
العودة إلى املدارس 2019 
الشروط واألحكام 

يستطيع املشترون املستوفون للشروط (على النحو املحدد أدناه) االستفادة من التوفير الخاص بالعرض الترويجي عند شراء جهاز 
Mac مستوٍف للشروط أو جهاز iPad مستوٍف للشروط مع زوج سماعات رأس السلكية Beats Studio3 لالرتداء حول األذن، أو 

سماعات رأس السلكية Beats Solo3 لالرتداء على األذن، أو سماعات أذنني BeatsX، وفقاً للشروط واألحكام الواردة بموجبه. 

فترة العرض الترويجي: يبدأ العرض الترويجي في يوم 09 يوليو، 2019 وينتهي في يوم 17 أكتوبر، 2019 (يشار إليها 
باسم "فترة العرض الترويجي")، في اإلمارات العربية املتحدة (يشار إليه باسم "البلد املستوفي للشروط"). 

املواقع املستوفية للشروط: مواقع متاجر Apple Store، ومتجر Apple Store لفئة التعليم، وعلى رقم 
8000 444 0396 (يشار إلى كل منها باسم "موقع مستوٍف للشروط"). يجب شراء املنتجات املستوفية للشروط واملنتجات 
الخاضعة للعرض الترويجي (على النحو املحدد أدناه) من موقع مستوٍف للشروط في بلدان مستوفية للشروط. ال تستوفي الشروط 
إال عمليات الشراء والتوصيل التي تتم داخل البلد املستوفي للشروط نفسه. طلبات املنتجات املستوفية للشروط واملنتجات الخاضعة 
للعرض الترويجي التي تُقدم في موقع مستوٍف للشروط خالل الفترة الترويجية، وتُشحن بعد نهاية الفترة الترويجية، تُعتبر مستوفيًة 

للشروط. 

العرض: املشترون املستوفون للشروط الذين يشترون منتجاً مستوفياً للشروط ومنتجاً خاضعاً للعرض الترويجي في عملية شراء 
وحيدة خالل فترة العرض الترويجي سيحصلون على توفيرات العرض الترويجي على عملية الشراء املشتركة، على النحو املحدد أدناه. 

تُطبق توفيرات العرض الترويجي على عملية الشراء فوراً في لحظة الشراء. املنتج الخاضع للعرض الترويجي ليس "هدية". تنتهي 
صالحية هذا العرض فور اكتمال عملية الشراء. 

فئة املنتج
 املنتجات املستوفية

املنتج الخاضع للعرض الترويجيللشروط
 توفيرات العرض

الترويجي

Mac

 iMac Proو iMac 
 MacBook Proو

وMacBook Air، بما 
فيها اإلصدارات التي 

يتم إعدادها بحسب 
الطلب (يشار إلى كل 

 Mac" منها باسم
مستوٍف للشروط")

  Beats Studio3 Wireless سماعات رأس السلكية
(بلون رمادي/MTQY2، أسود مطفأ/MQ562، جرأة 

األسود مع األحمر/MRQ82، أحمر/MQD02، أبيض/
 ،MTQW2/أسود ليلي ،MQCY2/أزرق ،MQ572

 ،MTQX2 /أصفر صحراوي ،MQUF2/رمادي داكن
(MTU02/أزرق كريستالي

AED 1,364.00

  Beats Solo3 Wireless سماعات رأس السلكية
 ،MV8V2/أبيض جريء ،MV8U2/بلون أصفر جريء)

(MV8W2/أزرق جريء ،MV8T2/أحمر جريء
AED 749.00

  BeatsX سماعات أذنني
(MTH62/فضي حريري ،MTH52/بلون أسود)AED 379.00

iPad
 iPad Airو iPad Pro 
 iPad" يشار إليه باسم)

مستوٍف للشروط")

 Beats Studio3 Wireless سماعات رأس السلكية
(بلون رمادي/MTQY2، أسود مطفأ/MQ562، جرأة 

األسود مع األحمر/MRQ82، أحمر/MQD02، أبيض/
 ،MTQW2/أسود ليلي ،MQCY2/أزرق ،MQ572

 ،MTQX2 /أصفر صحراوي ،MQUF2/رمادي داكن
 (MTU02/أزرق كريستالي

  Beats Solo3 Wireless سماعات رأس السلكية
 ،MV8V2/أبيض جريء ،MV8U2/بلون أصفر جريء)

 (MV8W2/أزرق جريء ،MV8T2/أحمر جريء

AED 749.00

  BeatsX سماعات أذنني
(MTH62/فضي حريري ،MTH52/بلون أسود)

AED 379.00



جهاز MacBook Air (مقاس 13 إنش لعام 2017) موديل A1466 ال يستوفي شروط هذا العرض. املنتجات املُجددة واملنتجات 
املُعادة بعد فتح العلبة والتي تباع على حالتها ال تستوفي شروط هذا العرض. 

املشترون املستوفون للشروط: يتضمن األفراد الذين يحق لهم الشراء من متجر Apple Store لألفراد في فئة التعليم ما يلي: 
املعلمني، واملوظفني، والطالب، وأولياء األمور، على النحو اآلتي (يشار إلى كل منهم باسم "مشتر مستوٍف للشروط"):   

موظفو أي مؤسسة تعليمية - أي موظف في مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة في اإلمارات العربية املتحدة يكون مستوفياً 
الشروط. 

طالب مرحلة التعليم فوق الثانوي - الطالب امللتحقون بمؤسسة تعليم فوق ثانوي في اإلمارات العربية املتحدة أو املقبولني فيها 
يكونون مستوفني شروط الشراء. 

 
أولياء أمور طالب مرحلة التعليم فوق الثانوي - أولياء األمور الذين يشترون بالنيابة عن أحد أبنائهم امللتحقني حالياً بمؤسسة 

تعليم فوق ثانوي عامة أو خاصة في اإلمارات العربية املتحدة أو املقبولني فيها يكونون مستوفني شروط الشراء. 
 

عمليات الشراء من متجر Apple Store لفئة التعليم غير مخصصة ألغراض الشراء املؤسسي أو إعادة البيع. 
 

اإلجراءات املتعلقة بإعادة املنتجات أو استبدالها: تخضع املنتجات املعادة أو املستبدلة إلى سياسة املوقع املستوفي للشروط 
الذي تم الشراء منه. إذا تمت إعادة منتج مستوٍف للشروط أو إذا تم استبداله بمنتج غير مستوٍف للشروط، يجب أيضاً إعادة املنتج 
الخاضع للعرض الترويجي أو خصم قيمة توفيرات العرض الترويجي من قيمة اإلعادة أو االستبدال، بحسب ما ينطبق، وسيتحمل 
املشتري املستوفي للشروط أي فارق متبق في القيمة. إذا تم استبدال منتج خاضع للعرض الترويجي بمنتج آخر خاضع للعرض 
الترويجي، وإذا كانت قيمة البيع بالتجزئة الكاملة للمنتج املرغوب تتخطى توفيرات العرض الترويجي األصلية، سيتحمل املشتري 

املستوفي للشروط مسؤولية دفع فارق القيمة.  إذا تم استبدال منتج خاضع للعرض الترويجي بمنتج آخر خاضع للعرض الترويجي، 
وإذا كانت قيمة البيع بالتجزئة الكاملة للمنتج املرغوب أقل من توفيرات العرض الترويجي األصلية، لن يحصل املشتري املستوفي 

للشروط على رصيد مقابل الفارق.  

قيود العرض الترويجي: يسري هذا العرض أثناء فترة العرض الترويجي فقط، وحتى نفاد املخزون. املنتجات املستوفية للشروط، 
واملنتجات الخاضعة للعرض الترويجي، وألوان املنتجات الخاضعة للعرض الترويجي، تخضع كلها للتوفر. من حق Apple إنهاء هذا 

العرض في أي وقت، وألي سبب. بالنسبة إلى مشتريات أجهزة Mac املستوفية للشروط، يمكن الحصول على منتج واحد (1) فقط من 
 iPad املنتجات الخاضعة للعرض الترويجي لكل مشتٍر مستوٍف للشروط خالل فترة العرض الترويجي. بالنسبة إلى مشتريات أجهزة

املستوفية للشروط، يمكن الحصول على منتج واحد (1) فقط من املنتجات الخاضعة للعرض الترويجي لكل مشتٍر مستوٍف للشروط 
خالل فترة العرض الترويجي. يتعنّي عليك أن تثبت أنك تستوفي متطلبات املشترين املستوفني للشروط املذكورة أعاله قبل القيام بعملية 

الشراء. ال تتحقق شروط هذا العرض في املوزعني، والهيئات العامة، والهيئات الحكومية، واملنظمات غير الهادفة للربح، واملؤسسات 
التعليمية، واملشترين التابعني للشركات، واملشترين التابعني لفئة األعمال، وتحتفظ Apple بحقها في إلغاء املشتريات التي يجريها 
 Apple أنك شاركت في هذا العرض ولكنك لم تكن مشترياً مستوفياً للشروط، ستقوم Apple املشترون من هذه الفئات. إذا قررت

بتحميلك قيمة توفيرات العرض الترويجي التي حصلت عليها. 

 Apple قيود أخرى: يكون هذا العرض ملغياً في حالة حظره أو تقييده بموجب القانون. يمكن الجمع بني هذا العرض وعروض
هة إلى العمالء النهائيني من األفراد واملعروضة خالل الفترة الترويجية نفسها في املواقع املستوفية للشروط،  الترويجية األخرى املُوجَّ
 Apple الترويجية األخرى. ال تتحمل Apple وذلك مرهون بالشروط واألحكام والقيود السارية على هذا العرض الترويجي وعروض

مسؤولية أي خسارة أو تلف أو سرقة تلحق بمنتجك املستوفي للشروط أو منتجك الخاضع للعرض. يجوز أن تستخدم Apple أي 
معلومات ُمقدمة وفقاً لسياسات الخصوصية املنشورة على www.apple.com/ae-ar/privacy. تحتفظ Apple بحق تغيير 

شروط هذا العرض وأحكامه من دون إشعار، أو تعديل هذا العرض أو إنهائه في أي وقت من دون إشعار.  

العالمة التجارية وجميع الحقوق محفوظة. © Apple Inc. 2019  تُعد Apple وشعار Apple عالمتني تجاريتني لشركة 
.Apple Inc مسجلتني في الواليات املتحدة وبلدان أخرى. جميع العالمات األخرى الواردة في هذه الرسالة مملوكة لشركة 

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

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

