع دعمKز ÛÜلد، ُيرsحسب ال

 ./applecareplus

 F ?H3.2 الدعم الف

F المتوفر عÛh الهاتف والKLب لألجهزة الخاضعة للتغط�ة ("الدعم  ?Hالدعم الف Pة الوصول إKLأثناء مدة الخطة أول Apple ستوفر لك
ائك للجهاز  �̈ F تsدأ من تارKــــخ  GHوال ،Apple المقدمة من F

?Yالمجا F ?Hة الدعم الف�F عند انتهاء تغط ?Hة دعمك الف�"). وتsدأ تغط F ?Hالف
داد  Ghثناء اسtاسU) داد Ghل واالسÙن وحل المشاKLل والتك�ك�ب والtشغ Ghال F

F ع� المساعدة _? ?Hشتمل الدعم الفï ة. وقد�الخاضع للتغط
F النظام وتحد8د التوق�ت الالزم لخدمة المكونات 

دادها و�دارتها وتفسh@ رسائل الخطأ _? Ghن الملفات واسKéذلك تخ F
الب�انات)، Uما _?

امج المدعومة واإلصدار  Ûhمن ال FPالدعم لإلصدار الحا Apple عند االستخدام. ستوفر F
?Ôة التلف العر�الماد8ة أو مGH 8مكن تطبيق تغط

:(Hermèsو Ediòon نKثناء اإلصدارtاسU) Apple Watchا Ï�ا إمارات Ï249 درهم

:(Hermèsأو Ediòon اإلصداران) Apple Watchا Ï�ا إمارات Ï299 درهم

:iPad Proا Ï�ا إمارات Ï179 درهم

اiPad (Oل الطرازات األخرى): Ï�ا إمارات Ï179 درهم

:iPad ا                   جهاز إدخال Ï�ا إمارات Ï99 درهم

 :iPhone
               تلف الشاشة فقط: 

               جميع التلف�ات األخرى:
ا  Ï�ا إمارات Ï99 درهم

ا Ï�ا إمارات Ï349 درهم

:iPodا Ï�ا إمارات Ï99 درهم

F تحمل عالمة Apple التجارKة: GHاسماعات الرأس ال Ï�ا إمارات Ï99 درهم

F تحمل عالمة Beats التجارKة: GHاسماعات الرأس ال Ï�ا إمارات Ï99 درهم

http://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus/
http://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus/


ا، وKتخذ  �Kتجار Apple أصدرتها F GHامج ال Ûhهذا القسم أي إصدار مهم من ال F
?_ " Fö÷مصطلح "اإلصدار الرئU السابق لها. 8ُقصد Fö÷الرئ

�ة. ãKÁا مثل "1.0" أو "2.0"، وال يندرج هذا اإلصدار ضمن إصدارات ب�تا أو اإلصدارات التج ��ا رقم Ïق�اإلصدار تùس

: (1) األجهزة الخاضعة للتغط�ة، و(2) نظام الtشغ�ل الذي 8حمل عالمة Apple التجارKة  F�8 ع� ما Apple لـ F ?Hالدعم الف â8قت
ا عليها أو المصممة للعمل مع األجهزة  Ïقsتة مسãة المثKالتجار Beats أو Apple تحمل عالمة F GHامج ال Ûhقات ال�("نظام الtشغ�ل") وتطب

F أو جهاز  ÛHمبيوتر مكتO مبيوتر محمول أوOة و�? األجهزة الخاضعة للتغط @Aل االتصال بÙة ("برامج المستهلك")، و(3) مشا�الخاضعة للتغط
السلFû آخر متوافق مستوٍف لمواصفات االتصال الخاصة Uاألجهزة الخاضعة للتغط�ة وKعمل عليها نظام ½شغ�ل تدعمه األجهزة  

E أدناە.  FGالنحو المب Dة. تنطبق االس�ثناءات ع�الخاضعة للتغط

3. ما البنود غFP الخاضعة للتغطWة؟ 

F عند االستخدام 
?Ô3.1 خدمات المكونات الماد8ة وخدمات التلف العر

اء األجهزة الخاضعة  �̈ ا  Ïلد الذي تم أساسsعند االستخدام ع� ال F
?Ôخدمة المكونات الماد8ة وخدمات التلف العر âق Apple 8جوز لـ

للتغط�ة ف�ه. 

F الحاالت التال�ة: 
F عند االستخدام _?

?Ôخدمات المكونات الماد8ة أو خدمات التلف العر Apple وال توفر

F لألجهزة الخاضعة للتغط�ة؛ 
?̂ �، أو إصالح تلف ظاهري ال يؤثر ع� األداء الوظ Fç�(أ) الحما8ة من ال�s الطب

(ب) الق�ام Uأعمال الص�انة الوقائ�ة؛ 
ýقت؛ 

ُ̈ ِقدت أو 
ُ
F ف GHة ال�(ج) اسstدال األجهزة الخاضعة للتغط

 @hة ×ش�ل غ�(د) إصالح تلف ناتج عن اإلهمال أو سوء االستخدام أو إجراء مقصود أو ُمتعمد، أو أي استخدام لألجهزة الخاضعة للتغط
طب�Fç أو لم توصU ýه Apple؛ 

F أثناء عمل�ة خدمة األجهزة الخاضعة 
F تقدم لك _? GHة أو إزالتها أو التخلص منها، أو األجهزة ال�(ه) ترك�ب األجهزة الخاضعة للتغط

للتغط�ة؛ 
(و) إصالح تلف ناتج عن منتج ل÷س من األجهزة الخاضعة للتغط�ة؛ 

(ز) إصالح أي تلف 8لحق Uاألجهزة الخاضعة للتغط�ة (Uغض النظر عن السÖب) إذا قام أي شخص خالف Apple أو أحد ممثليها 
ح لهم Uفتح األجهزة الخاضعة للتغط�ة أو ص�انتها أو تعد8لها أو تsد8لها؛  َّâالم

ائك لألجهزة الخاضعة للتغط�ة؛  �̈ Kت الخطة Uعد  Ghة إذا اش�F األجهزة الخاضعة للتغط
ا _? Ïقs(ح) إصالح العيوب الموجودة مس

ە أو شطsه أو إزالته؛ أو  @hتم تغي Fة برقم ½سلس��(ط) إصالح أي تلف 8لحق Uأي من األجهزة الخاضعة للتغط
(ي) إصالح تلف�ات ناجمة عن حKÁق أو زلزال أو أسsاب خارج�ة أخرى. 

F خدمات المكونات الماد8ة أو 
Ĝ F التغط�ة المقدمة لك. ولتل

وهذا مع العلم Uأن ترك�ب قطع غ�ار خاصة Uجهات خارج�ة قد يؤثر _?
F ذلك جميع األجزاء 

F عند االستخدام، 8جب إرجاع جميع األجهزة الخاضعة للتغط�ة إU Apple PأÙملها، Uما _?
?Ôخدمات التلف العر

األصل�ة أو المكونات المسstدلة من أحد موز#Apple F المعتمدين. 

 F ?H3.2 الدعم الف

F الحاالت التال�ة: 
?_ F ?Hالدعم الف Apple ال توفر

(أ) استخدام نظام الtشغ�ل أو برامج المستهلك كتطب�قات قائمة ع� الKLب؛ 
امج إP اإلصدار الحد8ث آنذاك.  Ûhة ال�F 8مكن حلها عن طKÁق ترق GHل الÙ(ب) المشا

F األجهزة الخاضعة للتغط�ة أو تفاعالتها معها؛ 
اتها _? @hة وتأث�(ج) منتجات الجهات الخارج

امج المستهلك أو UمشاÙل االتصال المتعلقة Uاألجهزة الخاضعة للتغط�ة؛  Ûhل ال يتعلق ب�(د) استخدامك لجهاز Oمبيوتر أو نظام ½شغ
(ه) أي برامج خالف برامج المستهلك؛ 

امج المشابهة؛ أو  Ûhة" أو "معاينة" أو ال�ãKÁإصدارات "ب�تا" أو "تجO (و) أي من برامج المستهلك الُمخصصة
(ز) التلف الذي 8لحق Uأي برامج أو ب�انات Oانت موجودة أو ُمسجلة ع� األجهزة الخاضعة للتغط�ة أو فقدانها (مالحظة: ال تغFµ الخطة 

�انات المستخدم أو إعادة تáب�تها). Äامج و Ûhداد ال Ghاس



4. كWف ]مكن الحصول عD الخدمة والدعم؟ 

  Pأو الوصول إ Apple ـU ق االتصالKÁعن ط F ?H8مكنك الحصول ع� الخدمة أو الدعم الف
support.apple.com/ar-ae/HT201232 وKجب عل�ك تقد8م رقم اتفاق�ة الخطة أو الرقم الtسلس�F للجهاز الخاضع للتغط�ة. Oما 

ا أن تقدم، عند الطلب، مسtند تأ��د الخطة، و�8صال المب�عات األص�F الخاص Uالجهاز الخاضع للتغط�ة الخاص Uك  Ï8جب أ8ض
وخطتك. 

5. خWارات الخدمة 

ستوفر Apple خدمات الص�انة للمكونات الماد8ة من خالل خ�ار واحد أو أ�h% من الخ�ارات التال�ة: 

(أ) خدمة حمل المنتج لإلصالح. تتوفر خدمة حمل المنتج لإلصالح لمعظم األجهزة الخاضعة للتغط�ة. أِعد األجهزة الخاضعة للتغط�ة 
إP أحد متاجر التجزئة التاUعة لـ Apple أو أحد موفري خدمات Apple المعتمدين الذي يوفر خدمة حمل المنتج لإلصالح. س�تم تقد8م 

F المتجر، أو قد يرسل المتجر الجهاز الخاضع للتغط�ة إP أحد مواقع خدمة اإلصالح من Apple ("ARS") لتتم خدمته. 
الخدمة لك _?

داد األجهزة الخاضعة للتغط�ة ع� الفور.  Ghاس F
?çsùKو

̈� لمعظم األجهزة الخاضعة للتغط�ة. إذا قررت Apple أن  Kد المsا ÛhالU د. تتوفر خدمة إرسال المنتجK ÛhالU (ب) خدمة إرسال المنتج
سل لك Apple ب�انات الشحن مسsقة الدفع (وكذلك  ُGhد، فسK ÛhالU ك مؤهلة لخدمة إرسال المنتجU ة الخاصة�األجهزة الخاضعة للتغط

ا لتعل�مات  Ïأحد مواقع الخدمة وفق Pة إ�ب األمر ذلك). وKجب عل�ك شحن األجهزة الخاضعة للتغط
(
مواد التعبئة والتغل�ف، إذا تطل

 Apple تحملtك. وس�Apple. عند االنتهاء من الص�انة، س�ع�د موقع خدمة اإلصالح من Apple (ARS) الجهاز الخاضع للتغط�ة إل
ت�ال�ف الشحن من و�P موقعك حال اتsاع Oل التعل�مات. 

(ج) خدمة االسstدال ال�Kــــع ("ERS") أو خدمة ص�انة األجزاء بنفسك ("DIY"). تتوفر خدمة االسstدال ال�Kــــع (ERS) ألجهزة محددة 
خاضعة للتغط�ة. ال تتوفر خدمة االسstدال ال�Kــــع (ERS) للمطالsات المتعلقة Uالشاشة فقط لـ iPod أو iPhone. تتوفر خدمة ص�انة 

نك من خدمة األجهزة الخاضعة للتغط�ة الخاصة Uك بنفسك. إذا طلsت 
,
األجزاء بنفسك للعد8د من األجهزة الخاضعة للتغط�ة. وهذا 8مك

Apple إعادة الجهاز أو الجزء الsد8ل، فإنها قد تحتاج إP تفKLض Uاستخدام Uطاقة ائتمان كضمان لسعر البيع Uالتجزئة الخاص Uالمنتج أو 
ا للتعل�مات. إذا لم تتمكن من تقد8م تفKLض Uاستخدام Uطاقة  Ïد8ل وفقsد الجهاز ال�الجزء الsد8ل وت�ال�ف الشحن المعمول بها إP أن ُتع

م لك الخدمة وستوفر Apple ترت�sات Uد8لة لعمل�ة الخدمة. إذا لم تتمكن من إرجاع الجهاز الخاضع للتغط�ة أو الجزء  ائتمان، فقد ال تقدَّ
F التعل�مات، أو إرجاع جهاز خاضع للتغط�ة أو جزء مسstدل غh@ مؤهل للص�انة، فستخصم Apple المsلغ 

المسstدل، Oما هو موضح _?
ا 

Ï
ا Uدåً8 مجان Ïا أو جزء Ïك منتج�المطلوب من Uطاقة االئتمان. و�ذا لم تطلب Apple إعادة الجهاز أو الجزء الsد8ل، فإنها سtشحن إل

اطات منطsقة للتخلص من المنتج أو الجزء الsد8ل. ال تتحمل Apple مسؤول�ة أي ت�ال�ف عمالة قد  Ghمات أو اش�ا Uأي تعل ÏÄLمصح
 .(DIY) انة األجزاء بنفسك�تتكsدها ف�ما يتعلق Uخدمة االسstدال ال�Kــــع (ERS) أو خدمة ص

 F
F توفh@ خدمة اإلصالح أو االسstدال لك، وأحق�ة األجهزة الخاضعة للتغط�ة الخاصة Uك _?

F قد تstعها _? GHقة الKÁالط @hتغي Apple حق لـKو
F الخدمة UطKÁقة معينة. 

Ĝ تل

F الدولة المطلوب إجراء الخدمة فيها. وقد تختلف خ�ارات الخدمة ومدى توفر األجزاء 
وستقتâ الخدمة ع� الخ�ارات المتوفرة _?

Kت األجهزة فيها، فقد تتحمل  Ghاش F GHال @hدولة غ F
والمدد المستغرقة لالستجاUة. إذا لم تكن الخدمة متوفرة لألجهزة الخاضعة للتغط�ة _?

Kت األجهزة  Ghاش F GHال @hدولة أخرى غ F
F دولة تتوفر فيها الخدمة. و�ذا طلsت إجراء الخدمة _?

رسوم الشحن والمناولة؛ لtسه�ل الخدمة _?
ها  @hمة المضافة وغ�sKة الق اد والتصدير المعمول بها، وسtتحمل Oل الرسوم الجمرك�ة و.? @hاالست ? @Aل لوائح وقوان�U ام ? Ghك االل�فيها، فعل
نة بها. وÄالùسsة للخدمة الدول�ة، 8جوز لـ Apple إصالح المنتجات أو األجزاء المعيsة أو اسstدالها Uاستخدام  Ghائب المق ?âمن الرسوم وال

منتجات أو أجزاء مماثلة تتطابق مع المعايh@ المحل�ة. 

6. مسؤولWاتك 

اء  : (1) تقد8م رقم اتفاق�ة الخطة و�سخة من إثsات ال�� F�8 ماU ام ? Ghك االل�F خدمة ص�انة أو دعم Uموجب هذە الخطة، 8جب عل
Ĝ لتل

F تطرأ ع� األجهزة الخاضعة للتغط�ة وأسsابها، (3) االستجاUة إP طلsات  GHل الÙلخطتك، (2) تقد8م معلومات حول أعراض المشا Fاألص�
امج  Ûh(5) تحد8ث ال ،Apple تقدمها لك F GHمات ال�المعلومات الالزمة لل¿شف ع� األجهزة الخاضعة للتغط�ة أو ص�انتها، (4) اتsاع التعل

F األجهزة الخاضعة للتغط�ة. 
امج والب�انات الموجودة _? Ûhلل F0ا�ا قsل طلب الخدمة، (6) إجراء الùسخ االحت Ï�Uاإلصدارات المùشورة حال

 Apple ن. ستقومKéعادة تهيئة وسائط التخÞة وتقوم ب�أثناء خدمة المكونات الماد8ة، ستحذف APPLE محتKLات الجهاز الخاضع للتغط
ا للتحديثات  Ïوفق ، Fة األص��O Fان عليها الجهاز الخاضع للتغط GHد8ل بنفس اإلعدادات الU @hة أو توف�بÞرجاع جهازك الخاضع للتغط

http://support.apple.com/ar-ae/HT201232


F ستمنع الجهاز الخاضع للتغط�ة من  GHل كجزء من خدمة المكونات الماد8ة ال�المطsقة. وKجوز لـ Apple تáب�ت تحديثات نظام الtشغ
F الجهاز الخاضع للتغط�ة متوافقة مع الجهاز 

تحKLله إP إصدار أقدم من نظام الtشغ�ل. قد ال تكون تطب�قات الجهات الخارج�ة المثãتة _?
امج و�دخال الب�انات وOلمات  Ûhل الO ت��جة لتحد8ث نظام الtشغ�ل. Oما سtتحمل مسؤول�ة إعادة تáبtة أو ال تعمل معه ن�الخاضع للتغط

ال�. 

7. حدود المسؤولWة القانونWة 

إP الحد الذي ïسمح Uه القانون المعمول Uه، ال تتحمل APPLE وموظفوها ووOالؤها، تحت أي ظرف من الظروف، أي مسؤول�ة تجاهك 
�ل المثال ال الحâ، ت�ال�ف ãذلك، ع� س F

ة أو الحقة، Uما _? �̈ ار غh@ مsا أو تجاە أي مالك تاٍل للجهاز الخاضع للتغط�ة عن أي أ.?
F األعمال أو األرÄاح أو 

داد أي برامج أو ب�انات، أو إعادة برمجتها، أو �سخها، أو فشل االحتفاظ ×�Kة الب�انات، أو أي خسائر _? Ghاس
 ? @Aه القوانU الحد األق2 الذي ½سمح Pموجب هذە الخطة. إU APPLE امات ? Ghجة ال�tشأ نùاإليرادات أو المدخرات المتوقعة قد ت

ا لهذە الخطة السعر  Ïالئها تجاهك أو تجاە أي مالك تاٍل وفقOوموظفيها وو APPLE ة لـ�المعمول بها، ال يتجاوز حد المسؤول�ة القانون
امج أو  Ûhداله دون فقدان الstة أو اس�ا (1) قدرتها ع� إصالح الجهاز الخاضع للتغط Ïتحد8د Apple ع للخطة. ال تضمنLالمدف Fاألص�

K̈ة الب�انات، أو (3) عمل المنتج Uال انقطاع أو دون أخطاء.  الب�انات أو تعKÁضها ألي خطر، أو (2) حفاظها ع� 

? واللوائح لحما8ة المستهلك. إP الحد  @Aتكفلها القوان F GHضات الKLأي من الحقوق والتع Pاإلضافة إU ،عض المزا8اU تمنح هذە الخطة
ا الخت�ارها وحدها، ع� اسstدال  Ïوفق ،APPLE ة�? واللوائح، تقتâ مسؤول @Aموجب هذە القوانU ة المحددة�األق2 للمسؤول�ة القانون
الجهاز الخاضع للتغط�ة، أو إصالحه، أو تقد8م الخدمة. ال ½سمح Uعض الوال8ات أو المقاطعات بوجود اسtثناءات أو قيود ع� حاالت 

التلف العرض�ة أو التsع�ة؛ لذا قد ال تنطبق عل�ك Uعض القيود المذكورة أعالە أو Oلها. 

8. اإللغاء 

1.8 خطط الدفع لمرة واحدة 

F أو  ÛYأو إرسال إخطار كتا ،Apple ـU مكنك االتصال�F أي وقت ألي سÖب. إذا قررت إلغاء هذە الخطة، ف
8جوز لك إلغاء هذە الخطة _?

  Apple Customer Support,, Pة الخطة إ�فا�س مذكور ف�ه رقم اتفاق
اء األص�F للخطة مع  Hollyhill ,Industrial Estate ,Hollyhill ,Cork Republic of Ireland. 8جب إرسال �سخة من إثsات ال��

إخطارك. 

 : FPع عند اإللغاء ع� النحو التاLلغ المدفsد الم Ghع� خالف ذلك، فسوف ½س Fما لم ينص القانون المح� 

ا  Ïامل مخصومÐالU لغ الذي دفعتهsد الم Ghسtعد، فسUاء الخطة، أو استالمها، أيهما أ �̈ ا من  Ï(30) يوم ? @Aخالل ثالث F
(أ) إذا قمت Uاإللغاء _?

منه ق�مة أي مزا8ا مقدمة لك Uموجب الخطة. 

 . Fاء األص� ا من سعر ال�� Ï�ãا �س Ïلغsد م Ghسtا من استالم هذە الخطة، فس Ï(30) يوم ? @Aد عن ثالثKéمدة ت F
(ب) إذا قمت Uاإللغاء Uعد م2?

ا منه (أ)  Ïاء الخطة مطروح �̈ ا من تارKــــخ  Ïارsعد، اعتU تِه صالحيتهاùلم ت F GHة لمدة الخطة الKLة المئsسùال Pد إ Ghالمس F ÛHسùلغ الsند المtسï
، أيهما أقل؛ و(ب) ق�مة أي مزا8ا مقدمة إل�ك  F ÛHسùلغ الsالمائة (%10) من الم F

ة _? ا أو ع�� Ï�ا إمارات Ïرسم اإللغاء الذي 8قدر بنحو 95 درهم
Uموجب الخطة. 

F حالة الغش أو تقد8م ب�انات محرفة، أو 
ا لـ Apple إلغاء هذە الخطة _? Ïالمطبق ع� خالف ذلك، 8جوز أ8ض Fوما لم ينص القانون المح�

U Fذلك. و�ذا Oان القانون  ÛYل إرسال إخطار كتاsا ق Ï(30) يوم ? @Aغضون ثالث F
F حالة عدم توفر أجزاء الص�انة لألجهزة الخاضعة للتغط�ة _?

?_
 @hة الخطة غ Ghعن ف F ÛHلغ �سsب عدم توفر أجزاء الخدمة، فستحصل ع� مÖلغاء هذە الخطة ×سÞب Apple ذلك وقامتU سمحï Fالمح�

منته�ة الصالح�ة. 

2.8 خطط الدفع الشهري 

ة ("Uائع")، فتواصل  �̈ اء خطة دفع شهري من Uائع خالف Apple مsا F أي وقت ألي سÖب. إذا قمت ×��
8جوز لك إلغاء هذە الخطة _?

Kت خطة دفع شهري من Apple، ف�جوز لك إلغاؤها عن طKÁق إخطار Apple برقم اتفاق�ة  Ghائع إللغاء خطتك. و�ذا اشsمع ذلك ال
 Apple, : FPد ع� العنوان التاK Ûhق الKÁعن ط Apple Pه اإلخطارات المرسلة إ�. 8جب توج Fاء األص� الخطة الخاصة Uك و�ثsات ال��

Customer Support ,Hollyhill Industrial Estate ,Hollyhill Cork Republic of Ireland أو االتصال Uـ Apple. ما لم ينص 
ا  Ïعة ع�� (14) يومÄأرU تقدر F GHة اإلرجاع ال Ghة خالل ف�القانون المح�F المطبق ع� خالف ذلك، إذا قمت بÞرجاع جهازك الخاضع للتغط
 Apple ـU ك االتصال�? عل @Aامل. لإللغاء، يتعÐالU الذي دفعته Pة األوKÁلغ الدفعة الشهsداد م Ghحق لك إلغاء خطتك واس�المؤهلة، فس



ا للتعل�مات المذكورة أعالە. إذا قمت بÞلغاء خطتك Uأي طKÁقة خالف ذلك، ول÷س ف�ما يتعلق بÞرجاع جهازك الخاضع  Ïوفق
ا Uأن تخلفك عن أداء أي من  Ïة. علمKÁه آخر دفعة شه�للتغط�ة، فسيؤجل اإللغاء حGH منتصف ل�ل اليوم األخh@ من الشهر الذي دفعت ف
داد مsلغ أي دفعات شهKÁة  Ghإلغاء خطتك ولن 8حق لك اس F

ا عن رغبتك _? Ï @hعد تعب�F مواع�دها المحددة وÄالÐامل سُ
الدفعات الشهKÁة _?

لة.  قدمتها. إذا قامت جهة خارج�ة بتمKLل خطة الدفع الشهري الخاصة Uك، 8جوز لـ Apple إعادة أي مsالغ مستحقة لهذە الجهة المموِّ

3.8 أثر اإللغاء 

ا Uحلول تارKــــخ نفاد إلغائك المsكر.  Ïموجب هذە الخطة تمامU ة تجاهك�امات Apple المستقsل ? Ghال F9تùت

9. نقل ملWHة الخطة 

: (1) نقل إثsات  F�8 ط ما ا مرة واحدة فقط، وذلك ×�� Ïدائم 
ً
8جوز لك نقل Oل الحقوق الممنوحة لك Uموجب الخطة إP طرف آخر نق:

اء األص�F ومسtند تأ��د الخطة والمواد المطبوعة للخطة وعقد الخدمة هذا إP الطرف اآلخر؛ و(2) إخطار Apple بهذا النقل عن  ال��
 Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Pإ F

?Yو Gh¿د اإللK Ûhالفا�س أو ال Ûhالنقل عU ق إرسال إخطارKÁط
وط عقد الخدمة هذا. وÄاإلضافة إP ذلك، ف�ما يتعلق  �̈ Hollyhill, Cork, Republic of Ireland، و(3) موافقة الطرف اآلخر ع� 

امات الدفع الخاصة  ? Ghجميع الU ام ? Ghه االل�اء خطتك، 8جب ع� الطرف المنقول إل �̈ لت  F ذلك إذا موَّ
Uخطط الدفع الشهري، Uما _?

تب عل�ه نفاذ أح�ام اإللغاء المعمول بها ع� خطط الدفع الشهري ع� الفور، Oما هو  Ghذلك يU ام�F الق
ا Uأن اإلخفاق _? Ïالطرف الناقل؛ علمU

? 8.2 و 8.3. وعند إخطار U Appleالنقل، 8جب عل�ك تقد8م رقم اتفاق�ة الخطة، والرقم الtسلس�F للجهاز الخاضع  @Aالقسم F
?_ ? @Aمب

 . F
?Yو Gh¿دە اإللKÁة، واسم المالك الجد8د، وعنوانه، ورقم هاتفه، وعنوان ب�للتغط

وط العامة  10. ال��

F الق�ام 
اماتها تجاهك _? ? Ghاماتها لها، ول¿ن هذا ال 8عفيها من ال ? Ghة أو تنقل ال�(أ) 8جوز لـ Apple أن تتعاقد من الsاطن مع جهاٍت خارج

Uذلك. 

F األداء الممنLح لك Uموجب الخطة قد تحدث ×سÖب وقLع حاالت 
?_ @hة عن أي حاالت فشل أو تأخ�(ب) ال تتحمل Apple أي مسؤول

 .Apple طرة المعقولة لـ�خارج الس

ا بÞجراء الص�انة الوقائ�ة للجهاز الخاضع للتغط�ة حGH تحصل ع� الخدمة المقدمة لك Uموجب الخطة.  Ïs
<
(ج) لست ُمطال

م  F األما�ن المحظورة Uموجب القانون. ال ُتقدَّ
�ة المتحدة فقط، وال تتوفر _?ÄÁدولة اإلمارات الع F

(د) تقدم هذە الخطة وتكون سارKة _?
هذە الخطة لألشخاص الذين لم يsلغوا سّن الرشد. 

ا لتقديرها وحدها، ألغراض  Ïوفق ،Apple ? @AÄعها ب�نك و�اماتها ½سج�ل جزء من الم�المات أو جم ? Ghفائها الل�tأثناء اس Apple (ه) 8جوز لـ
 .Apple ةUة جودة استجاsمراق

(و) أنت توافق على أن أي معلومات أو ب�انات يتم ال¿شف عنها لـ U Appleموجب هذە الخطة غير سرKة أو مل¿�ة خاصة لك. Uاإلضافة 
إلى ذلك، أنت توافق على أحق�ة Apple في جمع الب�انات ومعالجتها Uالن�اUة عنك عند تقد8مها للص�انة. وقد يتضمن ذلك نقل ب�اناتك 

 .Apple ة العمالء من�ا لس�اسة خصوص Ïعة وفقUات تاOإلى موفري خدمة أو شر

. سtتحمل  F
?Yالقانو @hغ @hالتدم Pاإلضافة إU هU حâّالم @hاناتك من الوصول أو ال¿شف غ�(ز) تtبApple ?H إجراءات أمن�ة لحما8ة ب

ام بهذە التعل�مات حسب  ? Ghقصارى جهدها لالل Apple ذلstانات، وس�F تقدمها لـ U Appleخصوص معالجة الب GHمات ال�مسؤول�ة التعل
امات الدعم Uموجب الخطة. إذا لم توافق ع� المذكور أعالە أو Oانت لد8ك أي  ? Ghا ع� أداء الخدمة وال Ïورة ×ش�ٍل معقول حرص ?âال

استفسارات ×شأن معالجة ب�اناتك، فاتصل Uـ Apple ع� أرقام الهاتف الواردة. 

apple.com/legal/ الرا�ط Dالمتوفرة ع Apple ة العمالء منWاسة خصوصWا لس
�
)ح) تعمل Apple عD حما]ة معلوماتك وفق

k تحتفظ بها Apple عنك، أو إذا أردت 
privacy/ar  أو .apple.com/legal/privacy/ar إذا أردت الوصول إw المعلومات ال��

ات، فWُمكنك الوصول إappleid.apple.com/ae w لتحد]ث تفضWالت االتصال الشخصWة، أو ]مكنك االتصال �ـ  FPإجراء تغي
 ./apple.com/ae-ar/privacy/contact من خالل العنوان Apple

وط أخرى أو إضاف�ة أو  �̈ F ذلك إ8صال المب�عات األص�F للخطة ومسtند تأ��د الخطة، فوق أي 
وط هذە الخطة، Uما _? �̈ (ط) ½سود 

ل فهمك وفهم Apple الÐامل للخطة. 
,
اء أو مسtند آخر، Oما ½ش� �̈ F أي أمر 

متعارضة _?

http://www.apple.com/legal/privacy/ar
https://appleid.apple.com/ae
https://www.apple.com/ae-ar/privacy/contact/


وط.  (ي) Apple غh@ ملزمة بتجد8د هذە الخطة. إذا عرضت Apple تجد8د هذە الخطة، فستحدد السعر وال��

اعات Uموجب هذە الخطة.  ? ?hة الKLسtة ل�(ك) ال تتوفر عمل�ة غh@ رسم

�ة ÄÁاإلمارات الع ، F ÛYد F
كة مسجلة _? �̈  F?و ، F ÛYع دÁف Apple M E FZCO Pإ "Apple" @hهذە الخطة، ½ش F

(ل) ع� النحو الُمستخدم _?
 @hل 695998. ½ش�F م�دان إعمار، المبH? 4، الوحدة 302، صندوق بKÁد 116977، ورقم الtسج

المتحدة، وKقع مقرها المسجل _?
كة تاUعة لـ .Apple Inc تùتج منتجات صوت�ة،  �̈  F?و ،(Beats by Dr. Dre اسمU ا Ïُتعرف أ8ض) Beats Electronics LLC Pإ "Beats"

 .Beats ةKتحمل اسم العالمة التجار F GHة ال�منها األجهزة الخاضعة للتغط

�ة المتحدة. إن أي نزاعات، ناجمة عن ÄÁدولة اإلمارات الع F
اؤها _? �̈ F يتم  GHة المتحدة الخطط ال�ÄÁدولة اإلمارات الع ? @A(م) تح�م قوان

F ذلك أي استفسار Uخصوص وجود خطة ما أو صالحيتها أو انتهائها، أو 
�ة المتحدة أو تتعلق بها، Uما _?ÄÁاإلمارات الع F

اة _? Ghخطة مش
 . FDالعال FPالما F ÛYعة لمركز دUم التاÙالمحاU ة الخاصة�وط، تخضع ×ش�ل حâي للسلطة القضائ Uخصوص هذە ال��

Kة فقط.  ? @hاللغة اإلنجلU موجب هذە الخطةU (ن) قد تتوفر خدمات الدعم

أرقام الهاتف 

راجع support.apple.com/ar-ae/HT201232 لالطالع ع� األرقام المحل�ة والدول�ة. 

 . @hما أنها عرضة للتغيO ،قد تختلف أرقام الهاتف وساعات العمل *
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