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نظرة عامة على برنامج مقدم خدمة اإلصالح 
المستقل وإشعار االهتمام 

ستستخدم Apple المعايير التالية لتحديد ما إذا كانت مؤسستك مؤهلة لبرنامج "مقدم خدمة اإلصالح 
المستقل". ستتم مراجعة هذه المعلومات وسيتبعها طلب بتوقيعك على مستند عدم اإلفصاح قبل أن 

يمكننا تقديم تفاصيل إضافية عن البرنامج. ُيرجى مالحظة أن العملية بالكامل قد تستغرق فترة تتراوح ما بين 
ستة إلى ثمانية أسابيع إلتمامها.  

المتطلبات  
ملف األعمال، الرجاء إكمال كل الخانات في النموذج أدناه، واستخدام "غير منطبق" في حال 1.

عدم االقتضاء 
 Co
الملحقات المطلوبة 2.

صور (تم التقاطها خالل آخر 6 أيام) لكل موقع خدمة، ويجب أن تتضمن ما يلي:  •
واجهة المدخل  •
واجهة الشارع  •
منطقة االستقبال  •

 Apple تقدم حد ائتمان للمتقدمين المؤهلين بنجاح الستخدامه في عمليات الشراء من Apple الرجاء مالحظة أن
(مثل األدوات المطلوبة، المعدات، قطع الخدمة). يمكن للمواقع التي ال يمكنها استيفاء متطلبات االئتمان 

إرسال "خطاب اعتماد احتياطي غير قابل لإللغاء" من البنك أو إيداع نقدي أو الدفع مقابل األجزاء مقدًما. مع 
العلم أن Apple تستخدم Dunn & Bradstreet كمورد لمعلومات االئتمان هذه. يمكن العثور على مزيد من 

  https://www.dnb.com/duns-number.html :المعلومات على

عليك تقديم هذا النموذج، باإلضافة إلى الصور المطلوبة، إلى IRPapplicant@apple.com. ستتلقى رًدا يشير 
إلى رقم الطلب الخاص بك. الرجاء تضمين هذا الرقم في جميع المراسالت. تحتفظ Apple بحق تحديد األهلية 

وما إذا كانت المؤسسة مقبولة كمقدم خدمة إصالح مستقل أم ال. 

إذا كان لديك أي أسئلة حول عملية التقديم، فالرجاء التواصل معنا على  
IRPapplicant@apple.com والرجاء تضمين رقم الطلب الُمشار إليه في سطر العنوان.  

شكًرا على اهتمامك.  

تفاصيل حول الحالة القانونية للشركة  

االسم القانوني للشركة

االسم التجاري (غير منطبق إذا كان االسم نفسه)

اسم المجموعة األم (غير منطبق إذا كان االسم نفسه)

العنوان المسجَّل

المدينة

الوالية

الرمز البريدي

عنوان موقع اإللكتروني للشركة

اسم جهة االتصال

عنوان البريد اإللكتروني لجهة االتصال

رقم هاتف جهة االتصال
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معلومات موقع الخدمة  
تفاصيل حول الموقع (المواقع). إذا كنت تريد التقديم في أكثر من خدمة واحدة، فالرجاء تضمين هذه 

التفاصيل في أحد الملحقات. ال يلزم سوى طلب واحد فقط من شركتك لجميع مواقع الخدمة الخاصة بك.  

العدد المقدر لعمليات إصالح iPhone في األسبوع، بالنسبة لـ iPhone 6s واألحدث، والتي تتوقع فيها •
استخدام قطع أصلية من Apple (هذه القيمة للتخطيط لعدد القطع فقط وال تؤثر على القبول).  

هل تمثل شركتك حق (وكالة) امتياز؟  •
هل شركتك هي مانح امتياز؟  •
كم عدد مواقع شركتك التي تتعامل مباشرًة مع المستخدم النهائي؟  •

Apple العالقات الحالية/السابقة مع
إذا كنت حالًيا، أو في السابق، تجمعك عالقة عمل بشركة Apple (على سبيل المثال، بائع، خدمات احترافية، 

تدريب، شبكة استشارات)، فالرجاء تقديم التفاصيل هنا. (أدخل "غير منطبق" إذا لم تكن هناك أي عالقة)  

إقرار  
أقر بأنني مصرح لي بمتابعة الطلب نيابًة عن الشركة المذكورة تفاصيلها في نموذج الطلب هذا.  

الرجاء عدم  نسيان  إرفاق الصور المطلوبة .

االسم التجاري (غير منطبق إذا كان االسم نفسه)

عنوان موقع الخدمة

المدينة

الوالية

الرمز البريدي

رقم الهاتف

ساعات العمل

Apple اسم جهة االتصال فيرقم الحساب (إذا كان منطبًقا)نوع العالقة

اسم جهة االتصال

عنوان البريد اإللكتروني لجهة االتصال

رقم هاتف جهة االتصال
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