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 iPad لـ AppleCare+
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E عD هذە الخطة  FGHحقوق المستهل FPتأث

< واللوائح لحما7ة المستهلك. ال ُتِخّل هذە الخطة  E تكفلها القوان@? FGضات الJKل الحقوق والتعN Oاإلضافة إT عض المزا7اT تمنح هذە الخطة
 E

>Xموجب قانون الضمان القانوT ضاتJKتع E
F]تل E

>̂ E ذلك حق المستهلك 
>̂ Tالحقوق الممنوحة Tموجب قانون المستهلك المعمول Tه، Tما 

اماتها التعاقد7ة.  > Fgأي من الT Apple حالة عدم وفاء E
>̂ والمطالrة TالتعJKضات 

1. الخطة 

E هذا المسsند 
>̂ 7ح�م هذا العقد ("الخطة") الخدمات المقدمة من T Appleموجب الخطط المذكورة أعالە، وكذلك البنود الواردة 

اء أو إرساله إل�ك  ومسsند تأ��د خطتك ("تأ��د الخطة") و�7صال المب�عات األص�E لخطتك. س�تم تقد7م تأ��د الخطة لك وقت ال��
 Oاالنتقال إT ند تأ��د الخطةsفإنه 7جوز لك الحصول ع� �سخة من مس ،Apple ت خطتك منJ Fgعد ذلك. و�ذا اشT ا تلقائ��

 .mysupport.apple.com/products

< المعمول بها، وضمان الجهاز من الجهة  ُتقدم المزا7ا الممنوحة Tموجب هذە الخطة Tاإلضافة إO حقوقك المحددة Tموجب القوان@?
وط الخطة نفسها، سواء تم سداد ق�متها ع� أساس مرة واحدة ("خطة الدفع لمرة  . وتنطبق ¤� E

>Xالمجا E >Gالمصنعة، والدعم الف
واحدة") أو ع� أساس شهري ("خطة الدفع الشهري")، ما لم 7ذكر خالف ذلك. 

E ذلك 
>̂ ُتغE² الخطة األجهزة التال�ة (الُمشار إليها إجماً° Tـ "األجهزة الخاضعة للتغط�ة"): Apple Watch (1) أو T) iPadما 

اؤە لالستخدام مع iPad الخاص Tك، المشار إل�ه Tـ  E تحمل عالمة Apple التجارJة الذي تم ¤� FGال iPad ولوحة مفاتيح  Apple Pencil 
E مسsند تأ��د 

>̂ E تحمل عالمة Apple أو Beats التجارJة المذكورة  FGأو سماعات الرأس ال iPod أو iPhone أو ،("iPad جهاز إدخال"
الخطة ("األجهزة الخاضعة للتغط�ة")، و(2) الملحقات الموجودة داخل العلrة األصل�ة للجهاز الخاضع للتغط�ة. 

E مسsند تأ��د خطتك ("مدة الخطة")، ما لم يتم إلغاؤها. 
>̂ ائك للخطة، وºستمر حFG التارJــــخ المحدد  تrدأ التغط�ة وقت ¤�

 . Eإ7صال المب�عات األص� E
>̂ 7مكنك العثور ع� سعر الخطة 

2. ما الذي ]خضع للتغطWة؟ 

1.2 خدمات ص�انة المكونات الماد7ة، المتعلقة Tالعيوب أو الrطارJة المستهل¼ة ("خدمات ص�انة المكونات الماد7ة") 

E مواد الجهاز الخاضع للتغط�ة وصناعته، أو 
>̂ إذا قمت خالل مدة الخطة بتقد7م مطالrة سارJة عن ط¾Jق إخطار T Appleأنه يوجد ع�ب 

E لrطارJة الجهاز 
ÀXاÁ¾الشحن ال¼هT لة للشحن، ح�ث تكون سعة االحتفاظTة مدمجة قاJطارT جهاز خاضع للتغط�ة 7عتمد ع�T ف�ما يتعلق

E المواصفات األصل�ة الخاصة بها، فستقوم Apple إما Tـ: (1) إصالح 
>̂ E المائة (%80) مما هو مذكور 

>̂  > الخاضع للتغط�ة أقل من ثمان@?
E األداء والموثوق�ة، أو (2) اسrsدال الجهاز الخاضع للتغط�ة Tمنتج 

>̂ الع�ب دون مقاTل، وذلك Tاستخدام أجزاء جد7دة أو مماثلة للجد7دة 
E األداء والموثوق�ة. 

>̂ Tد7ل جد7د أو مماثل للجد7د 

E حالة اسrsدال 
>̂ ستكون جميع المنتجات الrد7لة Tموجب هذە الخطة مماثلة للمنتج األص�E من ح�ث الحد األدX< من الوظائف. و

ة  Fgان التغط�ة للفJ¤ ا لك مع
Ì
Íد7ل ملrصبح المنتج الJو ،Apple Oإ Eللجهاز الخاضع للتغط�ة، ستؤول مل¼�ة المنتج األص� Apple

المتrق�ة من مدة الخطة. 

 ADH") عند االستخدام ("خدمة E
>Ñ2.2 خدمات التلف العر

E عند 
>Ñع تلف عرKب وقÓسÔ أن الجهاز الخاضع للتغط�ة قد تعّطلT Apple الغTق إJ¾ة خالل مدة الخطة عن طJة سارrإذا قدمت مطال

E ذلك تراÖم األت¾Áة 
>̂ E غg? متوقع وغg? مقصود (مثل: السقوط والتلف الناتج عن مالمسة سوائل)، Tما  ØÙجة لحدث خار�sاالستخدام ن

ا لسدادك لرسوم الخدمة المذكورة أدناە، إما (1) بÛصالح الع�ب Tاستخدام  Ìوفق ،Apple عند االستخدام")، فستقوم E
>Ñالتلف العر")
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E األداء والموثوق�ة، أو (2) اسrsدال الجهاز الخاضع للتغط�ة Tمنتج Tد7ل جد7د أو مماثل 

>̂ أجزاء جد7دة أو مجّددة مماثلة للجد7دة 
E عند االستخدام "حدث متعلق Tالخدمة". تنطبق 

>Ñفيها خدمات التلف العر F]ل مرة تتلN Øgاألداء والموثوق�ة. تعت E
>̂ للجد7د 

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� Nل حدث متعلق Tالخدمة: 

*ال تشمل الرسوم الضرائب املطبقة الواجب عليك دفعها 

E هاتف iPhone، 7جب أال ينطوي الجهاز الخاضع للتغط�ة ع� تلف�ات إضاف�ة غg? تلف الشاشة، Tما 
>̂ ف�ما يتعلق بتلف الشاشة فقط 

E ذلك، ع� س�àل المثال ال الحß، انÞناء اله��ل أو انrعاجه، مما 7منع Apple من اسrsدال الشاشة للجهاز الخاضع للتغط�ة. وُتفرض 
>̂

E رسوم موازJة لجميع تلف�ات iPhone األخرى. وال تتوفر إصالحات الشاشة 
>̂ E يوجد بها تلف إضا FGع� األجهزة الخاضعة للتغط�ة ال

 .iPhone فقط ألي أجهزة أخرى خالف

E عند 
>Ñعن خدمة التلف العر âًالخدمة منفصT ا Ìا متعلق

Ì
E عند االستخدام لجهاز إدخال iPad حدث

>Ñخدمة التلف العر Øgسُتعت
 E

>̂ < من األحداث المتعلقة Tالخدمة، حFG لو تعرض Nل من iPad وجهاز إدخال iPad للتلف  االستخدام لـ iPad، وُتعتØg ضمن حدث@?
الوقت نفسه. 

< عل�ك دفع رسم  اء، فس�تع@? T Eلد آخر غT ?gلد ال��
>̂ ُيرØÙ مالحظة أنه إذا كنت ºسä للحصول ع� الخدمة Tموجب هذە الخطة 

E ذلك ما يتعلق Tالرسوم السارJة 
>̂ E ذلك الrلد - للحصول ع� مJæد من التفاص�ل، Tما 

>̂ الخدمة Tعملة ذلك الrلد وÁالسعر المعمول Tه 
 ./apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus بJKع� ال AppleCare+ ارة موقع دعمJز ØÙلد، ُيرrحسب ال

 E >G3.2 الدعم الف

E المتوفر عØg الهاتف والJKب لألجهزة الخاضعة للتغط�ة ("الدعم  >Gالدعم الف Oة الوصول إJKأثناء مدة الخطة أول Apple ستوفر لك
ائك للجهاز  E تrدأ من تارJــــخ ¤� FGوال ،Apple المقدمة من E

>Xالمجا E >Gعند انتهاء تغط�ة الدعم الف E >Gدأ تغط�ة دعمك الفrوت .(" E >Gالف
داد  Fgثناء اسsاسT) داد Fgل واالسÖن وحل المشاJKشغ�ل والتكsك�ب وال Fgال E

>̂ E ع� المساعدة  >Gشتمل الدعم الفí الخاضع للتغط�ة. وقد
 FGالنظام وتحد7د التوق�ت الالزم لخدمة الجهاز أو م E

>̂ دادها و�دارتها وتفسg? رسائل الخطأ  Fgن الملفات واسJæذلك تخ E
>̂ الب�انات)، Tما 

 Eîïامج المدعومة واإلصدار الرئ Øgمن ال EOالدعم لإلصدار الحا Apple عند االستخدام. ستوفر E
>Ñ7مكن تطبيق تغط�ة التلف العر

:( Hermèsو Edióon نJثناء اإلصدارsاسT) Apple Watchا 249 رJاً° سعود�7

:( Hermès أو Edióon اإلصداران) Apple Watchا 299 رJاً° سعود�7

:iPad Proا 179 رJاً° سعود�7

اiPad (Nل الطرازات األخرى): 179 رJاً° سعود�7

:iPad اجهاز إدخال 99 رJاً° سعود�7

 :iPhone
تلف الشاشة فقط: 

جميع التلف�ات األخرى:
ا  99 رJاً° سعود�7

ا 349 رJاً° سعود�7

:iPodا 99 رJاً° سعود�7

E تحمل عالمة Apple التجارJة: FGاسماعات الرأس ال 99 رJاً° سعود�7

E تحمل عالمة Beats التجارJة: FGاسماعات الرأس ال 99 رJاً° سعود�7

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


 
ا، وJتخذ اإلصدار  �Jتجار Apple أصدرتها E FGامج ال Øgهذا القسم أي إصدار مهم من ال E

>̂  " Eîïمصطلح "اإلصدار الرئT السابق لها. 7ُقصد
ا مثل "1.0" أو "2.0"، وال يندرج هذا اإلصدار ضمن إصدارات ب�تا أو اإلصدارات التج¾�àJة.  ا رقم�� Ìس�قøت

: (1) األجهزة الخاضعة للتغط�ة، و (2) نظام الsشغ�ل الذي 7حمل عالمة Apple التجارJة  E�7 ع� ما Apple لـ E >Gالدعم الف ß7قت
ا عليها أو المصممة للعمل مع األجهزة  Ìقrتة مسàة المثJالتجار Beats أو Apple تحمل عالمة E FGامج ال Øgوتطب�قات ال ("شغ�لsنظام ال")

E أو  ØGمبيوتر مكتN مبيوتر محمول أوNاألجهزة الخاضعة للتغط�ة و > الخاضعة للتغط�ة ("برامج المستهلك")، و (3) مشاÖل االتصال ب@?
جهاز السلEú آخر متوافق مستوٍف لمواصفات االتصال الخاصة Tاألجهزة الخاضعة للتغط�ة وJعمل عليها نظام ºشغ�ل تدعمه األجهزة 

E أدناە.  FGالنحو المب Dالخاضعة للتغط�ة. تنطبق االس�ثناءات ع

3. ما البنود غFP الخاضعة للتغطWة؟ 

E عند االستخدام 
>Ñ1.3 خدمات المكونات الماد7ة وخدمات التلف العر

اء األجهزة الخاضعة  ا ¤� Ìلد الذي تم أساسrعند االستخدام ع� ال E
>Ñخدمة المكونات الماد7ة وخدمات التلف العر ßق Apple 7جوز لـ

للتغط�ة ف�ه. 

E الحاالت التال�ة: 
>̂ E عند االستخدام 

>Ñخدمات المكونات الماد7ة أو خدمات التلف العر Apple وال توفر

E لألجهزة الخاضعة للتغط�ة؛ 
، أو إصالح تلف ظاهري ال يؤثر ع� األداء الوظ�[< Eäالطب� �r(أ) الحما7ة من ال

(ب) الق�ام Tأعمال الص�انة الوقائ�ة؛ 

ِقدت أو ُ¤üقت؛ 
ُ
E ف FGدال األجهزة الخاضعة للتغط�ة الrs(ج) اس

 ?gش�ل غÔ (د) إصالح تلف ناتج عن اإلهمال أو سوء االستخدام أو إجراء مقصود أو ُمتعمد، أو أي استخدام لألجهزة الخاضعة للتغط�ة
طب�Eä أو لم توصT üه Apple؛ 

E أثناء عمل�ة خدمة األجهزة الخاضعة 
>̂ E تقدم لك  FG(ه) ترك�ب األجهزة الخاضعة للتغط�ة أو إزالتها أو التخلص منها، أو األجهزة ال

للتغط�ة؛ 

(و) إصالح تلف ناتج عن منتج لïس من األجهزة الخاضعة للتغط�ة؛ 

(ز) إصالح أي تلف 7لحق Tاألجهزة الخاضعة للتغط�ة (Tغض النظر عن السÓب) إذا قام أي شخص خالف Apple أو أحد ممثليها 
ح لهم Tفتح األجهزة الخاضعة للتغط�ة أو ص�انتها أو تعد7لها أو تrد7لها؛  َّßالم

ائك لألجهزة الخاضعة للتغط�ة؛  Jت الخطة Tعد ¤� Fgاألجهزة الخاضعة للتغط�ة إذا اش E
>̂ ا  Ìقr(ح) إصالح العيوب الموجودة مس

ە أو شطrه أو إزالته؛ أو  ?gتم تغي Eسلس�º أي من األجهزة الخاضعة للتغط�ة برقمT (ط) إصالح أي تلف 7لحق

(ي) إصالح تلف�ات ناجمة عن ح¾Jق أو زلزال أو أسrاب خارج�ة أخرى. 

E خدمات المكونات الماد7ة أو 
F]التغط�ة المقدمة لك. ولتل E

>̂ وهذا مع العلم Tأن ترك�ب قطع غ�ار خاصة Tجهات خارج�ة قد يؤثر 
E ذلك جميع األجزاء 

>̂ E عند االستخدام، 7جب إرجاع جميع األجهزة الخاضعة للتغط�ة إT Apple OأÖملها، Tما 
>Ñخدمات التلف العر

األصل�ة أو المكونات المسrsدلة من أحد موز"Apple E المعتمدين. 

 E >G2.3 الدعم الف

E الحاالت التال�ة: 
>̂  E >Gالدعم الف Apple ال توفر

(أ) استخدام نظام الsشغ�ل أو برامج المستهلك كتطب�قات قائمة ع� الJKب؛ 

امج إO اإلصدار الحد7ث آنذاك.  Øgق ترق�ة الJ¾7مكن حلها عن ط E FGل الÖ(ب) المشا



 
E األجهزة الخاضعة للتغط�ة أو تفاعالتها معها؛ 

>̂ اتها  ?g(ج) منتجات الجهات الخارج�ة وتأث

امج المستهلك أو TمشاÖل االتصال المتعلقة Tاألجهزة الخاضعة للتغط�ة؛  Øgشغ�ل ال يتعلق بº مبيوتر أو نظامN (د) استخدامك لجهاز

(ه) أي برامج خالف برامج المستهلك؛ 

(و) أي من برامج المستهلك الُمخصصة Nإصدارات "ب�تا" أو "تج¾�àJة" أو "معاينة"، أو برامج ُمشابهة؛ أو 

(ز) التلف الذي 7لحق Tأي برامج أو ب�انات Nانت موجودة أو ُمسجلة ع� األجهزة الخاضعة للتغط�ة أو فقدانها (مالحظة: ال تغE² الخطة 
امج و�Áانات المستخدم أو إعادة تÞب�تها).  Øgداد ال Fgاس

4. كWف ]مكن الحصول عD الخدمة والدعم؟ 

 .h#ps://support.apple.com/ar-sa Oأو الوصول إ Apple ـT ق االتصالJ¾عن ط E >G7مكنك الحصول ع� الخدمة أو الدعم الف
وJجب عل�ك تقد7م رقم اتفاق�ة الخطة أو الرقم الsسلس�E للجهاز الخاضع للتغط�ة. Nما 7جب أن تقدم -عند الطلب- مسsند تأ��د 

الخطة، و�7صال المب�عات األص�E الخاص Tالجهاز الخاضع للتغط�ة الخاص Tك وخطتك. 

5. خWارات الخدمة 

ستوفر Apple خدمات المكونات الماد7ة من خالل خ�ار واحد أو أ�g$ 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 
إO أحد متاجر التجزئة التاTعة لـ Apple أو أحد موفري خدمات Apple المعتمدين الذي يوفر خدمة حمل المنتج لإلصالح. س�تم تقد7م 

E المتجر، أو قد يرسل المتجر الجهاز الخاضع للتغط�ة إO أحد مواقع خدمة اإلصالح من Apple ("ARS") لتتم خدمته. 
>̂ الخدمة لك 

داد األجهزة الخاضعة للتغط�ة ع� الفور.  Fgاس E
>ärøJو

Jد المrا¤� لمعظم األجهزة الخاضعة للتغط�ة. إذا قررت Apple أن  ØgالT د. تتوفر خدمة إرسال المنتجJ ØgالT (ب) خدمة إرسال المنتج
سل لك Apple ب�انات الشحن مسrقة الدفع (وكذلك  ُFgد، فسJ ØgالT ك مؤهلة لخدمة إرسال المنتجT األجهزة الخاضعة للتغط�ة الخاصة

ا  Ìأحد مواقع خدمة اإلصالح وفق Oجب عل�ك شحن األجهزة الخاضعة للتغط�ة إJب األمر ذلك). و
'
مواد التعبئة والتغل�ف، إذا تطل

لتعل�مات Apple. عند االنتهاء من الص�انة، س�ع�د موقع خدمة اإلصالح من Apple (ARS) الجهاز الخاضع للتغط�ة إل�ك. وسsتحمل 
Apple ت�ال�ف الشحن من و�O موقعك حال اتrاع Nل التعل�مات. 

(ج) خدمة االسrsدال ال�Jــــع ("ERS") أو خدمة ص�انة األجزاء بنفسك ("DIY"). تتوفر خدمة االسrsدال ال�Jــــع (ERS) ألجهزة محددة 
خاضعة للتغط�ة. ال تتوفر خدمة االسrsدال ال�Jــــع (ERS) للمطالrات المتعلقة Tالشاشة فقط لـ iPod أو iPhone. تتوفر خدمة ص�انة 

نك من خدمة األجهزة الخاضعة للتغط�ة الخاصة Tك بنفسك. إذا طلrت 
+
األجزاء بنفسك للعد7د من األجهزة الخاضعة للتغط�ة. وهذا 7مك

Apple إعادة الجهاز أو الجزء الrد7ل، فإنها قد تحتاج إO تفJKض Tاستخدام Tطاقة ائتمان كضمان لسعر البيع Tالتجزئة الخاص Tالمنتج أو 
ا للتعل�مات، و�ذا لم ºستطع تقد7م تفJKض Tاستخدام Tطاقة  Ìد7ل وفقrأن ُتع�د الجهاز ال Oد7ل وت�ال�ف الشحن المعمول بها إrالجزء ال

 لعمل�ة الخدمة. إذا لم تتمكن من إرجاع الجهاز 
ً
ا Tد7, Ìrترت� Apple هذە الحالة، تعرض عل�ك E

>̂ االئتمان، فإن الخدمة قد ال تتوفر لك، و
E التعل�مات، أو إرجاع جهاز خاضع للتغط�ة أو جزء مسrsدل غg? مؤهل للخدمة، 

>̂ الخاضع للتغط�ة أو الجزء المسrsدل، Nما هو موضح 
ا أو  Ìشحن إل�ك منتجsد7ل، فإنها سrإعادة الجهاز أو الجزء ال Apple طاقة االئتمان. و�ذا لم تطلبT لغ المطلوب منrالم Apple فستخصم

 Apple ل األحوال، ال تتحملN E
>̂ اطات منطrقة للتخلص من المنتج أو الجزء الrد7ل.  Fgأي تعل�مات أو اشT ا ÌÁKا مصح

Ì
ا Tدâً7 مجان Ìجزء

 .(DIY) أو خدمة ص�انة األجزاء بنفسك (ERS) ــــعJدال ال�rsخدمة االسT دها ف�ما يتعلقrمسؤول�ة أي ت�ال�ف عمالة قد تتك

 E
>̂ E توفg? خدمة اإلصالح أو االسrsدال لك، وأحق�ة األجهزة الخاضعة للتغط�ة الخاصة Tك 

>̂ E قد تrsعها  FGقة الJ¾الط ?gتغي Apple حق لـJو
E الخدمة Tط¾Jقة معينة. 

F]تل

E الدولة المطلوب إجراء عمل�ة الص�انة فيها. وقد تختلف خ�ارات الخدمة ومدى توفر األجزاء 
>̂ وستقتß الص�انة ع� الخ�ارات المتوفرة 

Jت األجهزة فيها، فقد تتحمل  Fgاش E FGال ?gدولة غ E
>̂ والمدد المستغرقة لالستجاTة. إذا لم تكن الص�انة متوفرة لألجهزة الخاضعة للتغط�ة 

Jت  Fgاش E FGال ?gدولة أخرى غ E
>̂ E دولة تتوفر فيها الخدمة. و�ذا طلrت إجراء عمل�ة الخدمة 

>̂ رسوم الشحن والمناولة؛ لsسه�ل الص�انة 
rJة الق�مة المضافة  اد والتصدير المعمول بها، وسsتحمل Nل الرسوم الجمرك�ة و.< ?gاالست > ام �Tل لوائح وقوان@? > Fgاألجهزة فيها، فعل�ك االل

http://support.apple.com/ar-sa


 
نة بها. وÁالøسrة للخدمة الدول�ة، 7جوز لـ Apple إصالح المنتجات أو األجزاء المعيrة أو اسrsدالها  Fgائب المق >ßها من الرسوم وال ?gوغ

Tاستخدام منتجات أو أجزاء مماثلة تتطابق مع المعايg? المحل�ة. 

6. مسؤولWاتك 

اء  : (1) تقد7م رقم اتفاق�ة الخطة و�سخة من إثrات ال�� E�7 ماT ام > Fgموجب هذە الخطة، 7جب عل�ك االلT خدمة ص�انة أو دعم E
F]لتل

E تطرأ ع� األجهزة الخاضعة للتغط�ة وأسrابها، (3) االستجاTة إO طلrات  FGل الÖلخطتك، (2) تقد7م معلومات حول أعراض المشا Eاألص�
امج  Øg(5) تحد7ث ال ،Apple تقدمها لك E FGاع التعل�مات الrالمعلومات الالزمة لل¼شف ع� األجهزة الخاضعة للتغط�ة أو ص�انتها، (4) ات

E األجهزة الخاضعة للتغط�ة. 
>̂ امج والب�انات الموجودة  Øgلل E0سخ االحت�اøل طلب الخدمة، (6) إجراء الrا ق Ìشورة حال�øاإلصدارات المT

أثناء ص�انة الجهاز، ستحذف APPLE محتJKات الجهاز الخاضع للتغط�ة وتقوم بÛعادة تهيئة وسائط التخJæن. ستقوم Apple بÛرجاع 
ا للتحديثات المطrقة.  Ìوفق ، Eان عليها الجهاز الخاضع للتغط�ة األص�N E FGد7ل بنفس اإلعدادات الT ?gجهازك الخاضع للتغط�ة أو توف

E ستمنع الجهاز الخاضع للتغط�ة من تحJKله إO إصدار أقدم  FGشغ�ل كجزء من ص�انة الجهاز الsب�ت تحديثات نظام الÞت Apple جوز لـJو
E الجهاز الخاضع للتغط�ة متوافقة مع الجهاز الخاضع للتغط�ة أو ال 

>̂ من نظام الsشغ�ل. قد ال تكون تطب�قات الجهات الخارج�ة المثàتة 
امج و�دخال الب�انات وNلمات ال�.  Øgل الN ب�تÞتحمل مسؤول�ة إعادة تsما سN .شغ�لsجة لتحد7ث نظام ال�sتعمل معه ن

7. حدود المسؤولWة القانونWة 

و�O الحد الذي íسمح Tه القانون المعمول Tه، ال تتحمل APPLE وموظفوها ووNالؤها، تحت أي ظرف من الظروف، أي مسؤول�ة 
 ،ßل المثال ال الح�àذلك، ع� س E

>̂ ة أو الحقة، Tما  ار غg? مrا¤� تجاهك أو تجاە أي مالك تاٍل للجهاز الخاضع للتغط�ة عن أي أ.<
E األعمال أو األرÁاح أو 

>̂ داد أي برامج أو ب�انات، أو إعادة برمجتها، أو �سخها، أو فشل االحتفاظ J�Ôة الب�انات، أو أي خسائر  Fgت�ال�ف اس
 > امات T APPLEموجب هذە الخطة. إO الحد األق3 الذي ºسمح Tه القوان@? > Fgجة ال�sشأ نøاإليرادات أو المدخرات المتوقعة قد ت

ا لهذە الخطة السعر  Ìالئها تجاهك أو تجاە أي مالك تاٍل وفقNوموظفيها وو APPLE المعمول بها، ال يتجاوز حد المسؤول�ة القانون�ة لـ
امج أو  Øgداله دون فقدان الrsا (1) قدرتها ع� إصالح الجهاز الخاضع للتغط�ة أو اس Ìتحد7د Apple ع للخطة. ال تضمنKالمدف Eاألص�

الب�انات أو تع¾Jضها ألي خطر، أو (2) حفاظها ع� ¤Jة الب�انات، أو (3) عمل المنتج Tال انقطاع أو دون أخطاء. 

< واللوائح لحما7ة المستهلك. إO الحد  E تكفلها القوان@? FGضات الJKأي من الحقوق والتع Oاإلضافة إT ،عض المزا7اT تمنح هذە الخطة
ا الخت�ارها وحدە، ع� اسrsدال  Ìوفق ،Apple مسؤول�ة ßواللوائح، تقت > األق3 للمسؤول�ة القانون�ة المحددة Tموجب هذە القوان@?

الجهاز الخاضع للتغط�ة، أو إصالحه، أو تقد7م خدمة الص�انة. ال ºسمح Tعض الوال7ات أو المقاطعات بوجود اسsثناءات أو قيود ع� 
ار العرض�ة أو التrع�ة؛ لذا قد ال تنطبق عل�ك Tعض القيود المذكورة أعالە أو Nلها.  األ.<

8. اإللغاء 

1.8 خطط الدفع لمرة واحدة 

E مذكور  ØXأو إرسال إخطار كتا ،Apple ـT ب. إذا قررت إلغاء هذە الخطة، 7مكنك االتصالÓأي وقت ألي س E
>̂ 7جوز لك إلغاء هذە الخطة 

 Apple Customer Support ,Hollyhill Industrial Estate ,Hollyhill ,Cork .Republic of, Oف�ه رقم اتفاق�ة الخطة إ
اء األص�E للخطة مع إخطارك.  Ireland 7جب إرسال �سخة من إثrات ال��

 : EOع عند اإللغاء ع� النحو التاKلغ المدفrد الم Fgسº ع� خالف ذلك، فسوف Eما لم ينص القانون المح� 

ا  Ìامل مخصومÍالT لغ الذي دفعتهrد الم Fgسsعد، فسTاء الخطة، أو استالمها، أيهما أ ا من ¤� Ì(30) يوم > E خالل ثالث@?
>̂ (أ) إذا قمت Tاإللغاء 

منه ق�مة أي خدمة مقدمة لك Tموجب الخطة. 

 . Eاء األص� ا من سعر ال�� Ì�àا �س Ìلغrد م Fgسsا من استالم هذە الخطة، فس Ì(30) يوم > E مدة تJæد عن ثالث@?
(ب) إذا قمت Tاإللغاء Tعد م3<

ا منه (أ)  Ìاء الخطة مطروح ا من تارJــــخ ¤� Ìارrعُد، اعتT تِه صالحيتهاøلم ت E FGة لمدة الخطة الJKة المئrسøال Oد إ Fgالمس E ØGسøلغ الrند المsسí
، أيهما أقل؛ و(ب) ق�مة أي خدمة مقدمة إل�ك  E ØGسøلغ الrالمائة (%10) من الم E

>̂ ا أو 10   سعود�7
ً
رسم اإللغاء الذي 7قدر بنحو 95 رJا8

Tموجب الخطة. 

E حالة الغش أو تقد7م ب�انات محرفة، أو 
>̂ ا لـ Apple إلغاء هذە الخطة  Ìالمطبق ع� خالف ذلك، 7جوز أ7ض Eوما لم ينص القانون المح�

T Eذلك. و�ذا Nان القانون  ØXل إرسال إخطار كتاrا ق Ì(30) يوم > E غضون ثالث@?
>̂ E حالة عدم توفر أجزاء الص�انة لألجهزة الخاضعة للتغط�ة 

>̂



 
 ?gة الخطة غ Fgعن ف E ØGلغ �سrب عدم توفر أجزاء الخدمة، فستحصل ع� مÓسÔ لغاء هذە الخطةÛب Apple ذلك وقامتT سمحí Eالمح�

منته�ة الصالح�ة. 

2.8 خطط الدفع الشهري 

ة ("Tائع")، فتواصل  اء خطة دفع شهري من Tائع خالف Apple مrا¤� ��Ô ب. إذا قمتÓأي وقت ألي س E
>̂ 7جوز لك إلغاء هذە الخطة 

Jت خطة دفع شهري من Apple، ف�جوز لك إلغاؤها عن ط¾Jق إخطار Apple برقم اتفاق�ة  Fgائع إللغاء خطتك. و�ذا اشrمع ذلك ال
 Apple, : EOد ع� العنوان التاJ Øgق الJ¾عن ط Apple O7جب توج�ه اإلخطارات المرسلة إ . Eاء األص� الخطة الخاصة Tك و�ثrات ال��

Customer Support ,Hollyhill Industrial Estate ,Hollyhill ,Cork Republic of Ireland أو االتصال Tـ Apple. ما لم ينص 
ا  Ìعة ع�� (14) يومÁأرT تقدر E FGة اإلرجاع ال Fgرجاع جهازك الخاضع للتغط�ة خالل فÛالمطبق ع� خالف ذلك، إذا قمت ب Eالقانون المح�
 Apple ـT عل�ك االتصال > داد مrلغ الدفعة الشه¾Jة األوO الذي دفعته TالÍامل. لإللغاء، يتع@? Fgالمؤهلة، فس�حق لك إلغاء خطتك واس

ا للتعل�مات المذكورة أعالە. إذا قمت بÛلغاء خطتك Tأي ط¾Jقة خالف ذلك، ولïس ف�ما يتعلق بÛرجاع جهازك الخاضع للتغط�ة،  Ìوفق
ا Tأن تخلفك عن أداء أي من الدفعات  Ìة. علمJ¾من الشهر الذي دفعت ف�ه آخر دفعة شه ?gمنتصف ل�ل اليوم األخ FGفسيؤجل اإللغاء ح

داد مrلغ أي دفعات شه¾Jة قدمتها. إذا  Fgإلغاء خطتك ولن 7حق لك اس E
>̂ ا عن رغبتك  Ì ?gامل سُ�عد تعبÍالÁمواع�دها المحددة و E

>̂ الشه¾Jة 
لة.  قامت جهة خارج�ة بتمJKل خطة الدفع الشهري الخاصة Tك، 7جوز لـ Apple إعادة أي مrالغ مستحقة لهذە الجهة المموِّ

3.8 أثر اإللغاء 

ا Tحلول تارJــــخ نفاد إلغائك المrكر.  Ìموجب هذە الخطة تمامT ل�ة تجاهكrالمستق Apple امات > Fgال E;تøت

9. نقل ملWHة الخطة 

: (1) نقل إثrات  E�7 ط ما ��Ô ا مرة واحدة فقط، وذلك Ìدائم 
ً
7جوز لك نقل Nل الحقوق الممنوحة لك Tموجب الخطة إO طرف آخر نق,

اء األص�E ومسsند تأ��د الخطة والمواد المطبوعة للخطة وعقد الخدمة هذا إO الطرف اآلخر؛ و (2) إخطار Apple بهذا النقل عن  ال��
 Apple Customer Support ,Hollyhill Industrial Estate ,Hollyhill, ,Cork Republic of,Oالنقل إT ق إرسال إخطارJ¾ط

E ذلك 
>̂ وط عقد الخدمة هذا. وÁاإلضافة إO ذلك، ف�ما يتعلق Tخطط الدفع الشهري، Tما  Ireland و (3) موافقة الطرف اآلخر ع� ¤�

E الق�ام 
>̂ ا Tأن اإلخفاق  Ìالطرف الناقل؛ علمT امات الدفع الخاصة > Fgجميع الT ام > Fgاء خطتك، 7جب ع� الطرف المنقول إل�ه االل لت ¤� إذا موَّ

< 8.2 و 8.3. وعند إخطار  E القسم@?
>̂  > تب عل�ه نفاذ أح�ام اإللغاء المعمول بها ع� خطط الدفع الشهري ع� الفور، Nما هو مب@? Fgذلك يT

T Appleالنقل، 7جب عل�ك تقد7م رقم اتفاق�ة الخطة، والرقم الsسلس�E للجهاز الخاضع للتغط�ة، واسم المالك الجد7د، وعنوانه، ورقم 
 . E

>Xو Fg¼دە اإللJ¾هاتفه، وعنوان ب

وط العامة  10. ال��

E الق�ام 
>̂ اماتها تجاهك  > Fgاماتها لها، ول¼ن هذا ال 7عفيها من ال > Fgاطن مع جهاٍت خارج�ة أو تنقل الrأن تتعاقد من ال Apple (أ) 7جوز لـ

Tذلك. 

E األداء الممنKح لك Tموجب الخطة قد تحدث ÔسÓب وقKع حاالت 
>̂  ?gأي مسؤول�ة عن أي حاالت فشل أو تأخ Apple (ب) ال تتحمل

 .Apple خارج الس�طرة المعقولة لـ

ا بÛجراء الص�انة الوقائ�ة للجهاز الخاضع للتغط�ة حFG تحصل ع� الخدمة المقدمة لك Tموجب الخطة.  Ìr
=
(ج) لست ُمطال

م هذە  E األما�ن المحظورة Tموجب القانون. ال ُتقدَّ
>̂ E الممل¼ة الع¾�Áة السعود7ة فقط، وال تتوفر 

>̂ م هذە الخطة وتكون سارJة  (د) ُتقدَّ
الخطة لألشخاص الذين لم يrلغوا سّن الرشد. 

ا لتقديرها وحدها، ألغراض  Ìوفق ،Apple > ?@Áسج�ل جزء من الم�المات أو جم�عها ب�نك وº اماتها > Fgفائها الل�sأثناء اس Apple (ه) 7جوز لـ
 .Apple ةTة جودة استجاrمراق

(و) أنت توافق ع� أن أي معلومات أو ب�انات يتم ال¼شف عنها لـ T Appleموجب هذە الخطة غJ¤ ?gة أو مل¼�ة خاصة لك. Tاإلضافة 
E جمع الب�انات ومعالجتها Tالن�اTة عنك عند تقد7مها للص�انة. وقد يتضمن ذلك نقل ب�اناتك 

>̂  Apple ذلك، أنت توافق ع� أحق�ة Oإ
 .Apple ا لس�اسة خصوص�ة العمالء من Ìعة وفقTات تاN إO موفري خدمة أو ¤�



 
. سsتحمل  E

>Xالقانو ?gغ ?gالتدم Oاإلضافة إT هT حßّالم ?gإجراءات أمن�ة لحما7ة ب�اناتك من الوصول أو ال¼شف غ Apple >Gبs(ز) ت
ام بهذە التعل�مات حسب  > Fgقصارى جهدها لالل Apple ذلrsخصوص معالجة الب�انات، وسT Apple تقدمها لـ E FGمسؤول�ة التعل�مات ال

امات الدعم Tموجب الخطة. إذا لم توافق ع� المذكور أعالە أو Nانت لد7ك أي  > Fgا ع� أداء الخدمة وال Ìش�ٍل معقول حرصÔ ورة >ßال
استفسارات Ôشأن معالجة ب�اناتك، فاتصل Tـ Apple ع� أرقام الهاتف الواردة. 

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

ات، فWُمكنك الوصول  FPعنك، أو إذا أردت إجراء تغي Apple تحتفظ بها k
legal/privacy/ar/. إذا أردت الوصول إw المعلومات ال��

إapplied.apple.com/sa/ar w لتحد]ث تفضWالت االتصال الشخصWة، أو ]مكنك االتصال �ـ Apple من خالل 
 . /h»ps://www.apple.com/sa-ar/privacy/contactالعنوان

وط أخرى أو إضاف�ة أو  E ذلك إ7صال المب�عات األص�E للخطة ومسsند تأ��د الخطة، فوق أي ¤�
>̂ وط هذە الخطة، Tما  (ط) ºسود ¤�

ل فهمك وفهم Apple الÍامل للخطة. 
+
اء أو مسsند آخر، Nما ºش� E أي أمر ¤�

>̂ متعارضة 

وط.  (ي) Apple غg? ملزمة بتجد7د هذە الخطة. إذا عرضت Apple تجد7د هذە الخطة، فستحدد السعر وال��

اعات Tموجب هذە الخطة.  > >gة الJKسsرسم�ة ل ?g(ك) ال تتوفر عمل�ة غ

كة ذات مسؤول�ة محدودة مسجلة  �¤ E>و ،Apple Saudi Arabia LLC هنا "Apple" هذە الخطة، تمثل E
>̂ (ل) ع� النحو الُمستخدم 

E الطابق 30، ب¾ج الف�صل�ة، ط¾Jق الملك فهد، EÙ العل�ا، ص. 
>̂ E الممل¼ة الع¾�Áة السعود7ة، ذات المكتب المسّجل الÍائن 

>̂ Tال¾Jاض، 
 Beats Electronics Oإ "Beats" ?gشº .1010421962 .سج�لsة السعود7ة، رقم ال�Á¾اض 11524، الممل¼ة العJ¾ب. 54995، ال

 E FGتج منتجات صوت�ة، منها األجهزة الخاضعة للتغط�ة الøت Apple Inc. عة لـTكة تا �¤ E>و ،Beats by Dr. Dre) اسمT ا Ìُتعرف أ7ض) LLC
 .Beats ةJتحمل اسم العالمة التجار

E الممل¼ة الع¾�Áة السعود7ة. إن أي نزاعات ناجمة عن خطة 
>̂ اؤها  E يتم ¤� FGة السعود7ة الخطط ال�Á¾دولة الممل¼ة الع > (م) تح�م قوان@?

E ذلك أي استفسار Tخصوص وجود خطة ما أو صالحيتها أو انتهائها، أو Tخصوص 
>̂ E الممل¼ة الع¾�Áة السعود7ة أو تتعلق بها، Tما 

>̂ اة  Fgمش
وط، تخضع Ôش�ل حßي للسلطة القضائ�ة لمحاÖم الممل¼ة الع¾�Áة السعود7ة.  هذە ال��

Jة فقط.  > ?gاللغة اإلنجلT موجب هذە الخطةT (ن) 7مكن أن تتوفر خدمات الدعم

أرقام الهاتف 

راجع h#ps://support.apple.com/ar-sa/HT201232 لالّطالع ع� األرقام المحل�ة والدول�ة. 

 . ?gما أنها عرضة للتغيN ،قد تختلف أرقام الهاتف وساعات العمل *
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