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 ةطخلا ەذN Oع KLBMلهتسملا قوقح ABثأت

 

 ةطخلا ەذه ّلِخُت ال .كلهتسملا ة2امحل حئاوللاو MNOناوقلا اهلفكت EFGلا تاضABعتلاو قوقحلا ل9 8إ ةفاضإلا. ا2ازملا ضع. ةطخلا ەذه حنمت

cFلت ÒG كلهتسملا قح كلذ ÒG ام. ،ه. لومعملا كلهتسملا نوناق بجوم. ةحونمملا قوقحلا.
G عتABوناقلا نامضلا نوناق بجوم. تاضdO

G 

 .ة2دقاعتلا اهتاماrFOلا نم يأ. Apple ءافو مدع ةلاح ÒG تاضABعتلا. ةeلاطملاو

 

 ةطخلا .1

 

 دن�سملا اذه ÒG ةدراولا دونبلا كلذكو ،ەالعأ ةروكذملا ططخلا بجوم. Apple نم ةمدقملا تامدخلا )"ةطخلا"( دقعلا اذه مsح2

 اذ�و .ءا��لا تقو ك�لإ ةطخلا د��أت دن�سم م2دقت مت�سو .كتطخل �Gصألا تاع�بملا لاص�2و )"ةطخلا د��أت"( كتطخ د��أت دن�سمو

 8إ لاقتنالا. ةطخلا د��أت دن�سم نم ةخس� �ع لوصحلا كل زوج2 هنإف ،Apple نم كتطخ تrFBشا

mysupport.apple.com/products. 

 

 ةهجلا نم زاهجلا نامضو ،اهب لومعملا MNOناوقلا بجوم. ةددحملا كقوقح 8إ ةفاضإلا. ةطخلا ەذه بجوم. ةحونمملا ا2ازملا مدقُت

dOاجملا EOGفلا معدلاو ،ةعنصملا
G. ش£ وأ )"ةدحاو ةرمل عفدلا ةطخ"( ةدحاو ةرم اهتم�ق دادس مت ءاوس ،اهسفن ةطخلا طو�� قبطنتوsل 

 .كلذ فالخ ركذ2ُ مل ام ،)"ةB¥هشلا ةطخلا"( يرهش

 

Pencil Apple  كلذ ÒG ام.( iPad وأ Watch Apple )1( :)"ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا" ـ. ًالامجإ اهيلإ راشُملا( ة�لاتلا ةزهجألا ةطخلا G̈غُت

 لاخدإ زاهج" ـ. ه�لإ راشملا ،ك. صاخلا iPad عم مادختسالل ەؤا�� مت يذلاحيتافم ةحولو iPad ةمالع لمحت EFGلا Apple ةBراجتلا 

iPad"(، وأ iPhone وأ iPod لا سأرلا تاعامس وأEFG ةمالع لمحت Apple وأ Beats راجتلاBةروكذملا ة ÒG ةطخلا د��أت دن�سم )"ةزهجألا 

 AirPort وأ Express AirPort )3(و ،ة�طغتلل عضاخلا زاهجلل ة�لصألا ةeلعلا لخاد ةدوجوملا تاقحلملا )2(و ،)"ة�طغتلل ةعضاخلا

Station Base Extreme وأ Capsule Time AirPort عم ةمدختسملا iPad لاو ة�طغتلل عضاخلاEFG نع لقت ال ةدم لالخ اهؤا�� مت 

 كتطخ د��أت دن�سم ÒG ددحملا خــــBراتلا EFح رمتس¾و ،ةطخلل كئا�� تقو ة�طغتلا أدeت .)"iPad لاصتا زاهج"( iPad ءا�� لeق MNOماع

 .اهؤاغلإ متي مل ام ،)"ةطخلا ةدم"(

 

 .�Gصألا تاع�بملا لاص2إ ÒG ةطخلا رعس �ع روثعلا كنكم2

 

 ؟ة^طغتلل عضخZ يذلا ام .2

 

 )"ة2داملا تانوكملا ةنا�ص تامدخ"( ةÃلهتسملا ةBراطeلا وأ بويعلا. ةقلعتملا ،ة2داملا تانوكملا ةنا�ص تامدخ .21

 

 ،هتعانصو ة�طغتلل عضاخلا زاهجلا اهنم عAنصملا داوملا ÒG ب�ع ةمث نأ. Apple غال.إ قB¥ط نع ةطخلا ةدم لالخ ة�نوناق ىوعد تمدق اذإ

dÌاË¥هÃلا نحشلا. ظافتحالا ةعس نوكت ث�ح ،نحشلا ةداعإل ةل.اقلاو ةجمدملا ة�طغتلل عضاخلا زاهجلا ةBراط. ÒG وأ
G لeراطBعضاخلا زاهجلا ة 



ناجم ب�علا حالصÐب )1( :امإ Apple موقتسف ،ة�لصألا اهتافصاوم. ةنراقم )%80( ةئاملا. MNOنامث نم لقأ ة�طغتلل
ً

 وأ ةد2دج ءازجأ مادختسا. ا

 .ة�قوثوملاو ءادألا ÒG د2دجلل لثامم وأ د2دج ل2د. جتنم. ة�طغتلل عضاخلا زاهجلا لاد�eسا )2( وأ ،ة�قوثوملاو ءادألا ÒG ةد2دجلل ةلثامم ءازجأ

 

 لاد�eسا ةلاح ÒGو .فئاظولا نم dOدألا دحلا ث�ح نم �Gصألا جتنملل ةلثامم ةطخلا ەذه بجوم. ةل2دeلا تاجتنملا عيمج نوكتس

Apple لم لوؤتسف ،ة�طغتلل عضاخلا زاهجللÃصألا جتنملا ة��G 8إ Apple، وBلا جتنملا حبصeلم ل2دÖ
×

 ةrFفلل ة�طغتلل هعوضخ عم كل ا

 .ةطخلا ةدم نم ة�قeتملا

 

ØOرعلا فلتلا ةنا�ص تامدخ 2.2
G ةمدخ"( مادختسالا نع جتانلا ADH"( 

 

ØOرع فلت عAقو بÛس£ لّطعت دق ة�طغتلل عضاخلا زاهجلا نأ. Apple غال.إ قB¥ط نع ةطخلا ةدم لالخ ÒG ةBراس ةeلاطم تمدق اذإ
G 

 مàارت كلذ ÒG ام. ،)لئاوس ةسمالم نع جتانلا فلتلاو طوقسلا :لثم( دوصقم rNغو عقوتم rNغ ÝÞGراخ ثدحل ةج��ن مادختسالا نع جتان

ØOرع فلت"( ةË¥تألا
G مادختسالا نع جتان"(، موقتسف Apple، امإ ،ەاندأ ةروكذملا ةمدخلا موسرل كدادسل اًقفو )ب )1Ðب�علا حالص 

 وأ د2دج ل2د. جتنم. ة�طغتلل عضاخلا زاهجلا لاد�eسا )2( وأ ،ة�قوثوملاو ءادألا ÒG ةد2دجلل ةلثامم ةدّدجم وأ ةد2دج ءازجأ مادختسا.

ØOرع فلتل ةنا�ص تامدخ اهيف cFلتت ةرم لrÞ 9تعت .ة�قوثوملاو ءادألا ÒG د2دجلل لثامم
G ةمدخلا. قلعتم ثدح" مادختسالا نع جتان". 

 Apple تاماA�Mلا عيمج نوكت كلذكو ،ADH ةمدخ ة^حالص uvتtت ،كلذ pإ ةفاضإلاkو .ەاندأ LBMبملا وحنلا Nع تاءانثdسالا قبطنت

 .ةمدخلا� LBMقلعتم )LBM )2ثدح Apple كل مدقت نأ درجم� اًمامت ت^فوُتسا دق مسقلا اذO بجوم� كOاجت

 

 :ةمدخلا. قلعتم ثدح ل9 �ع ة�لاتلا ةمدخلا موسر قبطنت
 

Watch Apple ).نارادصإلا ءانث�سا Edition وHermès(: 249 اً�تارامإ اًمهرد 

Watch Apple نارادصإلا Edition وأ Hermès: 299 اً�تارامإ اًمهرد 

Pro iPad: 179 اً�تارامإ اًمهرد 

mini iPad Air, iPad ,iPad:  179 اً�تارامإ اًمهرد 

  :iPad لاخدإ زاهج

Pencil Apple: 99 اً�تارامإ اًمهرد 

 اً�تارامإ اًمهرد 99 :حيتافم ةحول iPad ةمالع لمحت EFGلا Apple ةBراجتلا

iPhone: 
 :طقف ةشاشلا فلت      
 :ىرخألا تا�فلتلا عيمج      

 
 اً�تارامإ اًمهرد 99

 اً�تارامإ اًمهرد 349

iPod: 99 اً�تارامإ اًمهرد 

 اً�تارامإ اًمهرد 99 :ةBراجتلا Apple ةمالع لمحت EFGلا سأرلا تاعامس

 اً�تارامإ اًمهرد 99 :ةBراجتلا Beats ةمالع لمحت EFGلا سأرلا تاعامس
 

 اهعفد ك�لع بجاولا ةقeطملا بئاèOلا موسرلا لمش¾ *
 

 ÒG ام. ،ةشاشلا فلت rNغ ة�فاضإ تا�فلت �ع ة�طغتلل عضاخلا زاهجلا يوطني الأ بجiPhone، 2 فتاه ÒG طقف ةشاشلا فلتب قلعتي ام�ف

 �ع ضرفBُو .ة�طغتلل عضاخلا زاهجلل ةشاشلا لاد�eسا نم Apple عنم2 امم ،هجاعeنا وأ ل�sهلا ءانêنا ،èحلا ال لاثملا ل�éس �ع ،كلذ



 يأل طقف ةشاشلا تاحالصإ رفوتت الو .ىرخألاiPhone  تا�فلت عيمجل ةBزاوم موسر ÒGاضإ فلت اهب دجوي EFGلا ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا

 .iPhone فالخ ىرخأ ةزهجأ
 

ØOرعلا فلتلا ةنا�ص ةمدخ rÞتعتس
G لاخدإ زاهجل مادختسالا نع جتانلا iPad ثدح

ً
الصفنم ةمدخلا. اًقلعتم ا

ً
 فلتلا ةنا�ص ةمدخ نع 

ØOرعلا
G زاهج مادختسا نع جتانلا iPad، تعُتوrÞ ثدح نمضMNO ح ،ةمدخلا. ةقلعتملا ثادحألا نمEF زاهج نم ل9 ضرعت ول iPad زاهجو 

 .هسفن تقولا ÒG فلتلل iPad لاخدإ
 

 مسر عفد ك�لع MNOعت�سف ،ءا��لا دل. rNغ رخآ دل. ÒG ةطخلا ەذه بجوم. ةمدخلا �ع لوصحلل íس¾ تنك اذإ هنأ ةظحالم ÝÞرُي
 ةBراسلا موسرلا. قلعتي ام كلذ ÒG ام. ،ل�صافتلا نم دðBم �ع لوصحلل - دلeلا كلذ ÒG ه. لومعملا رعسلاËو دلeلا كلذ ةلمع. ةمدخلا

 بABلا �ع AppleCare+ معد عقوم ةراBز ÝÞرُي ،دلeلا بسح
support/applecare/applecareplus/-pple.com/legal/salesa. 

 

 EOGفلا معدلا .23
 

 .)"EOGفلا معدلا"( ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألل بABلاو فتاهلا rÞع رفوتملا EOGفلا معدلا 8إ لوصولا ةABلوأ ةطخلا ةدم ءانثأ Apple كل رفوتس

dOاجملا EOGفلا معدلا ة�طغت ءاهتنا دنع EOGفلا كمعد ة�طغت أدeتو
G نم ةمدقملا Apple، لاوEFG تeرات نم أدBة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألل كئا�� خــــ. 

 كلذ ÒG ام. ،)تانا�بلا دادrFسا ءانث�سا.( دادrFسالاو لàاشملا لحو نABكتلاو ل�غش�لاو ب�كrFلا ÒG ةدعاسملا �ع EOGفلا معدلا لمتشô دقو

 فلتلا ة�طغت قيبطت نكمEF 2م وأ زاهجلا ةنا�صل مزاللا ت�قوتلا د2دحتو ماظنلا ÒG أطخلا لئاسر rNسفتو اهتراد�و اهدادrFساو تافلملا نðBخت

 حلطصم. دصق2 .اهل قباسلا ö÷Gئرلا رادصإلاو ةموعدملا جماrÞلا نم 8Gاحلا رادصإلل معدلا Apple رفوتس .مادختسالا نع جتانلا ة�ضرعلا

 ،"2.0" وأ "1.0" لثم ا�øمقر اًق�سùت رادصإلا ذختBو ،اBøراجت Apple اهتردصأ EFGلا جماrÞلا نم مهم رادصإ يأ مسقلا اذه ö÷G" ÒGئرلا رادصإلا"

 .ة�Bé¥جتلا تارادصإلا وأ ات�ب تارادصإ نمض رادصإلا اذه جردني الو
 

 ةBراجتلا Apple ةمالع لمح2 يذلا ل�غش�لا ماظن )2(و ،ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا )2�G: )1 ام �ع Apple ـل EOGفلا معدلا èتقBو

 ةزهجألا عم لمعلل ةممصملا وأ اهيلع اًقeسم ةتéثملا ةBراجتلا Beats وأ Apple ةمالع لمحت EFGلا جماrÞلا تاق�بطتو )"ل�غش�لا ماظن"(

 وأ EÞGتكم رتويبم9 وأ لومحم رتويبم9و ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا MNOب لاصتالا لàاشم )3(و ،)"كلهتسملا جمارب"( ة�طغتلل ةعضاخلا

 ةزهجألا همعدت ل�غش¾ ماظن اهيلع لمعBو ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا. ةصاخلا لاصتالا تافصاومل ٍفوتسم قفاوتم رخآ ûGلسال زاهج

 .ەاندأ LBMبملا وحنلا Nع تاءانثdسالا قبطنت .ة�طغتلل ةعضاخلا

 

 ؟ة^طغتلل ةعضاخلا ABغ دونبلا ام .3

 

ØOرعلا فلتلا ةنا�ص تامدخو ةزهجألا ةنا�ص تامدخ .31
G مادختسالا نع جتانلا 

 

 .ه�ف ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا ءا�� اًساسأ مت يذلا دلeلا �ع ADH تامدخو ة2داملا تانوكملا ةنا�ص ةمدخ èق Apple ـل زوج2

 

 :ة�لاتلا تالاحلا ÒG مادختسالا نع جتانلا فلتلا ةنا�ص تامدخ وأ ةزهجألا ةنا�ص تامدخ Apple رفوت الو

 

�cOظولا ءادألا �ع رثؤي ال s�Gش رýO حالصإ وأ ،مادختسالا نع جتانلا فلتلا نم ة2امحلا )أ(
G ؛ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألل 

 ؛ة�ئاقولا ةنا�صلا لامعأ. ما�قلا )ب(

ف EFGلا ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا لاد�eسا )ج(
ُ

 ؛تقÿُ� وأ تدِق

 rNغ لsش£ ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألل مادختسا يأ وأ ،دمعتُم وأ دوصقم ءارجإ وأ مادختسالا ءوس وأ لامهإلا نع جتان فلت حالصإ )د(

 ؛Apple ه. ÿصوت مل وأ �íGبط



 ةعضاخلا ةزهجألا ةنا�ص ة�لمع ءانثأ ÒG كل مدقت EFGلا ةزهجألا وأ ،اهنم صلختلا وأ اهتلازإ وأ ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا ب�كرت تامدخ )ه(

 ؛ة�طغتلل

 ؛ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا نم سöل جتنم نع جتان فلت حالصإ )و(

 مهل حèَّملا اهيلثمم دحأ وأ Apple فالخ صخش يأ ماق اذإ )بÛسلا نع رظنلا ضغ.( ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا. قحل2 فلت يأ حالصإ )ز(

 ؛اهل2دeت وأ اهل2دعت وأ اهتنا�ص وأ ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا حتف.

 ؛ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألل كئا�� دع. ةطخلا تrFBشا اذإ ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا ÒG اًقeسم ةدوجوملا بويعلا حالصإ )ح(

 وأ ؛هتلازإ وأ هeطش وأ ەrNيغت مت �Gسلس¾ مقرب ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا نم يأ. قحل2 فلت يأ حالصإ )ط(

 .ىرخأ ة�جراخ باeسأ وأ لازلز وأ قB¥ح نع ةمجان تا�فلت حالصإ )ي(

 

cFلتلو .كل ةمدقملا ة�طغتلا ÒG رثؤي دق ة�جراخ تاهج. ةصاخ را�غ عطق ب�كرت نأ. ملعلا عم
G ةنا�ص تامدخ وأ ةزهجألا ةنا�ص تامدخ 

 تانوكملا وأ ة�لصألا ءازجألا عيمج كلذ ÒG ام. ،اهلمàأ. Apple 8إ ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا عيمج عاجرإ بج2 ،مادختسالا نع جتانلا فلتلا

 .نيدمتعملا G Apple%زوم دحأ نم ةلد�eسملا

 

 EOGفلا معدلا .32

 

 :ة�لاتلا تالاحلا EOG ÒGفلا معدلا Apple رفوت ال

 

 ؛بABلا �ع ةمئاق تاق�بطتك كلهتسملا جمارب وأ ل�غش�لا ماظن مادختسا )أ(

 .كاذنآ ث2دحلا رادصإلا 8إ جماrÞلا ة�قرت قB¥ط نع اهلح نكمEFG 2لا لàاشملا )ب(

 ؛اهعم اهتالعافت وأ ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا ÒG اهتاrNثأتو ة�جراخلا تاهجلا تاجتنم )ج(

 ؛ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا. ةقلعتملا لاصتالا لàاشم. وأ كلهتسملا جماrÞب قلعتي ال ل�غش¾ ماظن وأ رتويبم9 زاهجل كمادختسا )د(

 ؛كلهتسملا جمارب فالخ جمارب يأ )ه(

 وأ ؛ةهباشملا جماrÞلا وأ "ةنياعم" وأ "ة�Bé¥جت" وأ "ات�ب" تارادصإ9 ةصصخُملا كلهتسملا جمارب نم يأ )و(

 ةطخلا G̈غت ال :ةظحالم( اهنادقف وأ ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا �ع ةلجسُم وأ ةدوجوم تنا9 تانا�ب وأ جمارب يأ. قحل2 يذلا فلتلا )ز(

 .)اهت�بêت ةداعإ وأ مدختسملا تانا�Ëو جماrÞلا دادrFسا

 

 ؟معدلاو ةنا^صلا تامدخ Nع لوصحلا ة^ف^ك .4

 

support.apple.com/en- 8إ لوصولا وأ Apple ـ. لاصتالا قB¥ط نع EOGفلا معدلا وأ ةنا�صلا تامدخ �ع لوصحلا كنكم2

e/HT201232a. وBسلس�لا مقرلا وأ ةطخلا ة�قافتا مقر م2دقت ك�لع بج�G بلطلا دنع- مدقت نأ بج2 ام9 .ة�طغتلل عضاخلا زاهجلل- 

 .كتطخو ك. صاخلا ة�طغتلل عضاخلا زاهجلا. صاخلا �Gصألا تاع�بملا لاص�2و ،ةطخلا د��أت دن�سم
 

 ةنا^صلا تامدخ تارا^خ .5
 

 :ة�لاتلا تارا�خلا نم &�rأ وأ دحاو را�خ لالخ نم ةزهجألل ةنا�صلا تامدخ Apple رفوتس
 

 8إ ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا دِعأ .ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا مظعمل حالصإلل جتنملا لمح ةمدخ رفوتت .حالصإلل جتنملا لمح ةمدخ )أ(

 ةمدخلا م2دقت مت�س .حالصإلل جتنملا لمح ةمدخ رفوي يذلا نيدمتعملا Apple تامدخ يرفوم دحأ وأ Apple ـل ةع.اتلا ةئزجتلا رجاتم دحأ

BùeíOو .هتمدخ متتل )"Apple )"ARS نم حالصإلا ةمدخ عقاوم دحأ 8إ ة�طغتلل عضاخلا زاهجلا رجتملا لسري دق وأ ،رجتملا ÒG كل
G ساrFداد 

 .روفلا �ع ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا
 



 ةزهجألا نأ Apple تررق اذإ .ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا مظعمل ��اeملا دrÞBلا. جتنملا لاسرإ ةمدخ رفوتت .دrÞBلا. جتنملا لاسرإ ةمدخ )ب(

 داوم كلذكو( عفدلا ةقeسم نحشلا تانا�ب Apple كل لسrFُسف ،دrÞBلا. جتنملا لاسرإ ةمدخل ةلهؤم ك. ةصاخلا ة�طغتلل ةعضاخلا

لطت اذإ ،ف�لغتلاو ةئبعتلا
)

 تام�لعتل اًقفو حالصإلا ةمدخ عقاوم دحأ 8إ ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا نحش ك�لع بجBو .)كلذ رمألا ب

Apple. نم حالصإلا ةمدخ عقوم د�ع�س ،ةنا�صلا نم ءاهتنالا دنع Apple )ARS( لمحت�سو .ك�لإ ة�طغتلل عضاخلا زاهجلا Apple 

 .تام�لعتلا ل9 عاeتا لاح كعقوم �8و نم نحشلا ف�لاsت
 

 ةددحم ةزهجأل )ERS( عــــ�Bلا لاد�eسالا ةمدخ رفوتت .)"DIY"( كسفنب ءازجألا ةنا�ص ةمدخ وأ )"ERS"( عــــ�Bلا لاد�eسالا ةمدخ )ج(

 لاصتالا ةزهجأ وأ ،طقفiPhone و iPod ةشاش£ ةصاخلا تاeلاطملل )ERS( عــــ�Bلا لاد�eسالا ةمدخ رفوتت ث�ح .ة�طغتلل ةعضاخ

 ةعضاخلا ةزهجألا ةمدخ كل حي�ي اذهو .ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا نم د2دعلل كسفنب ءازجألا ةنا�ص ةمدخ رفوتت .iPad ـ. ةصاخلا

 نامضك نامتئا ةقاط. مادختسا. ضABفت 8إ جاتحت دق اهنإف ،ل2دeلا ءزجلا وأ زاهجلا ةداعإ Apple تeلط اذإ .كسفنب ك. ةصاخلا ة�طغتلل

 مل اذ�و .تام�لعتلل اًقفو ل2دeلا زاهجلا د�عُت نأ 8إ اهب لومعملا نحشلا ف�لاsتو ل2دeلا ءزجلا وأ جتنملا. صاخلا ةئزجتلا. عيبلا رعسل

 .ةمدخلل رخآ ا�eًترت Apple ك�لع ضرعتس ةلاحلا ەذه ÒGو ،كل رفوتت ال دق ةمدخلا نإف ،نامتئا ةقاط. مادختسا. ضABفت م2دقت عطتس¾

 ءزج وأ ة�طغتلل عضاخ زاهج عاجرإ وأ ،تام�لعتلا ÒG حضوم وه ام9 ،لد�eسملا ءزجلا وأ ة�طغتلل عضاخلا زاهجلا عاجرإ نم نكمتت مل اذإ

 ،ل2دeلا ءزجلا وأ زاهجلا ةداعإ Apple بلطت مل اذ�و .نامتئالا ةقاط. نم بولطملا غلeملا Apple مصختسف ،ةنا�صلل لهؤم rNغ لد�eسم

ناجم ًال2د. اًءزج وأ اًجتنم ك�لإ نحش�س اهنإف
ً

 لمحتت ال .ل2دeلا ءزجلا وأ جتنملا نم صلختلل ةقeطنم تاطاrFشا وأ تام�لعت يأ. اAËًحصم ا

Apple ت يأ ة�لوؤسمsكتت دق ةلامع ف�لاeسالا ةمدخ. قلعتي ام�ف اهد�eلا لاد�Bعــــ )ERS( كسفنب ءازجألا ةنا�ص ةمدخ وأ )DIY(. 

 

 ÒG ك. ةصاخلا ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا ة�قحأو ،كل لاد�eسالا وأ حالصإلا ةمدخ rNفوت ÒG اهع�eت دق EFGلا ةقB¥طلا rNيغت Apple ـل قحBو

cFلت
G ط. ةمدخلا¥Bةنيعم ةق. 

 

 ءازجألا رفوت ىدمو ةنا�صلا تارا�خ فلتخت دقو .اهيف ةنا�صلا ة�لمع ءارجإ بولطملا ةلودلا ÒG ةرفوتملا تارا�خلا �ع ةنا�صلا èتقتسو

 لمحتت دقف ،اهيف ةزهجألا تrFBشا EFGلا rNغ ةلود ÒG ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألل ةرفوتم ةنا�صلا نكت مل اذإ .ة.اجتسالل ةقرغتسملا ددملاو

 تrFBشا EFGلا rNغ ىرخأ ةلود ÒG ةنا�صلا ة�لمع ءارجإ تeلط اذ�و .ةمدخلا اهيف رفوتت ةلود ÒG ةنا�صلا ل�هس�ل ؛ةلوانملاو نحشلا موسر

 ةفاضملا ةم�قلا ةýOBeو ة�كرمجلا موسرلا ل9 لمحت�سو ،اهب لومعملا ريدصتلاو داrNتسالا MNOناوقو حئاول لs. ماrFOلالا ك�لعف ،اهيف ةزهجألا

 وأ ةeيعملا ءازجألا وأ تاجتنملا حالصإ Apple ـل زوج2 ،ة�لودلا ةنا�صلا تامدخ 8إ ةeسùلاËو .اهب ةنrFقملا بئاèOلاو موسرلا نم اهrNغو

 .ة�لحملا rNياعملا عم قباطتت ةلثامم ءازجأ وأ تاجتنم مادختسا. اهلاد�eسا

 

 كتا^لوؤسم .6

 

cFلتل
G لالا ك�لع بج2 ،ةطخلا ەذه بجوم. معد وأ ةنا�ص ةمدخrFO2 ام. ما�G: )1( ثإ نم ةخس�و ةطخلا ة�قافتا مقر م2دقتeءا��لا تا 

 تاeلط 8إ ة.اجتسالا )3( ،اهباeسأو ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا �ع أرطت EFGلا لàاشملا ضارعأ لوح تامولعم م2دقت )2( ،كتطخل �Gصألا

 جماrÞلا ث2دحت Apple، (5) كل اهمدقت EFGلا تام�لعتلا عاeتا )4( ،اهتنا�ص وأ ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا �ع فشÃلل ةمزاللا تامولعملا

 .ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا ÒG ةدوجوملا تانا�بلاو جماrÞلل G/ا�تحالا خسùلا ءارجإ )6( ،ةمدخلا بلط لeق اً�لاح ةروشùملا تارادصإلا.

 

 عاجرÐب Apple موقتس .نðBختلا طئاسو ةئيهت ةداعÐب موقتو ة�طغتلل عضاخلا زاهجلا تاABتحم APPLE فذحتس ،زاهجلا ةنا�ص ءانثأ

 زوجBو .ةقeطملا تاثيدحتلل اًقفو ،�Gصألا ة�طغتلل عضاخلا زاهجلا اهيلع ناEFG 9لا تادادعإلا سفنب ل2د. rNفوت وأ ة�طغتلل عضاخلا كزاهج

 ماظن نم مدقأ رادصإ 8إ هلABحت نم ة�طغتلل عضاخلا زاهجلا عنمتس EFGلا زاهجلا ةنا�ص نم ءزجك ل�غش�لا ماظن تاثيدحت ت�بêت Apple ـل

 هعم لمعت ال وأ ة�طغتلل عضاخلا زاهجلا عم ةقفاوتم ة�طغتلل عضاخلا زاهجلا ÒG ةتéثملا ة�جراخلا تاهجلا تاق�بطت نوكت ال دق .ل�غش�لا

 .رورملا تامل9و تانا�بلا لاخد�و جماrÞلا ل9 ت�بêت ةداعإ ة�لوؤسم لمحت�س ام9 .ل�غش�لا ماظن ث2دحتل ةج��ن

 

 



 ة^نوناقلا ة^لوؤسملا دودح .7

 

 كهاجت ة�لوؤسم يأ ،فورظلا نم فرظ يأ تحت ،اهؤال9وو اهوفظومو APPLE لمحتت ال ،ه. لومعملا نوناقلا ه. حمسô يذلا دحلا �8و

 دادrFسا ف�لاsت ،èحلا ال لاثملا ل�éس �ع ،كلذ ÒG ام. ،ةقحال وأ ة��اeم rNغ راýOأ يأ نع ة�طغتلل عضاخلا زاهجلل ٍلات كلام يأ ەاجت وأ

 وأ تاداريإلا وأ حاËرألا وأ لامعألا ÒG رئاسخ يأ وأ ،تانا�بلا ة�B£ ظافتحالا لشف وأ ،اهخس� وأ ،اهتجمرب ةداعإ وأ ،تانا�ب وأ جمارب يأ

 ال ،اهب لومعملا MNOناوقلا ه. حمس¾ يذلا 1قألا دحلا 8إ .ةطخلا ەذه بجوم. APPLE تاماrFOلا ةج��ن أشùت دق ةعقوتملا تارخدملا

 عAفدملا �Gصألا رعسلا ةطخلا ەذهل اًقفو ٍلات كلام يأ ەاجت وأ كهاجت اهئال9وو اهيفظومو APPLE ـل ة�نوناقلا ة�لوؤسملا دح زواجتي

 اهضB¥عت وأ تانا�بلا وأ جماrÞلا نادقف نود هلاد�eسا وأ ة�طغتلل عضاخلا زاهجلا حالصإ �ع اهتردق )1( اًد2دحت Apple نمضت ال .ةطخلل

 .ءاطخأ نود وأ عاطقنا ال. جتنملا لمع )3( وأ ،تانا�بلا ة�B �ع اهظافح )2( وأ ،رطخ يأل

 

 دحلا 8إ .كلهتسملا ة2امحل حئاوللاو MNOناوقلا اهلفكت EFGلا تاضABعتلاو قوقحلا نم يأ 8إ ةفاضإلا. ،ا2ازملا ضع. ةطخلا ەذه حنمت

 لاد�eسا �ع ،ەدحو اهرا�تخال اًقفو ،APPLE ة�لوؤسم èتقت ،حئاوللاو MNOناوقلا ەذه بجوم. ةددحملا ة�نوناقلا ة�لوؤسملل 1قألا

 �ع دويق وأ تاءانث�سا دوجوب تاعطاقملا وأ تا2الولا ضع. حمس¾ ال .ةنا�صلا ةمدخ م2دقت وأ ،هحالصإ وأ ،ة�طغتلل عضاخلا زاهجلا

 .اهل9 وأ ەالعأ ةروكذملا دويقلا ضع. ك�لع قبطنت ال دق اذل ؛ة�عeتلا وأ ة�ضرعلا راýOألا

 

 ءاغلإلا .8

 

 ةدحاو ةرمل عفدلا ططخ .81

 

 dÞGاتك راطخإ لاسرإ وأ ،Apple ـ. لاصتالا كنكم�ف ،ةطخلا ەذه ءاغلإ تررق اذإ .بÛس يأل تقو يأ ÒG ةطخلا ەذه ءاغلإ كل زوج2

 ,Cork Hollyhill, Estate Industrial Hollyhill Support, Customer Apple, 8إ ةطخلا ة�قافتا مقر ه�ف روكذم س�افلا.

Ireland of Republic. 2ثإ نم ةخس� لاسرإ بجeصألا ءا��لا تا�G حملا نوناقلا صني مل ام .كراطخإ عم ةطخلل�G كلذ فالخ �ع، 

 :8Gاتلا وحنلا �ع ءاغلإلا دنع عAفدملا غلeملا دrFس¾ فوسف

 

 اًموصخم لماÖلا. هتعفد يذلا غلeملا دrFس�سف ،دع.أ امهيأ ،اهمالتسا وأ ،ةطخلا ءا�� نم اًموي )30( MNOثالث لالخ ÒG ءاغلإلا. تمق اذإ )أ(

 .ةطخلا بجوم. كل ةمدقم ةمدخ يأ ةم�ق هنم

 

1Oم دع. ءاغلإلا. تمق اذإ )ب(
G ت ةدمðBثالث نع دMNO )30( م �ع لصحتسف ،ةطخلا ەذه مالتسا نم اًمويeس� غلEÞG صألا ءا��لا رعس نم�G. 

ôملا دن�سeلا غلùسEÞG سملاrFلا 8إ دùسeئملا ةABلا ةطخلا ةدمل ةEFG ت ملùتعا دع. اهتيحالص ِهتeرات نم اًراBمسر )أ( هنم اًحورطم ةطخلا ءا�� خــــ 

 ك�لإ ةمدقم ةمدخ يأ ةم�ق )ب(و ،لقأ امهيأ ،EÞGسùلا غلeملا نم )%10( ةئاملا ÒG ة��ع وأ اً�تارامإ اًمهرد 95 وحنب ردق2 يذلا ءاغلإلا

 .ةطخلا بجوم.

 

 وأ ،ةفرحم تانا�ب م2دقت وأ شغلا ةلاح ÒG ةطخلا ەذه ءاغلإ Apple ـل اًض2أ زوج2 ،كلذ فالخ �ع قبطملا �Gحملا نوناقلا صني مل امو
Ò
G ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألل ةنا�صلا ءازجأ رفوت مدع ةلاح ÒG ثالث نوضغMNO )30( ق اًمويeاتك راطخإ لاسرإ لdÞG .نوناقلا نا9 اذ�و .كلذ 

 rNغ ةطخلا ةrFف نع EÞGس� غلeم �ع لصحتسف ،ةمدخلا ءازجأ رفوت مدع بÛس£ ةطخلا ەذه ءاغلÐب Apple تماقو كلذ. حمس�G ôحملا

 .ة�حالصلا ة�هتنم

 

 

 

 



 ةB¥هشلا ططخلا .82

 

 كلذ عم لصاوتف ،)"عئا."( ة��اeم Apple فالخ عئا. يأ نم ةB¥هش ةطخ تrFBشا اذإ .بÛس يأل تقو يأ ÒG ةطخلا ەذه ءاغلإ كل زوج2

 ك. ةصاخلا ةطخلا ة�قافتا مقرب Apple راطخإ قB¥ط نع اهؤاغلإ كل زوج�ف ،Apple نم ةB¥هش ةطخ تrFBشا اذ�و .كتطخ ءاغلإل عئاeلا

 ,8G: Support Customer Appleاتلا ناونعلا �ع دrÞBلا قB¥ط نع Apple 8إ ةلسرملا تاراطخإلا ه�جوت بج�G. 2صألا ءا��لا تاeث�و

Ireland of Republic Cork, Hollyhill, Estate, Industrial Hollyhill، ةك��£ لاصتالا وأ Apple. حملا نوناقلا صني مل امو�G 

 ءادأ مت يذلا رهشلا ÒG موي رخآ ÒG ل�للا فصتنم دع. 8إ ءاغلإلا لجؤيسف ،ةقeسُم تاعفد م2دقتب تمق اذإ ،كلذ فالخ �ع ه. لومعملا

 ءاغلإ ÒG كتبغر نع اrNًبعت دعُ�س لماÖلاËو ةددحملا اهد�عاوم ÒG ةB¥هشلا تاعفدلا نم يأ ءادأ نع كفلخت نأ. اًملع .هنع ةB¥هش ةعفد رخآ

 Apple ـل زوج�ف ،ك. ةصاخلا ةB¥هشلا ةطخلا لABمتب ÝÞGراخ فرط ماق اذإ .اهتمدق ةB¥هش تاعفد يأ غلeم دادrFسا كل قح2 نلو كتطخ

 .لومملا نا�Ãلا اذهل ةقحتسم غلاeم يأ ةداعإ

  

 ءاغلإلا رثأ .83

 

 .ركeملا كئاغلإ دافن خــــBرات لولح. اًمامت ةطخلا ەذه بجوم. كهاجت ة�لeقتسملا Apple تاماrFOلا 6Gتùت

 

 ةطخلا ة^Kلم لقن .9

 

القن رخآ فرط 8إ ةطخلا بجوم. كل ةحونمملا قوقحلا ل9 لقن كل زوج2
ً

 ءا��لا تاeثإ لقن )1( :ط��£ كلذو ،طقف ةدحاو ةرم اًمئاد 

 لاسرإ قB¥ط نع لقنلا اذهب Apple غال.إ )2(و ،رخآلا فرطلا 8إ اذه ةمدخلا دقعو ةطخلل ةعوبطملا داوملاو ةطخلا د��أت دن�سمو �Gصألا

 )3(و Ireland of Republic Cork, Hollyhill,، stateE Industrial Hollyhill Support, Customer Apple, 8إ لقنلا. راطخإ

 ماrFOلالا ه�لإ لوقنملا فرطلا �ع بج2 ،ةB¥هشلا ططخلا. قلعتي ام�ف ،كلذ �ع ًةوالعو .اذه ةمدخلا دقع طو�� �ع رخآلا فرطلا ةقفاوم

 ططخلا �ع اهب لومعملا ءاغلإلا ماsحأ ذافن ه�لع بتrFي كلذ. ما�قلا ÒG قافخإلا نأ. اًملع ؛لقانلا فرطلا. ةصاخلا عفدلا تاماrFOلا عيمج.

 �Gسلس�لا مقرلاو ،ةطخلا ة�قافتا مقر م2دقت ك�لع بج2 ،لقنلا. Apple راطخإ دنعو .83و MNO 2.8مسقلا MNO ÒGبم وه ام9 ،روفلا �ع ةB¥هشلا

dOوÃrFلإلا ەدB¥ب ناونعو ،هفتاه مقرو ،هناونعو ،د2دجلا كلاملا مساو ،ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألل
G. 

 

 ةماعلا طو��لا .10

 

 ما�قلا ÒG كهاجت اهتاماrFOلا نم اهيفع2 ال اذه نÃلو ،اهل اهتاماrFOلا لقنت وأ ة�جراخ ٍتاهج عم نطاeلا نم دقاعتت نأ Apple ـل زوج2 )أ(

 .كلذ.

 

 جراخ تالاح عAقو بÛس£ ثدحت دق ةطخلا بجوم. كل حAنمملا ءادألا rN ÒGخأت وأ لشف تالاح يأ نع ة�لوؤسم يأ Apple لمحتت ال )ب(

 .Apple ـل ةلوقعملا ةرط�سلا

 

لاطُم تسل )ج(
8

eًب اÐح ة�طغتلل عضاخلا زاهجلل ة�ئاقولا ةنا�صلا ءارجEF ةطخلا بجوم. كل ةمدقملا ةمدخلا �ع لصحت. 

 

 ەذه مَّدقُت ال .نوناقلا بجوم. ةروظحملا ن�امألا ÒG رفوتت الو ،طقف ةدحتملا ة�Ë¥علا تارامإلا ةلود ÒG ةBراس نوكتو ةطخلا ەذه مَّدقت )د(

 .دشرلا ّنس اوغلeي مل نيذلا صاخشألل ةطخلا

 

 ةeقارم ضارغأل ،اهدحو اهريدقتل اًقفو ،ËMNO Appleو كن�ب اهع�مج وأ تاملاsملا نم ءزج ل�جس¾ اهتاماrFOلال اهئاف��سا ءانثأ Apple ـل زوج2 )ه(

 .Apple ة.اجتسا ةدوج

 



 ،كلذ 8إ ةفاضإلا. .كل ةصاخ ة�Ãلم وأ ةrN �Bغ ةطخلا ەذه بجوم. Apple ـل اهنع فشÃلا متي تانا�ب وأ تامولعم يأ نأ �ع قفاوت تنأ )و(

 ةمدخ يرفوم 8إ كتانا�ب لقن كلذ نمضتي دقو .ةنا�صلل اهم2دقت دنع كنع ة.ا�نلا. اهتجلاعمو تانا�بلا عمج Apple ÒG ة�قحأ �ع قفاوت تنأ

 .Apple نم ءالمعلا ة�صوصخ ةسا�سل اًقفو ةع.ات تا��9 وأ

 

dOوناقلا rNغ rNمدتلا 8إ ةفاضإلا. ه. حèّملا rNغ فشÃلا وأ لوصولا نم كتانا�ب ة2امحل ة�نمأ تاءارجإ EO Appleب�ت )ز(
G. ة�لوؤسم لمحت�س 

 ٍلsش£ ةروèOلا بسح تام�لعتلا ەذهب ماrFOلالل اهدهج ىراصق Apple لذ�eسو ،تانا�بلا ةجلاعم صوصخ. Apple ـل اهمدقت EFGلا تام�لعتلا

 ةجلاعم نأش£ تاراسفتسا يأ ك2دل تنا9 وأ ەالعأ روكذملا �ع قفاوت مل اذإ .ةطخلا بجوم. معدلا تاماrFOلاو ةمدخلا ءادأ �ع اًصرح لوقعم

 .ةدراولا فتاهلا ماقرأ �ع Apple ـ. لصتاف ،كتانا�ب

 

 8G apple.com/legal/privacyاتلا ط.ارلا �ع ةرفوتملا Apple نم ءالمعلا ة�صوصخ ةسا�سل اًقفو كتامولعم ة2امح �ع Apple لمعت )ح(

 كنكمُ�ف ،تاrNيغت ءارجإ تدرأ اذإ وأ ،كنع Apple اهب ظفتحت EFGلا تامولعملا 8إ لوصولا تدرأ اذإ.apple.com/legal/privacy/ar وأ

 ناونعلا لالخ نم Apple ـ. لاصتالا كنكم2 وأ ،ة�صخشلا لاصتالا تال�ضفت ث2دحتل appleid.apple.com/ae 8إ لوصولا

apple.com/ae/privacy/contact. 

 

 وأ ة�فاضإ وأ ىرخأ طو�� يأ قوف ،ةطخلا د��أت دن�سمو ةطخلل �Gصألا تاع�بملا لاص2إ كلذ ÒG ام. ،ةطخلا ەذه طو�� دوس¾ )ط(

sش¾ ام9 ،رخآ دن�سم وأ ءا�� رمأ يأ ÒG ةضراعتم
;

 .ةطخلل لماÖلا Apple مهفو كمهف ل

 

 .طو��لاو رعسلا ددحتسف ،ةطخلا ەذه د2دجت Apple تضرع اذإ .ةطخلا ەذه د2دجتب ةمزلم rNغ Apple )ك(

 

 .ةطخلا ەذه بجوم. تاعاrOOلا ةABس�ل ة�مسر rNغ ة�لمع رفوتت ال )ل(

 

 ة�Ë¥علا تارامإلا ،dÞGد ÒG ةلجسم ةك�� G@و ،dÞGد ع¥ف FZCO E M Apple 8إ "rN "Appleش¾ ،ةطخلا ەذه ÒG مدختسُملا وحنلا �ع )م(

 rNش¾ .695998 ل�جس�لا مقرو ،116977 دB¥ب قودنص ،302 ةدحولا ،EO 4بملا ،رامعإ ناد�م ÒG لجسملا اهرقم عقBو ،ةدحتملا

"Beats" 8إ LLC Electronics Beats )مسا. اًض2أ فرعُت Dre Dr. by Beats(، و@G ـل ةع.ات ةك�� Inc. Apple تùة�توص تاجتنم جت، 

 .Beats ةBراجتلا ةمالعلا مسا لمحت EFGلا ة�طغتلل ةعضاخلا ةزهجألا اهنم
 

 نع ةمجان ،تاعازن ة2أ نإ .ةدحتملا ة�Ë¥علا تارامإلا ةلود ÒG اهؤا�� متي EFGلا ططخلا ةدحتملا ة�Ë¥علا تارامإلا ةلود MNOناوق مsحت )ن(

 وأ ،اهئاهتنا وأ اهتيحالص وأ ام ةطخ دوجو صوصخ. راسفتسا يأ كلذ ÒG ام. ،اهب قلعتت وأ ةدحتملا ة�Ë¥علا تارامإلا ÒG ةاrFشم ةطخ

 .AGلاعلا 8Gاملا dÞGد زكرمل ةع.اتلا مàاحملا. ةصاخلا ة�ئاضقلا ةطلسلل يèح لsش£ عضخت ،طو��لا ەذه صوصخ.

 

 .طقف ةrNOBلجنإلا ةغللا. ةطخلا ەذه بجوم. معدلا تامدخ رفوتت نأ نكم2 )س(

 

 فتاهلا ماقرأ

 

 .ة�لودلاو ة�لحملا ماقرألا �ع عالطالل ae/HT201232-support.apple.com/en ةعجارم. مق

 

 .rNيغتلل ةضرع اهنأ ام9 ،لمعلا تاعاسو فتاهلا ماقرأ فلتخت دق *
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