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 MacBook Pro برنامج استبدال بطارية

(Touch Bar بدون) 13 بوصة

تبن لشركة Apple إمكانية حدوث عطل بعدد محدود من وحدات MacBook Pro 13 بوصة 
(بدون Touch Bar)، مما يؤدي إلى تمدد البطارية املدمجة. ال يمثل ذلك مشكلة تتعلق 

بالسالمة، وستقوم Apple باستبدال البطاريات املؤهلة مجاًنا. يرجع تاريخ تصنيع الوحدات 
املتأثرة بهذه املشكلة إلى الفترة من أكتوبر 2016 إلى أكتوبر 2017، ويتم تحديد مدى اهلية 


باستخدام الرقم التسلسلي للمنتج.


اهلية
يمكنك استخدام أداة التحقق من الرقم التسلسلي أدناه ملعرفة ما إذا كان جهازك مؤهالً 

لالستفادة من هذا البرنامج أم ال. إذا كان الرقم التسلسلي لـ MacBook Pro 13 بوصة (بدون 

Touch Bar) مؤهالً، فستقوم Apple باستبدال البطارية مجاًنا.

 Macbook أو طرازات Touch Bar بوصة املزّود بـ Macbook Pro 13 ال ينطبق هذا البرنامج على

Pro 13 بوصة اقدم.


عملية االستبدال
حدد أحد خيارات الخدمة أدناه الستبدال بطارية جهازك. سيخضع MacBook Pro 13 بوصة 

للفحص قبل إجراء أي عمليات خدمة للتحقق من أهليته لالستفادة من هذا البرنامج ومن أنه 

يعمل بشكل سليم. قد تستغرق الخدمة من 3 إلى 5 أيام.

•
.Apple ابحث عن مقدم خدمة معتمد من

.c .يمكن البحث عن الرقم التسلسلي بسهولة

https://support.apple.com/en-ae/13inch-macbookpro-battery-replacement
https://getsupport.apple.com/?PRKEYS=PL107&category_id=SC0999&symptom_id=99984&caller=erep&locale=en_AE


•
.Apple حدد موعًدا لدى متجر بيع تابع لـ


.Apple إذا كانت لديك أسئلة أو كنت تريد املزيد من املساعدة، فالرجاء االتصال بـ دعم


لتجهيز MacBook Pro للخدمة، ُيرجى إنشاء نُسخة احتياطية من بياناتك.

مالحظة: إذا كان MacBook Pro 13 بوصة به أي تلف يحول دون استبدال البطارية، فسيلزم حل هذه املشكلة قبل 

استبدال البطارية. في بعض الحاالت، قد تكون هناك تكلفة مقابل اصالح.


معلومات إضافية

ال يمدد برنامج Apple العاملي هذا تغطية الضمان القياسي لـ MacBook Pro 13 بوصة.

ثر بهذه املشكلة وكنت قد دفعت مبلًغا  إذا كنت تعتقد أن MacBook Pro 13 بوصة متأ

الستبدال البطارية، فيمكنك االتصال بـ Apple لالستفسار عن استرداد املبلغ.

يغطي البرنامج طرازات MacBook Pro املتأثرة بهذه املشكلة ملدة 5 سنوات بعد بيع الوحدة 

بالتجزئة ول مرة.



املعلومات سارية اعتباًرا من 2018-04-20

https://getsupport.apple.com/?PRKEYS=PL107&category_id=SC0999&symptom_id=99984&caller=erep&locale=en_AE
https://getsupport.apple.com/?caller=erep&PRKEYS=PL107&category_id=SC0999&symptom_id=99984&locale=en_AE
https://support.apple.com/ar-ae/mac-backup
https://getsupport.apple.com/?caller=erep&PRKEYS=PL107&category_id=SC0998&symptom_id=99983&locale=en_AE

