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: ع8 هذە الخطة  تأثG; حقوق المستهل=>;

< 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 كT ند تأ��د الخطة الخاصsفإنه 7جوز لك الحصول ع� �سخة من مس ،Apple ت خطتك منJ Fgعد ذلك. و�ذا اشT ا تلقائ��
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< 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. 

 Apple تحمل عالمة E FGأو الشاشة ال Mac مبيوترN (1) :("ـ "األجهزة الخاضعة للتغط�ةT ً̄ ُتغ°E الخطة األجهزة التال�ة (الُمشار إليها إجما
 E

>̂ اؤە  E ذلك أي حامل 7حمل عالمة Apple التجارJة وµأو حامل VESA تم ¥�
>̂ E مسsند تأ��د الخطة (Tما 

>̂ التجارJة أو الشاشة المذكورة 
E عبوتها األصل�ة 

>̂ E تحمل عالمة Apple التجارJة المرفقة  FGة أو مرفق معها) والملحقات الJالتجار Apple اء شاشة تحمل عالمة وقت ¥�
E تحمل جم�عها عالمة Apple التجارJة، إذا  FGولوحة المفاتيح، ال ،Magic Trackpad("الجهاز الخاضع للتغط�ة")، و (2) الماوس، و

 USBو Apple من (RAM) ووحدات ذا�رة ،(Mac Pro أو Mac mini اؤها مع Nانت مرفقة مع الجهاز الخاضع للتغط�ة (أو تم ¥�
اؤها خالل مدة ال  E حالة استخدامها مع الجهاز الخاضع للتغط�ة، وأن 7كون قد تم ¥�

>̂  ("Mac ملحقات") Apple من SuperDrive
اء الجهاز الخاضع للتغط�ة.  < قrل ¥� تقل عن عام@?

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

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

 2. ما الذي Rخضع للتغطNة؟ 

1.2 خدمة المكونات الماد7ة 

E مواد الجهاز الخاضع 
>̂ إذا قمت خالل مدة الخطة بتقد7م مطالrة سارJة عن طJÇق إخطار T Appleأنه (1) يوجد ثمة ع�ب 

E المائة (%80) مما هو 
>̂  > E لrطارJة الجهاز الخاضع للتغط�ة أقل من ثمان@?

ÌXاÍÇهÎالشحن الT للتغط�ة وصناعته، (2) أو أن سعة االحتفاظ
E المواصفات األصل�ة الخاصة بها، فستقوم Apple حسب تقديرها، إما 

>̂ مذكور 

E األداء والموثوق�ة، أو 
>̂ ا Tاستخدام أجزاء جد7دة أو مماثلة للجد7دة 

Ð
(أ) بÒصالح الع�ب مجان

E األداء والموثوق�ة. 
>̂ (ب) Tاسrsدال الجهاز الخاضع للتغط�ة Tمنتج 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
Ð
Øد7ل ملrصبح المنتج الJو ،Apple Oإ Eة المنتج األص��Îللجهاز الخاضع للتغط�ة، ستؤول مل Apple

المتrق�ة من مدة الخطة. 

E عند االستخدام 
>Ú2.2 التلف العر

إذا قمت خالل مدة الخطة بتقد7م مطالrة سارJة عن طJÇق إخطار T Appleأن الجهاز الخاضع للتغط�ة قد تعّطل ÝسÜب وقKع تلف 
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ا لرسوم الخدمة المذكورة أدناە، إما  Ðحسب تقديرها، ووفقT ،Apple فستقوم ،)"("ADH عند االستخدام E

>Úعر

E األداء والموثوق�ة، أو 
>̂ (1) بÒصالح الع�ب Tاستخدام أجزاء جد7دة أو مماثلة للجد7دة 

E األداء والموثوق�ة (ßشار إN Oل حالة منهما ع� حدة 
>̂ T (2)اسrsدال الجهاز الخاضع للتغط�ة Tمنتج Tد7ل جد7د أو مماثل للجد7د 

Tمصطلح "حدث متعلق Tالخدمة"). 

E عند االستخدام، ع� أن 
>Úالعر Eáأو الم��ان� E

ار العرض�ة عند االستخدام (ADH) إال ع� حاالت الخلل الوظ�[< >âال تنطبق تغط�ة األ
ا عن استخدامك  Ðكون ناشئJو (فعل مالمسة السوائلT مثل: السقوط والتلف) متوقع ?gمقصود وغ ?gغ E åæجة لحدث خار�s7كون ذلك ن

اليوEè العادي للجهاز الخاضع للتغط�ة ع� النحو المخصص لهذا الجهاز. 

 :(ADH) ار العرض�ة عند االستخدام >âشمل تغط�ة األÄ ال

E غg? موضعه، أو التلف الناجم عن اإلهمال أو سوء 
>̂ ء  E

�éأو ال�قة، أو وضع ال ، E
êXارØالغ أو الrأو التلف ال Eìالطب� �r(أ) الحما7ة من ال

االستخدام، أو أي إجراء مقصود آخر عند استخدام الجهاز الخاضع للتغط�ة، أو 

E القسم 4.2 أدناە، أو 
>̂ (ب) الحما7ة من أي ن�sجة أو تïف آخر ال تغط�ه الخطة، Nما هو موضح 

E القسم 2.2 (أ) أو (ب). 
>̂ ر 7لحق Tالجهاز الخاضع للتغط�ة ناجم عن أي من األحوال المذكورة  >â (ج) أي

فض Apple دعواك إذا لم تدفع  Fgس . Eللحدث الفع� Eبتقد7م توضيح عن م�ان الحادث ووقته مع وصف تفص�� Apple كrقد تطال
رسم الخدمة أو لم توفر المعلومات المتعلقة Tالحادث عند مطالبتك Tذلك. 

تنطبق رسوم الخدمة التال�ة ع� Nل حدث متعلق Tالخدمة: 

* ال تشمل الرسوم الضرائب املطبقة الواجب عليك دفعها. 

 E åæتلف اله��ل الخار ?gا)، أو غ Ðقrان ذلك منطN تلف الشاشة فقط (إذا ?g7جب أال يتضمن الجهاز الخاضع للتغط�ة تلف�ات إضاف�ة غ
ار  >âخدمة ص�انة األT ا لرسم حدث متعلق ، وذلك ل�كون مستحق� E åæللشاشة أو لله��ل الخار Apple فقط، والذي قد 7حول دون إصالح

E الحامل الذي 
>̂  (ADH) ار العرض�ة عند االستخدام >âالمستوى 1. ُتعامل التلف�ات الناجمة عن األ ،(ADH) العرض�ة عند االستخدام

ار  >âة ع� أنها تلف�ات ناجمة عن األJالتجار Apple المستخدم مع شاشة تحمل عالمة VESA أو حاملµة وJالتجار Apple 7حمل عالمة
E فقط. س�تم تحص�ل رسوم إصالح الجهاز الخاضع للتغط�ة الذي 7حتوي ع� تلف�ات  åæاله��ل الخارT (ADH) العرض�ة عند االستخدام

ار العرض�ة عند االستخدام (ADH)، المستوى 2.  >âخدمة ص�انة األT سعر رسم حدث متعلقÝ إضاف�ة

^ عند االستخدام وتكون 
: أدناە. وqاإلضافة إl ذلك، تhتĝ صالحNة خدمات التلف العر_: تنطبق االسyثناءات ع8 النحو المب>;

: |الخدمة خالل  : (2) متعلق>; ا |مجرد أن تقدم لك Apple حدث>; امات Apple |موجب هذە الفقرة قد تم الوفاء بها تمام� : �Gجميع ال
 ĝنتyعات األص8̂. سNصال المبRإ ^

اء األص8̂ لخطتك �ما هو محدد �: ا ع8 أساس تار�ــــخ ال�� ^ ع�� (12) شهر�
ة مؤلفة من اث�: �Gل ف�

MacApple شاشة 

ار العرض�ة عند االستخدام  >âخدمة ص�انة األT حدث متعلق
(ADH)، المستوى 1 

ار العرض�ة عند االستخدام - >âالتلف�ات الناجمة عن األ
(ADH) الخاصة Tالشاشة فقط 

ار العرض�ة عند االستخدام - >âالتلف�ات الناجمة عن األ
E فقط åæاله��ل الخارT الخاصة (ADH)

ا ً̄ سعود�7 ا349 رJا ً̄ سعود�7 349 رJا

ار العرض�ة عند االستخدام  >âخدمة ص�انة األT حدث متعلق
(ADH)، المستوى 2 

ار العرض�ة - >âجميع التلف�ات األخرى الناجمة عن األ
(ADH) عند االستخدام

ا ً̄ سعود�7 ا1,149 رJا ً̄ سعود�7 1,149 رJا



 
^ عند االستخدام 

: (2) جدRدين لخدمات التلف العر_: صالحNة أي أحداث متعلقة |الخدمة غG; مستخدمة وستحصل ع8 حدث>;
^ الخطة طوال مدة 

ا المق�لة من استمرار التغطNة. �ستمر جميع المزاRا األخرى �: ^ ع�� (12) شهر�
ة االث�: �Gلالستفادة منهما خالل ف

الخطة. 

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

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

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

 E >G3.2 الدعم الف

 E >Gدأ تغط�ة دعمك الفrالهاتف. وت ågب أو عJKالمتوفرة ع� ال E >Gموارد الدعم الف Oة الوصول إJKلك أول Apple أثناء مدة الخطة، ستوفر
ائك للجهاز الخاضع للتغط�ة. 7مكن أن ßشتمل  E تrدأ من تارJــــخ ¥� FGوال ،Apple المقدمة من E

>Xالمجا E >Gعند انتهاء تغط�ة الدعم الف
E ذلك 

>̂ داد الب�انات)، Tما  Fgثناء اسsاسT) داد Fgل و�صالحها واالسûن وحل المشاJKشغ�ل والتكsك�ب وال Fgال E
>̂ E ع� المساعدة  >Gالدعم الف

E النظام وتحد7د التوق�ت الالزم لخدمة الجهاز أو مFG 7مكن تطبيق تغط�ة 
>̂ دادها و�دارتها وتفسg? رسائل الخطأ  Fgن الملفات واسJ÷تخ

امج المدعومة واإلصدار الرئEéü السابق لها. 7ُقصد  ågمن ال EOالدعم لإلصدار الحا Apple ستوفر .(ADH) عند االستخدام E
>Úالتلف العر

ا مثل  ا رقم�� Ðس�قþتخذ اإلصدار تJا، و �Jتجار Apple أصدرتها E FGامج ال ågهذا القسم أي إصدار مهم من ال E
>̂  " Eéüمصطلح "اإلصدار الرئT

"1.0" أو "2.0"، وال يندرج هذا اإلصدار ضمن إصدارات ب�تا أو اإلصدارات التج�ÿJÇة. 

 E >G4.2 نطاق الدعم الف

 : E�7 لما E >Gالدعم الف Apple موجب هذە الخطة، ستوفرT

(1) الجهاز الخاضع للتغط�ة، 

 Apple تحمل عالمة E FGامج ال ågالجهاز الخاضع للتغط�ة، وتطب�قات الT ا Ðقrتة مسÿامج المث ågوتطب�قات ال ("OS") شغ�لs(2) نظام ال
التجارJة المصممة للعمل مع الجهاز الخاضع للتغط�ة ("برامج المستهلك")، 

E برامج خادم نظام الsشغ�ل الخاصة Tـ Apple ("خادم 
>̂ (3) استخدام واجهة المستخدم الرسوم�ة لمشاûل تنظ�م الخادم و�دارة الشrكة 

 ،Mac OS")

" أي Nمبيوتر  > . (7ُقصد Tـ "الØمبيوتر أو الجهاز المدعوم@? > < الجهاز الخاضع للتغط�ة والØمبيوتر أو الجهاز المدعوم@? (4) مشاûل االتصال ب@?
أو جهاز يتوافق مع مواصفات االتصال Tالجهاز الخاضع للتغط�ة وJعمل بنظام Äشغ�ل مدعوم من الجهاز الخاضع للتغط�ة). 

3. ما البنود غG; الخاضعة للتغطNة؟ 

 (ADH) عند االستخدام E
>Ú1.3 خدمة المكونات الماد7ة ومنطقة تغط�ة التلف العر

اء األجهزة الخاضعة  E تم ¥� FGعند االستخدام ع� الدولة ال E
>Úخدمات المكونات الماد7ة وتغط�ة التلف العر ïق Apple 7حق لـ

E األصل فيها. 
>̂ للتغط�ة 

 (ADH) عند االستخدام E
>Ú2.3 تغط�ة المكونات الماد7ة وتغط�ة التلف العر

)1) ال تنطبق هذە الخطة ع� ترك�ب الجهاز الخاضع للتغط�ة، أو إزالته، أو التخلص منه، أو توفg? جهاز أثناء عمل�ة ص�انة الجهاز 
الخاضع للتغط�ة. 

 ?gخالف الجهاز الخاضع للتغط�ة، أو (ب) سوء استخدام أو استخدام غT (2) ال تنطبق الخطة ع� أي تلف ناجم عن (أ) أي منتج
مناسب أو أي إجراء مهمل أو مقصود، أو (ج) التعرض لسوائل أو حJÇق أو زلزال أو أي أسrاب خارج�ة أخرى، أو (د) Äشغ�ل الجهاز 
E ذلك 

>̂ الخاضع للتغط�ة خارج نطاق االستخدامات المسمKح بها أو المخصصة الموضحة من الجهة المصنعة، أو (ه) خدمة (Tما 
 .Apple أو مقدم خدمة معتمد من Apple ممثل لـ ?gق�ة والتوسيع) تمت من أي شخص غ Fgعمل�ات ال

ە أو طمسه أو إزالته أو تعد7له لتغيg? وظ�فته أو إم�اناته دون  ?gتم تغي Eسلس�Ä (3) ال تنطبق الخطة ع� جهاز خاضع للتغط�ة برقم
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E من الجهة المصنعة.  åXالحصول ع� إذن كتا

(4) ال تنطبق الخطة ع� الجهاز الخاضع للتغط�ة الذي تم فقدانه أو ¥قته. وال تنطبق هذە الخطة إال ع� الجهاز الخاضع للتغط�ة 
الذي تم إرجاعه إ�T Apple Oامل أجزائه. 

E ذلك، ع� س�ÿل المثال ال الحï، الخدوش واالنrعاجات 
>̂ (5) ال تنطبق الخطة ع� أي تلف ظاهري Tالجهاز الخاضع للتغط�ة، Tما 

E للجهاز الخاضع للتغط�ة. 
E األداء الوظ�[<

>̂ E ال تؤثر Tخالف ذلك  FGال

(6) ال تنطبق الخطة ع� الص�انة الوقائ�ة للجهاز الخاضع للتغط�ة. 

E عمر المنتج. 
>̂  Eìأو العيوب األخرى الناجمة عن التقدم الطب� ، Eìالطب� �r(7) ال تنطبق الخطة ع� العيوب الناجمة عن ال

ائك للجهاز الخاضع للتغط�ة.  Jت الخطة Tعد ¥� Fgأي جهاز خاضع للتغط�ة إذا اش E
>̂ ا  Ðقr(8) ال تنطبق الخطة ع� الحالة الموجودة مس

E تكّ�ت  FGل المثال: المنتجات ال�ÿالذي أصاب الجهاز الخاضع للتغط�ة (ع� س E
êXارØالغ أو الr(9) ال تنطبق الخطة ع� التلف المادي ال

أو ان)نت). 

E الذي أصاب الجهاز الخاضع للتغط�ة، والناجم عن مالمسته السوائل (ع� س�ÿل 
êXارØالغ أو الr(10) ال تنطبق الخطة ع� التلف ال

E سائل). 
>̂ ا  ا أو جزئ�� E تم غمرها Nل�� FGالمثال: المنتجات ال

(11) ال تنطبق الخطة ع� التلف الذي أصاب الجهاز الخاضع للتغط�ة، والناجم عن وجود مواد خطرة منها، ع� س�ÿل المثال ال 
E تمّثل خطورة ع� صحة اإل�سان.  FGات الحساس�ة، الrÿالمواد البيولوج�ة ومس ،ïالح

^ عدم خدمة الجهاز الخاضع للتغطNة 
:¢�hوق§ع تلف ¥س¤ب الفتح. ي ^̈ ا ألن الخطة ال تغ هام: ال تفتح الجهاز الخاضع للتغطNة؛ نظر�

 .Apple أو مقدم خدمة معتمد من Apple إال من

 E >G3.3 الدعم الف

ها  ?gشغ�ل أو برامج المستهلك أو تغيsالستخدامك أو تعد7لك للجهاز الخاضع للتغط�ة أو لنظام ال E >Gشمل الخطة الدعم الفÄ (1) ال
امج.  ågالمعّد لها الجهاز الخاضع للتغط�ة أو ال ?gقة تختلف عن طرق االستخدام أو التغيJÇطT

امج إO اإلصدار الحاEO الجد7د.  ågق ترق�ة الJÇ7مكن حلها عن ط E FGل الûللمشا E >Gشمل الخطة الدعم الفÄ (2) ال

 Mac OS شغ�ل أو خادمsالجهاز الخاضع للتغط�ة، أو نظام ال E
>̂ ها  ?gلمنتجات الجهات الخارج�ة أو تأث E >Gشمل الخطة الدعم الفÄ (3) ال

أو برامج المستهلك أو تفاعالتها معها. 

امج المستهلك أو Tمشاûل االتصال Tالجهاز الخاضع  ågشغ�ل ال يتعلق بÄ مبيوتر أو نظامØالستخدامك ل E >Gشمل الخطة الدعم الفÄ (4) ال
للتغط�ة. 

ا لما هو خاضع  Ðأو برامج المستهلك، وفق Mac OS شغ�ل أو خادمsخالف نظام الT Apple امج ågل E >Gشمل الخطة الدعم الفÄ (5) ال
للتغط�ة Tموجب هذە الخطة. 

امج نظام الsشغ�ل أو أي برامج تحمل عالمة Apple التجارJة المخصصة Nإصدار "ب�تا"، أو "إصدار  ågل E >Gشمل الخطة الدعم الفÄ (6) ال
"، أو "معاينة"، أو أي برامج أخرى تحمل Äسم�ة مشابهة.  E åGJÇتج

E حالة استخدام واجهة مستخدم رسوم�ة لمشاûل تنظ�م الخادم 
>̂ امج نظام الsشغ�ل للخوادم، إال  ågل E >Gشمل الخطة الدعم الفÄ (7) ال
E برامج خادم Mac OS ع� جهاز خاضع للتغط�ة. 

>̂ و�دارة الشrكة 

نت، أو  Fgرامج موفر خدمات اإلنÍو ، E
>Xو FgÎد اإللJ ågات أخرى، وتطب�قات الN امج تصفح الJKب من ¥� ågل E >Gشمل الخطة الدعم الفÄ (8) ال

عمل�ات تهيئة نظام الsشغ�ل الالزمة الستخدامها. 

E الجهاز الخاضع للتغط�ة أو المسجلة ف�ه. ال 
>̂ امج أو الب�انات الموجودة  ågر أو فقدان ألي من ال >â ألي E >Gشمل الخطة الدعم الفÄ (9) ال



 
امج أو ب�انات المستخدم أو إعادة ت)ب�تها.  ågداد ال Fgالخطة اس E°تغ

4. كNف Rمكن الحصول ع8 الخدمة والدعم؟ 

E عند االستخدام (ADH) وكذلك 
>Úتتضمن الخدمات المتعلقة بتغط�ة التلف العر E FG7مكنك الحصول ع� خدمات المكونات الماد7ة، ال

ا Tالرقم  E وذلك عن طJÇق الدخول إO موقع Apple ع� الJKب (h*ps://support.apple.com/ar-sa)، أو االتصال هاتف�� >Gالدعم الف
E تقد7م رقم اتفاق�ة الخطة أو الرقم الsسلس�E للجهاز الخاضع للتغط�ة. وستحتاج إO االحتفاظ 

>ìrþاالتصال، يT المذكور أدناە. إذا قمت
< عند االستفسار عن  ?@ÍKالجهاز الخاضع للتغط�ة وخطتك؛ ألنهما س�كونان مطلT الخاص Eند تأ��د الخطة و�7صال المب�عات األص�sمسT

E التغط�ة. 
>̂ أحق�ة جهازك الخاضع للتغط�ة 

5. خNارات الخدمة 

ستوفر Apple خدمات المكونات الماد7ة من خالل خ�ار واحد أو أ�êg من الخ�ارات التال�ة: 

(أ) خدمة حمل المنتج لإلصالح. تتوفر خدمة حمل المنتج لإلصالح لمعظم منتجات األجهزة الخاضعة للتغط�ة. 7مكنك إرجاع الجهاز 
الخاضع للتغط�ة إO موقع أحد متاجر البيع Tالتجزئة من Apple أو مقدEè الخدمة المعتمدين من Apple ممن يوفرون خدمة حمل 
E المتجر، أو قد يرسل المتجر الجهاز الخاضع للتغط�ة إO أحد مواقع خدمة اإلصالح من 

>̂ المنتج لإلصالح. س�تم تقد7م الخدمة لك 
ا.  Ðد الجهاز الخاضع للتغط�ة فور Fgسsانتهاء الص�انة، سT الغكTمجرد إT .لتتم خدمته ("ARS") Apple

 E FGمبيوتر المحمولة وكذلك للشاشة الØة وأجهزة ال�ÿمبيوتر المكتØمن أجهزة ال ?gثÎالموقع ل E
>̂ E الموقع. تتوفر الخدمة 

>̂ (ب) الخدمة 
E الموقع معتمد من 

>̂ E نطاق 50 م�ً, (N 80م) من مقدم خدمة 
>̂ تحمل عالمة Apple التجارJة إذا Nان موقع الجهاز الخاضع للتغط�ة 

E الموقع. 
>̂ ا لخدمة ص�انة األجزاء بنفسك، Nما هو موضح أدناە، لخدمة الص�انة  Ð7مكن ص�انتها وفق E FGعض األجزاء الT وال تخضع .Apple

E الموقع 
>̂ E ص�انة إO موقع الجهاز الخاضع للتغط�ة. ستقدم الخدمة  >Gالموقع، فإنها ترسل ف E

>̂ و�ذا قررت Apple توفg? خدمة الص�انة 
E الخدمة الجهاز الخاضع للتغط�ة إO موقع مقدم الخدمة المعتمد من Apple (AASP) أو موقع خدمة اإلصالح من  >Gأو س�نقل ف

E موقع مقدم الخدمة المعتمد من Apple (AASP) أو موقع خدمة 
>̂ Apple (ARS) إلصالحه. إذا تمت ص�انة الجهاز الخاضع للتغط�ة 

اإلصالح من Apple (ARS)، فستعمل Apple ع� ترتüب إجراءات نقل الجهاز الخاضع للتغط�ة إO موقعك Tعد االنتهاء من ص�انته. 
E الموعد المحدد، فستخضع أي زJارات أخرى للموقع إO رسوم إضاف�ة. 

>̂ E الخدمة من الوصول إO الجهاز الخاضع للتغط�ة  >Gو�ذا ُمنع ف

(ج) خدمة األجزاء بنفسك .(DIY) تتوفر خدمة ص�انة األجزاء بنفسك (DIY) للعد7د من أجزاء الجهاز الخاضع للتغط�ة وملحقاته، 
وس�تيح لك ذلك ص�انة جهازك الخاضع للتغط�ة بنفسك. إذا Nانت خدمة األجزاء بنفسك متوفرة، فس�تم تطبيق العمل�ة التال�ة. 

E الجهاز الخاضع للتغط�ة. قد تحتاج Apple إO تفJKض 
>̂ E تطلب Apple فيها إرجاع الجزء المسrsدل  FG(1) الخدمة ال

E الجهاز الخاضع للتغط�ة الrد7ل وت�ال�ف 
>̂ Tاستخدام Tطاقة ائتمان كضمان لسعر البيع Tالتجزئة الخاص Tالجزء الrد7ل 

م لك خدمة الص�انة وستوفر  الشحن المعمول بها. إذا لم تتمكن من تقد7م تفJKض Tاستخدام Tطاقة ائتمان، فقد ال تقدَّ
E الجهاز الخاضع للتغط�ة مع تعل�مات 

>̂ Apple ترت�rات Tد7لة لعمل�ة الص�انة. سsتحمل Apple شحن الجزء المسrsدل 
E الجهاز الخاضع للتغط�ة. إذا اتrعت 

>̂ ك�ب، إن وجدت، إO جانب أي متطلrات خاصة بÒرجاع الجزء المسrsدل  Fgال
Apple E تفJKض Tطاقة االئتمان، وÍناًء عل�ه، لن تتحمل ت�ال�ف جزء الجهاز الخاضع للتغط�ة أو ت�ال�ف 

>ìالتعل�مات، فستل
E التعل�مات، أو 

>̂ E الجهاز الخاضع للتغط�ة Nما هو موضح 
>̂ الشحن من موقعك و�ل�ه. إذا لم تتمكن من إرجاع الجزء المسrsدل 

E جهاز خاضع للتغط�ة، فستخصم Apple من Tطاقة االئتمان المrلغ المïّح 
>̂ قمت بÒرجاع جزء مسrsدل غg? مؤهل للخدمة 

Tه. 

ا 
Ð
E ال تطلب Apple فيها إرجاع الجزء أو المنتج المسrsدل. سsتحمل Apple ت�ال�ف شحن الجزء الrد7ل مجان FG(2) الخدمة ال

ك�ب، إن وجدت، وأي متطلrات تتعلق Tالتخلص من الجزء المسrsدل. ال تتحمل Apple مسؤول�ة أي  Fgا بتعل�مات ال Ðمرفق
 Apple ـT االتصال åæد من المساعدة، يرJ÷م Oحاجة إT خدمة األجزاء بنفسك. إذا كنتT دها ف�ما يتعلقrت�ال�ف عمالة قد تتك

ع� رقم الهاتف المذكور أدناە. 

 E
F]تل E

>̂ E توفg? خدمة اإلصالح أو االسrsدال وأحق�ة الجهاز الخاضع للتغط�ة 
>̂ E قد تrsعها  FGقة الJÇالط ?gتغي E

>̂ تحتفظ T Appleحقها 
خدمة الص�انة TطJÇقة معينة. 

E الدولة المطلوب إجراء عمل�ة الص�انة فيها. قد تختلف خ�ارات الخدمة واألجزاء المتوفرة 
>̂  وستقتï الص�انة ع� الخ�ارات المتوفرة 

Jت منها الجهاز،  Fgاش E FGالدولة ال ?gدولة غ E
>̂ وأوقات االستجاTة Tحسب Nل دولة. إذا لم تكن الخدمة متوفرة للجهاز الخاضع للتغط�ة 

E دولة 
>̂ ً̄ عن رسوم الشحن والتداول لsسه�ل الخدمة إO دولة تتوفر فيها الخدمة. و�ذا طلrت إجراء عمل�ة الص�انة  فقد تكون مسؤو

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


 
اد والتصدير المعمول بها، وسsتحمل Nل الرسوم الجمرك�ة  ?gاالست > ام �Tل لوائح وقوان@? > Fgت األجهزة فيها، فعل�ك االلJ Fgاش E FGال ?gأخرى غ

نة بها. وÍالþسrة للخدمة الدول�ة، 7جوز لـ Apple إصالح المنتجات أو األجزاء  Fgائب المق >ïها من الرسوم وال ?gة الق�مة المضافة وغrJ >âو
المعيrة أو اسrsدالها Tاستخدام منتجات أو أجزاء مماثلة تتطابق مع المعايg? المحل�ة. 

6. مسؤولNاتك 

وط المذكورة أدناە.  ط من ال�� E الخدمة أو الدعم Tموجب الخطة، عل�ك الموافقة ع� االمتثال لØل ¥�
F]لتل

E حال طلبهما. 
>̂ اء األص�E للخطة  (1) تقد7م رقم اتفاق�ة الخطة و�سخة من إثrات ال��

E تطرأ ع� الجهاز الخاضع للتغط�ة.  FGل الûاب المشاr(2) تقد7م معلومات حول أعراض وأس

E ذلك، ع� س�ÿل المثال ال الحï، الرقم الsسلس�E للجهاز الخاضع للتغط�ة، 
>̂ (3) االستجاTة لطلrات الحصول ع� المعلومات، Tما 

امج المثÿتة، وأي أجهزة ملحقة متصلة أو مثÿتة ع� الجهاز الخاضع للتغط�ة، وأي رسائل خطأ تظهر  ågشغ�ل والsوطرازە، و�صدار نظام ال
E تم اتخاذها قrل حدوث مش�لة Tالجهاز الخاضع للتغط�ة، والخطوات المتخذة لحل المش�لة.  FGلك، واإلجراءات ال

 E FGوملحقاتها ال Apple االمتناع عن إرسال منتجات ،ïل المثال ال الح�ÿذلك، ع� س E
>̂ E ترسلها لك T ،Appleما  FGاع التعل�مات الr(4) ات

ا لتعل�مات الشحن.  Ðدال أو اإلصالح وتغل�ف الجهاز الخاضع للتغط�ة وفقrsال تخضع لخدمة االس

ا قrل طلب الخدمة.  امج Tاإلصدارات المþشورة حال�� åg(5) تحد7ث ال

E أثناء خدمة 
>̂ E الجهاز الخاضع للتغط�ة. 7جوز لـ Apple أن تقوم 

>̂ امج والب�انات الموجودة  ågلل E1سخ االحت�اþ(6) التأ�د من إجراء ال
امج األصل�ة للجهاز  ågن الJKن، و�عادة ت)ب�ت تكJ÷ات الجهاز الخاضع للتغط�ة، و�عادة تهيئة وسائط التخJKحذف محتT المكونات الماد7ة

N Eانت موجودة ع� الجهاز الخاضع  FGامج والب�انات ال ågل الN حذف Oالخاضع للتغط�ة و�صدارات التحديثات الالحقة، مما سيؤدي إ
N Eان عليها الجهاز الخاضع  FGد7ل بنفس اإلعدادات الT ?gرجاع جهازك الخاضع للتغط�ة أو توفÒب Apple ل الخدمة. ستقومrللتغط�ة ق

E ستمنع الجهاز  FGشغ�ل كجزء من ص�انة الجهاز الsت)ب�ت تحديثات نظام ال Apple جوز لـJقة. وrا للتحديثات المط Ðوفق ، Eللتغط�ة األص�
E الجهاز الخاضع 

>̂ الخاضع للتغط�ة من تحJKله إO إصدار أقدم من نظام الsشغ�ل. قد ال تكون تطب�قات الجهات الخارج�ة المثÿتة 
للتغط�ة متوافقة مع الجهاز الخاضع للتغط�ة أو ال تعمل معه ن�sجة لتحد7ث نظام الsشغ�ل. Nما سsتحمل مسؤول�ة إعادة ت)ب�ت Nل 

امج و�دخال الب�انات وNلمات ال�.  ågال

7. حدود المسؤولNة القانونNة 

< المعمول بها، ال تتحمل Apple وموظفوها ووNالؤها، تحت أي ظرف من الظروف، أي مسؤول�ة  إO الحد األق3 الذي Äسمح Tه القوان@?
 ،ïل المثال ال الح�ÿذلك، ع� س E

>̂ ة أو الحقة، Tما  ار غg? مrا¥� >âتجاهك أو تجاە أي مالك تاٍل للجهاز الخاضع للتغط�ة عن أي أ
E األعمال، أو األرÍاح، 

>̂ داد أي برامج أو ب�انات، أو إعادة برمجتها، أو �سخها، أو فشل االحتفاظ J�Ýة الب�انات، أو أي خسائر  Fgت�ال�ف اس
امات T Appleموجب هذە الخطة. إO الحد األق3 الذي Äسمح Tه  > Fgجة ال�sشأ نþقد ت E FGأو اإليرادات، أو المدخرات المتوقعة، وال

ا لهذە الخطة  Ðالئها تجاهك أو تجاە أي مالك تاٍل وفقNوموظفيها وو APPLE المعمول بها، ال يتجاوز حد المسؤول�ة القانون�ة لـ > القوان@?
امج  ågداله دون فقدان الrsا (1) قدرتها ع� إصالح الجهاز الخاضع للتغط�ة أو اس Ðتحد7د Apple ع للخطة. ال تضمنKالمدف Eالسعر األص�

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

E تمنحها هذە  FGالمزا7ا الT ولوائح حما7ة المستهلك > يتمتع المستهلÎون ممن 7خضعون لسلطات قانون�ة تsيح لهم االستفادة من قوان@?
< واللوائح. إO الحد األق3 للمسؤول�ة القانون�ة المحددة Tموجب  E تكفلها هذە القوان@? FGضات الJKل الحقوق والتعN Oاإلضافة إT ،الخطة

ا الخت�ارها وحدە، ع� اسrsدال الجهاز الخاضع للتغط�ة، أو إصالحه، أو تقد7م  Ðوفق ،Apple مسؤول�ة ïواللوائح، تقت > هذە القوان@?
ار العرض�ة أو التrع�ة؛ لذا قد ال تنطبق عل�ك  >âثناءات أو قيود ع� األsعض الوال7ات أو المقاطعات بوجود اسT سمحÄ خدمة الص�انة. ال

Tعض القيود المذكورة أعالە أو Nلها. 

8. اإللغاء 

1.8 خطط الدفع لمرة واحدة 

E أي وقت ألي سÜب. إذا قررت إلغاء هذە الخطة، ف�مكنك االتصال Tـ Apple ع� رقم الهاتف المذكور أدناە 
>̂ 7جوز لك إلغاء هذە الخطة 



 
 Apple Customer Support  ,Hollyhill Industrial,Oبرقم اتفاق�ة الخطة إ E åXذلك، أو إرسال إخطار كتاT للق�ام

اء األص�E للخطة مع إخطارك.  Estate ,Hollyhill, ,Cork Republic of Ireland. 7جب إرسال �سخة من إثrات ال��

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

ا  Ðامل مخصومØالT لغ الذي دفعتهrد الم Fgسsعد، فسTاء هذە الخطة أو استالمها، أيهما أ ا من ¥� Ð(30) يوم > (أ) إذا قمت Tاإللغاء خالل ثالث@?
منه ق�مة أي خدمة مقدمة لك Tموجب الخطة. 

 . Eاء األص� ا من سعر ال�� Ð�ÿا �س Ðلغrد م Fgسsا من استالم هذە الخطة، فس Ð(30) يوم > E مدة ت÷Jد عن ثالث@?
(ب) إذا قمت Tاإللغاء Tعد م3<

ا منه (1)  Ðاء الخطة مطروح ا من تارJــــخ ¥� Ðارrعُد اعتT تِه صالحيتهاþلم ت E FGة لمدة الخطة الJKة المئrسþد ع� ال Fgالمس E åGسþلغ الrيتوقف الم
، أيهما أقل، و(2) ق�مة أي خدمة مقدمة إل�ك Tموجب  E åGسþلغ الrالمائة (%10) من الم E

>̂ ة  ا أو ع�� ً̄ سعود�7 رسم اإللغاء المقدر Tـ 95 رJا
الخطة. 

ما لم ينص القانون المح�E المطبق ع� خالف ذلك، 7جوز لـ Apple إلغاء هذە الخطة لوجود تزوJر أو تحJÇف جوهري. ما لم ينص 
E حالة عدم توفر أجزاء الص�انة للجهاز الخاضع 

>̂ ا لـ Apple إلغاء هذە الخطة  Ðه ع� خالف ذلك، 7جوز أ7ضT المعمول Eالقانون المح�
T Eذلك. إذا قامت Apple بÒلغاء هذە الخطة ÝسÜب عدم توفر أجزاء الخدمة،  åXل تقد7م إخطار كتاrا ق Ð(30) يوم > E غضون ثالث@?

>̂ للتغط�ة 
E عن مدة الخطة غg? منته�ة الصالح�ة.  åGلغ �سrفستحصل ع� م

2.8 خطط الدفع الشهري 

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

Jت خطة دفع شهري من Apple، ف�جوز لك إلغاؤها عن طJÇق إخطار Apple برقم اتفاق�ة  Fgائع إللغاء خطتك. و�ذا اشrمع ذلك ال
 Apple, : EOد ع� العنوان التاJ ågق الJÇعن 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  Ðعة ع�� (14) يومÍأرT تقدر E FGة اإلرجاع ال Fgرجاع جهازك الخاضع للتغط�ة خالل فÒالمطبق ع� خالف ذلك، إذا قمت ب Eالقانون المح�
 Apple ـT عل�ك االتصال > داد مrلغ الدفعة الشهJÇة األوO الذي دفعته TالØامل. لإللغاء، يتع@? Fgالمؤهلة، فس�حق لك إلغاء خطتك واس

ا للتعل�مات المذكورة أعالە. إذا قمت بÒلغاء خطتك Tأي طJÇقة خالف ذلك، ولüس ف�ما يتعلق بÒرجاع جهازك الخاضع  Ðوفق
ا Tأن تخلفك عن أداء أي من  Ðة. علمJÇمن الشهر الذي دفعت ف�ه آخر دفعة شه ?gمنتصف ل�ل اليوم األخ FGللتغط�ة، فسيؤجل اإللغاء ح
داد مrلغ أي دفعات شهJÇة  Fgإلغاء خطتك ولن 7حق لك اس E

>̂ ا عن رغبتك  Ð ?gامل سُ�عد تعبØالÍمواع�دها المحددة و E
>̂ الدفعات الشهJÇة 

لة.  قدمتها. إذا 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 نفاذ إلغائك.  Ðموجب هذە الخطة تمامT ل�ة تجاهكrالمستق Apple امات > Fgال E9تþت

9. نقل مل=Nة الخطة 

ا مرة واحدة  Ðدائم 
ً
7جوز لك، مع مراعاة القيود المنصوص عليها أدناە، 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  : (أ) نقل إثrات ال�� E�7 ط ما ��Ý فقط، وذلك
 Apple Customer Support ,Hollyhill Industrial, Oالنقل إT ق إرسال إخطارJÇبهذا النقل عن ط Apple اآلخر؛ و(ب) إخطار

وط عقد الخدمة هذا. وÍاإلضافة إO ذلك، ف�ما  Estate ,Hollyhill, ,Cork Republic of Ireland و(ج) موافقة الطرف اآلخر ع� ¥�
امات الدفع الخاصة  > Fgجميع الT ام > Fgاء خطتك، 7جب ع� الطرف المنقول إل�ه االل لت ¥� E ذلك إذا موَّ

>̂ يتعلق Tخطط الدفع الشهري، Tما 
تب عل�ه نفاذ أح�ام اإللغاء المعمول بها ع� خطط الدفع الشهري ع� الفور، Nما هو  Fgذلك يT الق�ام E

>̂ ا Tأن اإلخفاق  Ðالطرف الناقل؛ علمT
< 8.2 و8.3. وعند إخطار T Appleالنقل، 7جب عل�ك تقد7م رقم اتفاق�ة الخطة، والرقم الsسلس�E للجهاز الخاضع  E القسم@?

>̂  > مب@?
 . E

>Xو FgÎدە اإللJÇللتغط�ة، واسم المالك الجد7د، وعنوانه، ورقم هاتفه، وعنوان ب

وط العامة  10. ال��

E الق�ام 
>̂ اماتها تجاهك  > Fgن هذا ال 7عفيها من الÎاماتها لها، ول > Fgاطن مع جهاٍت خارج�ة أو تنقل الrأن تتعاقد من ال Apple (1) 7جوز لـ

Tذلك. 



 
E األداء الممنKح لك Tموجب الخطة قد تحدث ÝسÜب وقKع حاالت 

>̂  ?gأي مسؤول�ة عن أي حاالت فشل أو تأخ Apple (2) ال تتحمل
 .Apple خارج الس�طرة المعقولة لـ

ا بÒجراء الص�انة الوقائ�ة للجهاز الخاضع للتغط�ة حFG تحصل ع� الخدمة المقدمة لك Tموجب الخطة.  Ðr
<
(3) لست ُمطال

م  E األما�ن المحظورة Tموجب القانون. ال ُتقدَّ
>̂ E دولة المملÎة الع�ÍÇة السعود7ة فقط، وال تتوفر 

>̂ م هذە الخطة وتكون سارJة  (4) تقدَّ
هذە الخطة لألشخاص الذين لم يrلغوا سّن الرشد. 

ا لتقديرها وحدها، ألغراض  Ðوفق ،Apple > ?@Íسج�ل جزء من الم�المات أو جم�عها ب�نك وÄ اماتها > Fgفائها الل�sأثناء اس Apple (5) 7جوز لـ
 .Apple ةTة جودة استجاrمراق

(6) أنت توافق على أن أي معلومات أو ب�انات يتم الÎشف عنها لـ T Appleموجب هذە الخطة غير سرJة أو مل�Îة خاصة لك. Tاإلضافة 
إلى ذلك، أنت توافق على أحق�ة Apple في جمع الب�انات ومعالجتها Tالن�اTة عنك عند تقد7مها للص�انة. وقد يتضمن ذلك نقل ب�اناتك 

 .Apple ا لس�اسة خصوص�ة العمالء من Ðعة وفقTات تاNإلى موفري خدمة أو شر

. سsتحمل  E
>Xالقانو ?gغ ?gالتدم Oاإلضافة إT هT حïّالم ?gشف غÎإجراءات أمن�ة لحما7ة ب�اناتك من الوصول أو ال Apple >Gبs(7) 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 Ðش�ٍل معقول حرصÝ ورة >ïال

استفسارات Ýشأن معالجة ب�اناتك، فاتصل Tـ Apple ع� أرقام الهاتف الواردة. 

apple.com/ l̂المتوفرة ع8 الرا|ط التا ،Apple ة العمالء منNاسة خصوصNا لس
�
(8) تعمل Apple ع8 حماRة معلوماتك وفق

ات، فNُمكنك الوصول  ;Gعنك، أو إذا أردت إجراء تغي Apple تحتفظ بها ^
legal/privacy/ar/. إذا أردت الوصول إl المعلومات ال��

إappleid.apple.com/sa/ar l لتحدRث تفضNالت االتصال الشخصNة، أو Rمكنك االتصال |ـ Apple من خالل 
  . /hÃps://www.apple.com/sa-ar/privacy/contactالعنوان

 E
>̂ وط أخرى أو إضاف�ة أو متعارضة  E ذلك إ7صال المب�عات األص�E للخطة وتأ��د الخطة، أي ¥�

>̂ وط هذە الخطة، Tما  (9) ستجّب ¥�
ل فهمك وفهم Apple الØامل للخطة. 

@
اء أو مسsند آخر، Nما Äش� أي أمر ¥�

وط.  Apple (10) غg? ملزمة بتجد7د هذە الخطة. إذا عرضت Apple تجد7د هذە الخطة، فستحدد السعر وال��

E ظل هذە الخطة. 
>̂ اعات  > >gة الJKسsرسم�ة ل ?g(11) ال تتوفر عمل�ة غ

E المملÎة الع�ÍÇة 
>̂ كة ذات مسؤول�ة محدودة مسجلة TالJÇاض،  �¥ EAو ،Apple Saudi Arabia LLC هنا "Apple" (12) تمثل

E الطابق 30، بÇج الف�صل�ة، طJÇق الملك فهد، Eæ العل�ا، ص. ب. 54995، الJÇاض 11524، 
>̂ السعود7ة، ذات المكتب المسّجل الØائن 

المملÎة الع�ÍÇة السعود7ة، رقم الsسج�ل. 1010421962. 

E المملÎة الع�ÍÇة السعود7ة. إن أي نزاعات ناجمة عن خطة 
>̂ اؤها  E تم ¥� FGة السعود7ة ع� الخطط ال�ÍÇة العÎالممل > �Ä (13)ي قوان@?

E ذلك أي استفسار Tخصوص وجود خطة ما أو صالحيتها أو انتهائها، أو Tخصوص 
>̂ E المملÎة الع�ÍÇة السعود7ة أو تتعلق بها، Tما 

>̂ اة  Fgمش
وط، تخضع Ýش�ل حïي للسلطة القضائ�ة لمحاûم المملÎة الع�ÍÇة السعود7ة.  هذە ال��

Jة فقط.  > ?gاللغة اإلنجلT موجب هذە الخطةT (14) قد تتوفر خدمات الدعم

أرقام الهاتف 

راجع 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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