
العودة إلى الجامعات 2020/عرض التعليم العالي 2020 

الشروط واألحكام 

يسـتطيع املشـترون املسـتوفـون للشـروط (عـلى الـنحو املـعرف أدنـاه) االسـتفادة مـن الـتوفـير الـخاص بـالـعرض الـترويـجي عـند شـراء جـهاز 
Mac مسـتوٍف للشـروط أو جـهاز iPad مسـتوٍف للشـروط مـع زوج سـماعـات AirPods مـع عـلبة شـحن، أو AirPods مـع عـلبة شـحن 

السلكي، أو AirPods Pro، وفقاً للشروط واألحكام الواردة بموجبه. 

فــترة الــعرض الــترويــجي: يــــبدأ الــــعرض الــــترويــــجي فــــي يــــوم 9 يــــولــــيو، 2020 ويــــنتهي فــــي يــــوم 29 أكــــتوبــــر، 2020 
("فترة العرض الترويجي")، في اإلمارات العربية املتحدة ("البلد املستوفي للشروط"). 

املــــواقــــع املســــتوفــــية للشــــروط: مــــــواقــــــع مــــــتاجــــــر Apple Store، ومتجــــــر Apple Store لــــــفئة الــــــتعليم، وعــــــلى رقــــــم 
8000 444 0396 ("مــوقــع مســتوٍف للشــروط"). يـــجب شـــراء املـــنتجات املســـتوفـــية للشـــروط واملـــنتجات الـــخاضـــعة 
لـلعرض الـترويـجي (عـلى الـنحو املـعرف أدنـاه) مـن مـوقـع مسـتوٍف للشـروط فـي بـلدان مسـتوفـية للشـروط. ال تسـتوفـي الشـروط 
إال عـمليات الشـراء والـتوصـيل الـتي تـتم داخـل الـبلد مسـتوفـي الشـروط نـفسه. طـلبات املـنتجات املسـتوفـية للشـروط واملـنتجات 
الـــخاضـــعة لـــلعرض الـــترويـــجي الـــتي تُـــقدم فـــي مـــوقـــع مســـتوٍف للشـــروط خـــالل الـــفترة الـــترويـــجية، وتُـــشحن بـــعد نـــهايـــة الـــفترة 

الترويجية، تُعتبر مستوفيًة للشروط. 

الـعرض: املشـترون املسـتوفـون للشـروط الـذيـن يشـترون مـنتجاً مسـتوفـياً للشـروط ومـنتجاً خـاضـعاً لـلعرض الـترويـجي فـي عـملية شـراء 
وحـيدة خـالل فـترة الـعرض الـترويـجي سيسـتفيدون مـن الـتوفـير الـخاص بـالـعرض الـترويـجي عـلى عـملية الشـراء املشـتركـة، عـلى الـنحو 
املــــعرف أدنــــاه. يُــــطبق الــــتوفــــير الــــخاص بــــالــــعرض الــــترويــــجي عــــلى عــــملية الشــــراء فــــوراً فــــي لحــــظة الشــــراء. املــــنتج الــــخاضــــع لــــلعرض 

الترويجي ليس "هدية". تنتهي صالحية هذا العرض فور اكتمال عملية الشراء.  

املنتج الخاضع للعرض التدريجياملنتجات املستوفية للشروطفئة املنتج
التوفير الخاص 

بالعرض 
الترويجي*

Mac

 MacBookو iMac Proو iMac
Pro وMacBook Air، بما في ذلك 

اإلصدارات التي یتم إعدادھا بحسب 
الطلب ("Mac مستوٍف للشروط")

AirPodsAED 646.67 مع علبة شحن

AirPodsAED 646.67 مع علبة شحن السلكي

AirPods ProAED 646.67

iPad iPad Pro
iPad") مستوٍف للشروط("

AirPodsAED 646.67 مع علبة شحن

AirPodsAED 646.67 مع علبة شحن السلكي

AirPods ProAED 646.67



*غير شامل ضريبة القيمة املضافة. 

ال يسـتوفـي MacBook Air (مـقاس 13 إنـش لـعام 2019) شـروط هـذا الـعرض. املـنتجات املُجـددة واملـنتجات املُعادة بـعد فـتح الـعلبة 
والتي تباع على حالتها ال تستوفي شروط هذا العرض. 

املشـترون املسـتوفـون للشـروط: تـتضمن الـجهات الـتي يـحق لـها الشـراء مـن متجـر Apple Store لـألفـراد فـي فـئة الـتعليم أعـضاء 
هـيئة الـتدريـس، واملـوظـفني، والـطالب (سـواء أكـانـوا مسجـلني لـلدراسـة فـي اإلمـارات الـعربـية املتحـدة أم خـارجـها)، وأولـياء األمـور، عـلى 

النحو اآلتي (كل منهم "مشتر مستوٍف للشروط"):  

مـوظـفو أي مؤسـسة تـعليمية - أي مـوظـف يـعمل لـدى مـؤسـسة تـعليمية عـامـة أو خـاصـة داخـل اإلمـارات الـعربـية املتحـدة يسـتوفـي 
شروط االستفادة من العرض. 

طــالب الــتعليم الــعالــي - الـــطالب الـــذيـــن يـــدرســـون فـــي إحـــدى مـــؤســـسات الـــتعليم الـــعالـــي أو تـــم قـــبولـــهم فـــيها (ســـواء أكـــانـــت هـــذه 
املؤسسة داخل اإلمارات العربية املتحدة أم خارجها) يستوفون الشروط املطلوبة للشراء. 

  

أولـياء أمـور طـالب الـتعليم الـعالـي - أولــياء األمــور الــذيــن يشــترون بــالــنيابــة عــن أبــنائــهم الــذيــن يــدرســون حــالــياً أو تــم قــبولــهم فــي 
إحـــدى مـــؤســـسات الـــتعليم الـــعالـــي الـــعامـــة أو الـــخاصـــة (ســـواء أكـــانـــت هـــذه املـــؤســـسة داخـــل اإلمـــارات الـــعربـــية املتحـــدة أم خـــارجـــها) 

يستوفون الشروط املطلوبة للشراء. 

عمليات الشراء التي تتم من متجر Apple Store لفئة التعليم ليست للشراء املؤسسي أو إعادة البيع. 

اإلجــراءات املــتعلقة بــإعــادة املــنتجات أو اســتبدالــها: تـــخضع املـــنتجات املـــعادة أو املســـتبدلـــة إلـــى ســـياســـة املـــوقـــع املســـتوفـــي 
للشــروط الــذي تــم الشــراء مــنه. إذا تــمت إعــادة مــنتج مســتوٍف للشــروط أو إذا تــم اســتبدالــه بــمنتج غــير مســتوٍف للشــروط، يــجب أيــضاً 
إعـادة املـنتج الـخاضـع لـلعرض الـترويـجي أو خـصم قـيمة الـتوفـير الـخاص بـالـعرض الـترويـجي مـن قـيمة اإلعـادة أو االسـتبدال، بحسـب 
مـا يـنطبق، وسيتحـمل املشـتري املسـتوفـي للشـروط أي فـارق مـتبق فـي الـقيمة. إذا تـم اسـتبدال مـنتج خـاضـع لـلعرض الـترويـجي بـمنتج 
آخـر خـاضـع لـلعرض الـترويـجي وكـانـت قـيمة الـبيع بـالتجـزئـة الـكامـلة لـلمنتج املـرغـوب تتخـطى قـيمة الـتوفـير الـخاص بـالـعرض الـترويـجي 
األصــلية، سيتحــمل املشــتري املســتوفــي للشــروط مــسؤولــية دفــع فــارق الــقيمة. إذا تــم اســتبدال مــنتج خــاضــع لــلعرض الــترويــجي بــمنتج 
آخـر خـاضـع لـلعرض الـترويـجي وكـانـت قـيمة الـبيع بـالتجـزئـة الـكامـلة لـلمنتج املـرغـوب أقـل مـن قـيمة الـتوفـير الـخاص بـالـعرض الـترويـجي 

األصلية، لن يحصل املشتري املستوفي للشروط على رصيد مقابل الفارق. 

قــيود الــعرض الــترويــجي: يســـري هـــذا الـــعرض أثـــناء فـــترة الـــعرض الـــترويـــجي فـــقط، وحـــتى نـــفاد املخـــزون. املـــنتجات املســـتوفـــية 
للشـــروط، واملـــنتجات الـــخاضـــعة لـــلعرض الـــترويـــجي، وألـــوان املـــنتجات الـــخاضـــعة لـــلعرض الـــترويـــجي، تـــخضع كـــلها لـــلتوفـــر. مـــن حـــق 
Apple إنــهاء هــذا الــعرض فــي أي وقــت، وألي ســبب. بــالنســبة إلــى مشــتريــات أجهــزة Mac املســتوفــية للشــروط، يــمكن الــحصول عــلى 
مــنتج واحــد (1) فــقط مــن املــنتجات الــخاضــعة لــلعرض الــترويــجي لــكل مشــتٍر مســتوٍف للشــروط خــالل فــترة الــعرض الــترويــجي. بــالنســبة 
إلـى مشـتريـات أجهـزة iPad املسـتوفـية للشـروط، يـمكن الـحصول عـلى مـنتج واحـد (1) فـقط مـن املـنتجات الـخاضـعة لـلعرض الـترويـجي 
لـكل مشـتٍر مسـتوٍف للشـروط خـالل فـترة الـعرض الـترويـجي. يـتعنّي عـليك أن تـثبت أنـك تسـتوفـي مـتطلبات املشـتريـن املسـتوفـني للشـروط 



املـذكـورة أعـاله قـبل الـقيام بـعملية الشـراء. ال تـتحقق شـروط هـذا الـعرض فـي املـوزعـني، والـهيئات الـعامـة، والـهيئات الـحكومـية، واملـنظمات 
غـير الـهادفـة لـلربـح، واملـؤسـسات الـتعليمية، واملشـتريـن الـتابـعني للشـركـات، واملشـتريـن الـتابـعني لـفئة األعـمال، وتـحتفظ Apple بـحقها 
فـي إلـغاء املشـتريـات الـتي يجـريـها املشـترون مـن هـذه الـفئات. إذا قـررت Apple أنـك شـاركـت فـي هـذا الـعرض ولـكنك لـم تـكن مشـتريـاً 

مستوفياً للشروط، ستقوم Apple بتحميلك قيمة التوفير الخاص بالعرض الترويجي التي حصلت عليها.  

 Apple قـيود أخـرى: يــكون هــذا الــعرض مــلغياً فــي حــالــة حــظره أو تــقييده بــموجــب الــقانــون. يــمكن الجــمع بــني هــذا الــعرض وعــروض
ـــهة إلـى الـعمالء الـنهائـيني مـن األفـراد واملـعروضـة خـالل الـفترة الـترويـجية نـفسها فـي املـواقـع املسـتوفـية للشـروط،  الـترويـجية األخـرى املُوجّـَ
وذلــــك مــــرهــــون بــــالشــــروط واألحــــكام والــــقيود الــــساريــــة عــــلى هــــذا الــــعرض الــــترويــــجي وعــــروض Apple الــــترويــــجية األخــــرى. ال تتحــــمل 
Apple مـــسؤولـــية أي خـــسارة أو تـــلف أو ســـرقـــة تـــلحق بـــمنتجك املســـتوفـــي للشـــروط أو مـــنتجك الـــخاضـــع لـــلعرض. يـــجوز أن تســـتخدم 
Apple أي مــــعلومــــات مُــــقدمــــة وفــــقاً لــــسياســــات الــــخصوصــــية املــــنشورة عــــلى www.apple.com/ae-ar/privacy. تــحتفظ 
Apple بحق تـغيير شـروط هـذا الـعرض وأحـكامـه مـن دون إشـعار، أو تـعديـل هـذا الـعرض أو إنـهائـه فـي أي وقـت مـن 

دون إشعار. 

الـــــعالمـــــة الـــــتجاريـــــة وجـــــميع الـــــحقوق مـــــحفوظـــــة. Apple Inc. 2020 © تُـــــعد Apple وشـــــعار Apple عـــــالمـــــتني تـــــجاريـــــتني لشـــــركـــــة 
.Apple Inc مسجـــلتني فـــي الـــواليـــات املتحـــدة وبـــلدان أخـــرى. جـــميع الـــعالمـــات األخـــرى الـــواردة فـــي هـــذه الـــرســـالـــة مـــملوكـــة لشـــركـــة 

.Apple Inc أو قد تكون عالمات تجارية للشركات املالكة لها.

http://www.apple.com/ae-ar/privacy

