
 واالستخدام للشراء العامة واألحكام الشروط
 

 مقدمة 1.
 

 ينورتكلاإل   عقلموا   هذا   دامختاس   مكحت   يتال   ةماعلا   امكلحأوا   طوالشر   (انه   رةوذكمال   قئاثلوا   عم)   دنتسملا   هذا   ددحي

)www.bershka.com( (.طورالش" سماب يلي اميف اهيلإ المشار) هنم تاجتنملا راءشو" 
 

ل ةيماح تساايس" سماب يلي اميف اهيإل المشار) انب ةاصخال ةيصوصخال ةسايسو طابتراال فيرعت تلفام ةسايسو طوالشر ةقراء لىع كثحن  شراء ةيلمع ذيفنت وأ ينورتكلاإل عقلموا هذا دامختسا دنع .ينورتكلاإل عقومال هذا دامختاس لبق ةيانعب "(تانايبا
ل ةيماح تساايوس طروشال ذههب ة/ملزم تنأف ،هربع  عقمولا هذا ي/دمختست لاف ،تانايبال ةيماح تاسايس و طورالش ىلع ني/قفاوت ال تنك إذا .انب ةاصخلا تانايبا
 .ينورتكلاإل

 
 دامختاس نيح ةيارسال كلت يه قبطنت يتال طوالشر نإ ثيح ،يرود لكشب اهتءقرا ةيؤولمس كقتاع ىعل عقت .طوالشر ذهه ليدعت متي قد
 (.يلي اميف حددم وه ماك) ةللصا يذ قدعلا امربإ وأ ينورتكلاإل عقالمو

 

 .نئابالز ةمدخ ربع انمع لاصوتلا كنكميف ،تانايبلا ةيماح تساايس وأ طوالشر صوصخب سارفتاس يأ كيدل ناك إذا
 

 .ينورتكللإا عقلموا هذا لىع طورالش اهب رفوتت يتلا تغاللا نم يأب ،كرايتخا بحس ،(هاندأ دلمحدا وحنلا لىع) قدعلا ذيفنت نكمي
 

 انتانايب 2.
 

 قيطر 67 لرقماب لسجملا ناونعلاب .م.م.ذ جيزدأ ةركش ةطاسوب BERSHKA اسم تحت ينورتكلاإل عقمولا هذا ربع عئاضبلا عيب ةيلمع متت

را قباطال ،CHSB ىنبم ،سماالخ عمجتال .90  ،moa.ckersh_eg@btactnoc ينورتكلاإل ديربال ناونعب ،رصم ،ةديلجدا هرةلقاا عبال

 257-576-291. ييبرضال فيرعتال مرقو ،34154 لرقماب هرةلقاا تكاشر لجس يف لسجملا
 

 نيوكترللإا قعولما اذهل كزياراتو تكانايب 3.
 

 عيجم نأ ني/رحصتو انلبق نم تانايبالو تماولعملا ةلجامع لىع ني/قفاوت كنإف ،ينورتكلاإل عقوملا  اذهل  كمادختسا  دنع  .تانايبلا  ةيامح  تاسايسل  اقً   فو  انل  اهنيمدقت/امهدقت  يتلا  ةيصخشلا  تانايبلا  وأ  تامولمعلا  ةجلاعم  متت
 ةقفاوتوم ةيقيحق ةدمقملا تانابيالو تمامعلوال
 .عقلواا عم

 

 نيوكترلإلا انقعوم امدختسا 4.
 

 :لىع ني/قفاوت كنإف ،هربع ءلشراا تايلمع ذيفنتو ينورتكلاإل عقلموا ذاهل كمادختاس دنع
 

 نم انجدو لاح يف .ةيلايتاح وأ ةفئزا تايبطل ةيأ اءراج عدم .2 .طقف انً   وناق ةحموسم تايبلطو تسارافتاس إلجراء ينورتكلاإل عقلموا هذا دامختاس .1

ل هذا نم ام ةيبطل اءراج مت هنأ رابتعا لوقعمال  نومخول نحنف ،عونا

 .ةصتالمخ تاطلسلا لغابإو اهئغاإلل

 يأ ني/قفاوت تنأ .ةقدبو قدصب ىرخلأا لصاوتلا تانايب وأ /و يديربلا كناونع وأ/و ينورتكللإا كديرب ناونعب انديوزت 3. اننأ ىلع اض

 (.انب ةاصخال ةيصوصخلا ةسايس ةنيعام جىري) لمرأا لزم ذاإ كيتبطل قايس يف كمع لصاوتلل تمامعلولا ذهه دمختسن قد
 

 .كيتبطل اممتإ كنكمي ال ،هاجاتحن يتلا تمامعلولا عيمج انل ي/دمقت لم إذا

 امدنع .ةمزلم دوقع ماربال ايً   نوناق ة/لهؤم كنأو امً   اع 18 زواجتي كرمع نأب ني/رقت تنأف ،ينورتكللإا عقوملا اذه ىلع ام ً  ةيبلط ني/ممتت
 

 الخدمة توفر 5.
 

 .طفق مصر يف ينورتكللإا عقوملا هذا لىع ةضلمعروا علسلا ليصوت ةخدم فروتت
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 العقد على الطابع الرسمي إضفاء 6.
 

 لرساإب ينورتكلاإل ديربال ربع كرابإخ متيس "(.ةيبلطال ديكأت)" كيتبطل لماتاس كدؤت ينورتكلإ ديرب ةرسال نيقلتتس/قىلتتس ،كلذب مايالق دعب ".عفلدا ضيوفت" لىع رقنلوا تنرتناإل ربع راءشال تاءارإج عابتا كيعل بجي ،ةيبطل ةيأ اممتإل
 هذه لكشت "(.نشحال ديكأت)" ةيبطلال

 "(.ينورتكلاإل لاصياإل)" نشحلا ديكأتب كيتبطل لياصفت لىع يوتحي ينورتكلإ لاصيإ قفارإ متيس .ايننب ةبوتمك ةيقافتا قدعوال طورالش
 

 ءالخطأا ححيصتل تقنيةلا لئاسولا 7.
 

ل ءانثأ ةيصخالش كتانايب لدخاإ دنع أطخ ثودح فاشتاك لاح في  قسم يف هاليدعت كنكمي ،ينورتكلاإل عقلموا ذاهل ة/دمختكمس ليجستا
 ".يبساح"

 
ل ناونع ربع لءامعال ةمدخب لاصتاال قيطر نع اءرالش ةيلمع ءاثنأ ةدمقملا ةيصشخال تانايبلاب ةلقعتملا طاءخاأل حيحصت كنكمي ،لاح يأب  ةحاتملا ةثحادمال ةيصاخ ربع وأ moa.cershkb@ct.egatnoc ينورتكلاإل ديربا

 قح ةممارس كنكمي كذلكو ،ينورتكلاإل عقوملا ربع

ل  ينورتكلاإل  عقلموا  رضعي  dataprotection@inditex.com.  ربع  انتصاخ  ةيصوصخال  ةسايس  يف  هيعل  وصصنملا  حيحصتا

 ةلحمرلا كلت يف اردةوال تمالوعملا ريفوت متي لم إذا ةيبلطال تراءاجإ ةعباتمب حمست ال اءرالش ةيلمع نم ةفلتخم لمراح يف ديكأت تاعبمر
 ثيحب ،ءارشلا ةيلمع ءانثأ كب ةصاخلا قوستلا ةلس ىلإ تفيضأ يتلا علسلا لك نع ليصافت ينورتكللإا عقوملا دمقي ،اضيأ .حيحص لكشب

 .عفلدا اممتإ لبق كيتبطل تانايب ليدعت كنكمي
 

 ينورتكلاإل ديربلا ناونع ربع ،انيدل لءامعلا ةخدم عم رةشابم لاصوتلا كيعل بجي ،عفلدا ةيلمع اممتإ دعب كيتبطل يف أطخ يأ تفشتاك إذا
 .أطالخ حيحصتل الهعأ

 

 تامنتجلا رفاوت 8.
 

 دةوالج سفنب ةليدب تاجتنم نع تماعلومب كديوزت يف قحلاب ظفتحن نحنف ،نوالمخز يف ةيقبتم عسل كانه دعت لم وأ تاجتنملا ريفوتب قلعتي اميف تابعوص يأ تطرأ إذا ،ارطاإل هذا يف .تاجتنمال رفوت لىع ةلقعم تايبلطلا عيجم
 إذا .اهبطل كنكمي ثيحب ،لىعأ وأ ةميلقاو
 .هفعد مت دق غلبم يأ دادسب ومقنفس ،ةليدبلا تاجتنملا بطل يف ني/بغرت ال تنك

 

 بيةلطلال وبق ضفر 9.
 

زال يف قلحاب ظفتحن  اننأ نم مغرال لىع .هنم ىوتحم وأ ادةم يأ ليدعت وأ ةوإزال تقو يأ يف ينورتكلاإل عقلموا هذا نم جتنم يأ ةإ
 .بلطال ديكأت لرساإ دعب ام ةيبلط لوبق ضفر لىع انربجت ةئياثنتسا فوظر أرطت قدف ،تايبطلال عيجم لوبلق امً   ئاد اندهج ىراصق لذبنس

 .تقو يأ يف كلذب مايالق يف قلحاب ظفتحن

 
 وأ ادةم يأ ليدعت وأ ةإزال نع وأ ،ينورتكلاإل عقلموا هذا نم جتنم يأ ةإزال نع ثلاث فطر يأ اهجت وأ كهاجت نيولؤمس نوكن نل
 .بلطلا ديكأت لرساإ دعب ام ةيبطل لوبق مدع وأ ينورتكلاإل عقلموا نم ىوتمح

 

 يملستلا 10.
 

نتاالس فروظلا ءاثنتسابو جتنملا رفاوتب ةلقعتملا الهعأ 8 رةقالف يف هيعل وصصنم وه ام مغرب  ةنوكتملا ةيبطللا لرساإ لىإ عىسنس ،ةيئاث

 ،ميلستلل ددحم خيرات يأ كانه نكي لم إذا وأ ،ينعمال نشحال ديكأت يف لمحددا خيراتال لبق نشح ديكأت لك يف ةجمدرلا (تا)جتنملا نم

 .ةيبلطلا ديكأت خيرات نم امً   وي 03 اهاصقأ ةرتف للاخ لاح يأ لىعو ،ميلستلا ةقيرط رايتخا دنع هيلإ رلمشاا مقدرلا ينزملا راطاإل نضم
 

 .ميلستلا ةقطنمب ةصل تذا وأ ةعقوتم ريغ فورظ ثدوح لثم بابألس ريخأت ثدحي دق ،كلذ عوم
 

 اننأ كرابتعا يف ي/عض لاح يأب .عفد غلبملا لماك دادرتاس عم ةيبلطال اءغإل وأ ديدج ميلست خيرات ديدحت وأ ءالشرا ةعباتم رايخ كل دمقنسو فقلموا ذاهب كملعن فوفس ،بابساأل نم ببس يأل ميلستال خيراتب امزتلاال نم نكمتن لم إذا
 ةلطع مايأ لزنملا يف ميلستلاب ومقن ال
 .ةيمسالر تلاطعلا وأ عوباألس ةياهن
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 ةيداملا ةزايحلا ىلع ثلاث فرط وأ تنأ كلوصح درجمب "ةملً   سم" تحبصأ ةيبلطلا وأ مت دق "ميلستلا" نأ ربتعي ،طورشلا هذه ضرغل

ل  .كلبق نم لمحددا ميلستلا ناونع يف ةيبلطال لاصيإ لىع عيقوتلا للاخ نم اهتابثإ متي فوس يتالو ،عئاضبل
 

 يملستلا لةاستحا 11.
 

 إرجاع متيفس ،نآم نكام لىع روثعلا نم نكمتن لم إذا .هاكرتل نآم نكام لىع روثعلا لواحنفس ،كيتبطل ميلست انيعل لاحتاس لاح في
 .انتاعدوتمس لىإ كيتبطل

 

 يف ميلستلا ناكم يف كدجاوت مدع لاح يف .ىرخأ ةرم اهميلست ةداعإل هب مايقلا بجي امو كيتبلط ناكم حرشت ةظحلام اضيأ كرتنس
 .آخر موي يف ميلستلا ةيلمع بيترتل انمع لصاوتلا كنم وجرن ،هيعل قفتملا تقالو

 

ل ديعنس ،قدعال اءهنإل ةجتين .هئاهنإ دقعلا ءاغلإب ني/بغرت كنأ ضرتفنسف ،انيلإ بسنت ال بابسأل ميلستلل ً  ةحاتم اهنوك خيرات نم امً   وي 15 دعب كيتبطل لماتسا متي لم لاح  ميلستال ومسر كذل يف امب ،كنم ةملتالمس تاعوفلمدا عيجم كيإ

ل ةقيرطل ةريغام ميلست ةليوس يأل في ةجتان ةيفضاإ ومسر يأ ءاثنتساب) ل ةيعادال ميلستا  كرايتاخ نع متيوس خيرات نم امً   وي 41 للاخ لاح يأب رربم ريغ ريخأت يأ نود (هادمقن يتا
 .قدعلا هذا اءهنإ

 
 .كيلإ هاليمحت انل قحي ةيفضاإ ةلفكت قدعلا اءهنإ نع جمانلا لقنلا نع جنتت دق هنأ رابتعاال يف لخذأا جىري

 

 المنتجات مخاطر نقل 12.
 

 غلابمال عيمجل لماكلا لسدادا قىلتن مادنع تاجتنملا ةيكلم لىع ني/لصحتس .الهعأ 01 ةرفقلا يف حضوم وه امك كل اهميلست ةظحل نم ً  ارابتعا كتيلوؤسم تحت تاجتنملا نوكت

 وه ماك) ميلستال دنع وأ ،ميلستال سومر كذل يف امب ،ةقحتالمس

 .قالح تقو يف ثدحيس كلذ ناك نإ ،(الهعأ 10 فقرةلا يف محدد
 

 والدفع السعر 13.
 

 انفشتاك إذا .ام أطخ رأطي قدف ،ينورتكلاإل عقلموا لىع ةضوعرمال ارعساأل ةحص نماضل انجهد ىراصق لذبن اننأ نم مغرلا ىلع .حضاو أطخ دوجو ةلاح يف ءاثنتساب ،انعقوم ىلع ً  امئاد هيلع صوصنم وه امك تاجتنملا رعس نوكيس
 لاصوتال نم نكمتن لم نإ .اهءغاإل وأ حيحلصا لسعراب كيتبطل ديكأت رايخ كل دمقنوس نكمم تقو برقأ يف كملعن فوفس ،اهتبطل يتال تاجتنملا نم يأ سعر يف أطخ دووج

 .لماكلاب كيلإ ةعوفلمدا غلابملا عيمج در متيسو لغاةم ةيبطللا رابتعا متيفس ،كمع
 

 ضاو رعسلا يف أطخلا ناك اذإ (نحشلا ديكأت انلسرأ ول ىتح) حيحص ريغ ىندأ عرسب جتنم يأب كديوزتب نيزملم انلس هيف سبل لاو اح
 .حيصح ريغ سعر هنأ لىع لعقوم لكشب هيعل فرعتلا نكمملا نم ناوك

 

 لىإ اهتفضاإ متت يتلاو ،ليصوتال ومسر لمشت ال اهنكلو ،ةفلمضاا ةميالق ةبيضر ينورتكلاإل عقلموا ىعل ةودجوملا ارعساأل عيجم لمشت
 (.ميلستلا موسرب اصخلا القسم ةنيعام جىري) قوستلا ليدل يف حضوم وه ماك ماليجاإل عرسال

 

ل ذهه رثؤت نل ،الهعأ هيعل وصصنم وه ام ءانثتساب ،كذل عم .تقو يأ يف ارعاألس ريغتت قد  هال انلسأر يتال تايبطلال لىع تارييغتا
 .ةيبطللا ديكأت

 

ل .عفلدا ءوإجرا ةيبلطال ةمعالج يه ةيلاتال ةوطالخ نوكتس .كتسل ىلإ اهتفاضإ متتس ،اهئشرا يف ني/بغرت يتال علسال عيجم رايتاخ جردمب  .ةوطخ لك يف اهديكأت وأ ةبطلوملا تاممعلوال ميدقت عم ،الشراء ةيلمع تاطوخ عابتا كيعل بجي ،كذل اممتإ
 كنكمي ،كذل لىع ةولاع

 تنك  اذإ  ،اضيأ  .قوستلا  ليلد  يف  ءارشلا  ةيلعمل  يليصفت  فصو  دمقي  .عفلدا  لبقو  ،ءالشرا  ةيلمع  للاخ  كيتبطل  لياصفت  ليدعت

 ."يباحس" مسق يف احاتم اهتممتأ يتلا تايبلطلا عيمج لجس نوكيسف ،ةلجسم/ً  لاجسم ةمدختسم/امً   دختسم
 

 دنع نحشال ةشرك يعاسل ً  ادقن كيتبلط عفد كنكمي ،كلذ ىلع ةولاع .دراكرتسامو ازيف :عفدلل ةليسوك ةيلاتلا تاقاطبلا مادختسا كنكمي

 .ءراش ةميقس ةطساوب وأ ةيبطللا ميلست



 يوفت بلطن ،كيتبلطل انملاتسا درجمب .كب ةصاخلا نامتئلاا ةقاطب ليصافت ريفشت متيس ،هب حرصملا ريغ لوصولا رطاخم ليلقتل اً  قبسم اض

تبطل هيف ادرغت يذلا تقولا يف كتقاطب نم غلبملا عاطتقا متيس .ةلمامعلا لاكمإل فاك دً   يصر دوجو نم دكأتلل كتقاطب ىلع  .انتاعدوتمس كي
 

 .كتقاطب يه نامتئاال ةقاطب نأ ني/كدؤت تنأف ،"عفلدا ضيوفت" لىع ني/رقنت مادنع

 
 ريخأت يأ نع نيولؤمس نوكن نفل ،عفلداب ةسؤسملا حمست لم إذا .ةقاطبلا اردصإ ةجه لبق نم ضيوفتوال ققحتلل نامتئلاا تاقاطب عضخت

 .كمع قدع يأ امربإ نم نكمتن نلو ،ميلستلا يف لشف أو
 

 ة/كضيف البضائع شراء 14.
 

 ةعالجمل ةيرورلضا تانايبلا كلت بطل متيس ،الشراء نم عونلا هذا بجومب .ينورتكلاإل عقلموا لىع ة/فيضك عئاضبلا ءراش ةفيظو فروتت

 .ة/لسجم ريغ ة/دمختسمك ةعباتملا وأ ة/دمختسمك ليجستلا ةينامكإ كل حاتً  تس ،ءارشلا ةيلمع نم ءاهتنلاا دنع .طقف كيتبلط
 

 السريع الدفع 15.
 

 نيعتي ال ثيح ينورتكلاإل عقلموا هذا لىع شراء تايلمع إجراء "(عيرسلا عفدال" مساب يلي اميف اهيلإ راشمال) عيرسلا عفدلا ةزيم لهً    ست
 ".قوستلا ةبيحق" مسق يف حاتم عيرسلا عفلدا .شراء ةيلمع للك عفالدو ةرتالفوو نشحلا تماولعم لدخاإ كيعل

 

 عقوملا  هذا  يف  دةمتعمال  تاقاطبال  نم  يأب  عفلدا  دنع  كذل  لفع  كنكمي  .كتقاطب  تماعلوم  ظحف  كيعل  بجي  ،عيالسر  عفلدا  دامختالس

 امً   امت ةقاطبال لماح اسم ،ةقاطبلا مقر :ةيلاتال ةقاطبال تانايب ظحف ىإل كذل يدؤيس ."يتقاطب تانايب ظفح" رايخ لىع رقنال ربع ينورتكلاإل
 .ةقاطبلا ةيحلاص اءهتنا خيراتو ةقاطبلا لىع هرظي ماك

 

 .اهب لعموملا طوروالش ةيصوصخلا ةسايس لوبق كيعل بجي ،عيالسر عفدلا دامختواس كتقاطب تماعلوم ظلحف
 

 ةطبتمرلا ةينعمال ةقاطبال نم ألداةا ذهه قيطر نع تايرتالمش رسع اعطتقا لىع ني/قفاوت تنأف ،عيالسر عفلدا دامختسا لىع كتوافقمب
 .ةقاطبلا دارصإ ةهج نيبو كينب اهيعل دقاعتملا طوللشر تالحاال عيجم يف ةقاطبلا دامختاس عضخي .ألداةاب

 

ل ةرياألخ ةقاطبال رابتعا متيسف ،دةحوا ةقاطب نم رثأك تماعلوم ظحف يف ني/بغرت تنك إذا .اهنم ةدحوا لكب لقاأل لىع ةاحدو عفد ةيلمع اممتإ بجي ،كلذب مايلقلو ،عيرسال عفلدا يف هب ني/دوت تطاقابلا نم ددع يأ تماولعم ظحف كنكمي  مت يتا
 عقلموا يف "يباسح" مسق يف ةفضلمال كتقاطب رييغت كنكمي ،كذل عم .يئقالت لكشب عيرسال عفلدا ربع اهب تايرتالمش عفد متيسو ،"ةفضلمال ةقاطبال" يه اهتماعلوم ظحف

 .ينورتكلاإل
 

ل ةبيحق يف هرظي يلذا "عيرسال عفالد" زر قوف رقنال طفق كيعل بجي ،عيالسر عفلدا دامختالس  إذا .ةاششال ذهه لىع ةضوعرمال تماولعملا ريرحت نكمي ال .اءرالش ةيلمعب ةاصخال عفالدو ةرتالفوو نشحال تماولعمب رلفوا لىع ةشاش رهظتس .قوستا
 ال ،ام أطخ ودجو تظحال
 .عيرالس عفلدا ةخدم دامختسا عدم جىري ،ةفلتمخ تانايب دامختساب شراء تايلمع اءرإلج .اءرالش ةيلمع ي/لمكت

 

ل هذا امكأح يرست ال .ينورتكلاإل عقوملا هذا يف "يباسح" قسم يف عيالسر عفلداب ةطبترملا ةفضلمال كتقاطب رييغت كنكمي  تقم إذا دنبا
 .ة/فيضك عئاضبلا راءشب

 
 

 عاجرإلا /ليدبتلا سةايس 16.
 

 االنسحاب في الحق القانوني 16.1
 

 باحسنالا قح
 

 .رربم يأ ميدقت نود ،امً   وي 14 نوضغ يف ،قدعلا نم بحاسناال كل قحيف ،ة/كلهتكمس دقاعتت تنك إذا



 ةيداملا ةزايحلا ىلع لقنلا ةكرش فلاخب ثلاث فرط يأ وأ تنأ ،هيف ني/لصحت يذلا مويلا نم امً   وي 41  دعب بحاسناال ةرتف يهنتت

 ،هيف ني/لصحت يذلا مويلا نم ارً   ابتعا امً   وي 41 دعب ،لصفنم لكشب هاميلست متي ةاحدو ةيبطل يف ددةعتم عسل دوجو ةحال يف وأ عئاضبلل
دلا زةايحلا لىع لقنلا ةركش فلاخب ثلاث فرط يأ وأ تنأ  .دةحاو ةيبطل يف ةبطلوم ةعلس رآلخ ةيما

 

دا ةياصخ ربع وأ ،moa.ckhersb@_egtactnoc_  لىإ ينورتكلإ ديرب لاسإر قيرط نع KAHRSEB  يف انطارإخ كنكمي ،باحسناال قح ةمارسمل  كرارقب ،ينورتكلاإل عقلموا ربع ةحاتملا ةثلمحا

 وأ ديربال ربع ةرسال :لاثم) هيف سبل ال نابيب قدعال هذا نم بحاسنالاب
 .ً  ايمازلإ سيل هنكلو ،قحلملا يف ددحملا باحسنلاا جذومن مادختسا كنكمي .(ينورتكللإا ديربلا

 

 .بحاسناال ةلهم ضاءقنا لبق بحاسناال قلح كتممارس نأشب كتسالر لرساإ فيكي ،بحاسنلال يئاهنلا عدلموا اءفيتالس
 

 بحاسنالا جئاتن
 

ل ةيعادال ميلستال ةقيطرل ةريغام ميلست ةليوس يأل كرايتاخ نع ةجتان ةيفضاإ مورس يأ ءاثنتساب) ميلستال مورس كذل يف امب ،كنم ةملتسملا تاعوفلمدا عيجم كيإل ديعنس ،قدعال هذا نم بحاسناال تررق إذا  ريغ ريخأت يأ نود (هادمقن يتا

ل غلابملا عادةإ متت فوس ،ةيدقنال تاعفولمدل .كذل فلاخ لىع قافتاال متي لم ام ،ةياألول ةلمعاملل اهتدمختاس يتال عفلدا ةليوس سفن دامختساب دةرتالمس غلابملا ذهه ديعنس .رربم  إذا ءشرا ةميسق ربع وأ مصر يف BERSHKA لمح يأ يف ةيدقنا

 اهذل ةجتين سومر يأ ي/لمحتت نل ،لاح يأ يف .انيإل عئاضبال تدعأ
 .قبسلأا ناك امهيأ ،عئاضبلا ةداعإ ىلع الً   يلد ني/دمقت وأ عئاضبلا ملتسن نأ ىلإ دادسلا لجؤن دقف ،قبس امم مغرلا ىلع .دادسلا

 

 ريغ ريخأت نود BERSHKA عم اهيعل قفتم نحش ةشرك ربع وأ رصم يف BERSHKA جراتم نم يأ يف انيإل عئاضبال ميلست كيعل بجي

 .نشحلا ديكأت خيرات نم امً   وي 03 اوزجت نود لاح يأ لىعو رربم
 

 فسوف ،BERSHKA عم اهيعل قفتم نشح ةكشر ربع وأ رصم يف BERSHKA رمتاج دأح يف ائعضبال ميسلتب يموقت/مقت مل ام

ل ةفكلتال ني/لمحتت  .ضائعبال دةاعإل باشرةما
 

 .عئاضبلا وأداء صئاصوخ ةعيبط بحسب ددالمح كذال فلمخالا لماعتلا نع جتان عئاضبلا ةميلق ضفاخنا يأ نع طفق ة/لوؤسم تنأ
 

 التعاقدي االنسحاب حق 16.2
 

لل يف نيكلهتسملل ينونلقاا قحلل ةفإلضااب  علرجاإ نحشلا ديكأت خيرات نم امً   وي 03 ةرتف كحنمن ،الهعأ 1,17 ةقرفال يف رلمذكوا ،اءغاإ

لا يف كحق نم ىثنتست يتالو ،هاندأ 17,3 فقرةلا يف رةوذكملا كلت ءاثنتساب) تاجتنملا  (.اءغإل
 

 لمدةا دعب قدعال نم بحاسناال يف كيتن نع انتغلبأ إذا ،كذل عم .الهعأ 1,17  ةرفقلل اً  قفو باحسنلاا يف يدقاعتلا كقح ةسرامم كنكمي

اا  .نشحلا ديكأت خيرات نم امً   وي 03 نوضغ يف انيلإ عئاضبلا ميلست ،لحوااأل عيمجب ،كيعل بجي ،بحاسنلال ةينونلق
 

 أخرى أحكام 16.3
 

 :ةيلاتلا تاجتنملا نم يأ ميلستب لمرأا قلعتي امدنع قدعلا نم بحاسناال كل قحي ال
 

 كبلطل ءانب اهيف رييغت وأ ليدعت يأ ثداحإ مت وأ كل ً  اصيصخ اهميمصت مت يتلا علسلا .1

 .ليصاأل هافلاغ نودب CD/DVD ةيقيوسم راصقأ 2.

 .ميلستلا دعب ةحوتفموال ةفاظنلاب قلعتت بابسأل جاعرلإل ةلباق ريغ ةموتالمخ عئاضبلا 3.
 

 مت اذإ غلبم يأ دادس متي نل .اهب اهتملتسا يتلا ةلاحلا سفن يف اهعاجرإ متي يتلا تاجتنملا ىلع ايً   رصح دقعلا ءاغلإ يف كقح قبطني
 اهريغو تاميلعتال ةنمضتم ةياألصل اهتلفغأ عيجم يف تاجتنملا عادةإ جىرت .كتيكلم تحت ا/دهجاوت ءانثأ (تا)جتنملاب ينتعا كلذل ،هافلت لاح يف وأ هاميلست دنع هيعل تناك ماع ةلفامخ ةحال نوكت يتال تاجتنملل وأ ،هحتف دعب جتنملا دامختاس

 تاجتنملاب ةفقرملا قئاثلوا نم
 خلم ني/دجتس .جتنملا ميلست دنع هتيقلت يذلا لاصيلإا عم هعاجإر مرادال جتنملا لسارإ كيعل بجي ،لاح يأب .تجدو نإ ةسرامم نع اص

لا هذا  .ةيبطللا لماتاس دنع اءغإل
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لا دنع ل  :لياتلا وحنلا لىع ةينعملا تاجتنملا ادعت ،اءغإ
 

 لىإ جتنم يأ عادةإ كنكمي :BERSHKA جراتم من يأ يف اإلرجاع )1(

 لاصياإل عم جتنملا ميدقتو رجتملا لىإ هجوتال كيعل بجي ،ةالحال ذهه يف .هعرجاإ يف ني/بغرت يلذا جتنملا هيإل يمنتي يلذا مسالق سفن لىع يوتحي يالذو جتنملا ميلست هيف مت يذلا دلبال يف BERSHKA جراتم نم رجتم يأ

 هتيقلت يذلا ينورتكلاإل
 لاصياإل رضع كنكمي .لحموملا فتهالل BERSHKA قيبطت ىلعو ينورتكللإا عقوملا ىلع كباحس يف اضيأ حاتم وهو ،نشحلا ديكأت عم

 .رجتملا ىلإ هراضحإو هتعابط وأ ،لومحملا كفتاه ةشاش ىلع ً  ايمقر ينورتكللإا
 

 
 لىإ  ينورتكلإ  ديرب  لاسإر  قيطر  نع

  (تا)جتنملا  عرجاإ  دنع :نشحلا ةركش قيطر نع اإلرجاع )2(

 انمع  لصاوتال  كيعل  بجي  ،اهانددح  يتال  نحشال  ةشرك  قيطر  نع

moc.aershk@bt_egctanoc دا ةياصخ ربع وأ  "تاعاإلرجا" مسق يف ةودجوملا تاإلرشادا عابتاو ةيلصاأل اهتلفغأ يف جتنملا لإرسا كيعل بجي .كلزنم نم جتنملا لخذأ بيترتلل ينورتكلاإل عقلموا ربع ةحاتملا ةثلمحا

 moa.ckersh_eg@btactonc لىإ ينورتكلإ ديرب لرساإ قيرط نع نحالش ةشرك قيطر نع عاجاإلر بطل كنكميف ،ة/فيضك عسل يأ تيرتاش دق تنك إذا .ينورتكلاإل عقلموا هذا يف
دا ةياصخ ربع أو  .ينورتكلاإل عقلموا ربع ةحاتملا ةثلمحا

 

 .كيعل ةيافضإ ةفتكل يأب هأعال ورةكمذلا تراخياال نم يأ ببستي نل
 

 بحاسناال قح ةممارس دنع ليصوتال مورس دادس متيس .ةعوفلمدا غلابملا دادرتاس يف قحال كيدل ناك اذإ امب كملعنس ،ةعلالس صفح دعب
 .نكمي ام سرعأب اددرتلساا عفد متيس .ةللصا تاذ عئاضبلا عيجم عادةإ دعبو ةينونلقاا ةرتالف للاخ

 

 ىلع دادرتسا امً   ئاد متيس .قبسلأا ناك امهيأ ،عئاضبلا ةداعإ ىلع الً   يلد ني/دمقت وأ عئاضبلا ملتسن نأ ىلإ دادسلا لجؤن دقف ،قبس امم مغرلا
 .كلذ فلاخ لىع قفتي لم ام ،الشراء ةيلمع اهب تمت يتلا عفلدا ةليوس سفن دامختساب وعفلمدا غلبملا

 

 .نئابزلا ةخدم ربع انمع لاصوتال كنكمي ،ةلئأس يأ كيدل تناك إذا
 

 المعيوبة المنتجات إرجاعات 16.4
 

لف لىع انعم لاصوتال كيعل بجي ،قدعال يف هيعل صوصنم وه ماك جتنملا نكي مل ميلستال تقو يف هنأ دقتعت تنك إذا  ديرب لسارإ ربع روا
contact_eg@bershka.co ينورتكلاإل  عقلموا  ربع  ةحاتملا  ةثحادمال  ةياصخ  ربع  أو جتنملا  لياصفت  ميدقتو

m 
 لىإ  ينورتكلإ

 .هب تقحل يتلا واألضرار
 

دةإ كيعل بجي  .كلزنم لىإ هالسرن يتلا نحالش ةركشل هميلست وأ رصم يف BERSHKA جراتم من رجتم يأ يف جتنملا عا
 

 ةعلالس ليدبت وأ اددالس متي (.ءاضتقاال بسح) وعفلمدا غلبملا اددرتاس يف قالح كيدل ناك إذا ام أو جتنملا ليدبت نكمملا نم ناك ذاإ ةلوقعم ةرتف نوضغ يف ينورتكللإا ديربال ربع كرخطنوس ةيانعب هعرجاإ مت يلذا جتنملا حصفب ومقنس
 خيرات دعب نكمم تقو أسرع يف

 .امً   دق يضمت جتنملا ليدبت وأ دادرتسلاا ةيلمع نأ اهللاخ نم دكؤن يتلا ينورتكللإا ديربلا ةرسالل انإرسال

 إذا ميلستلل كلبق نم ةعوفدملا موسرلا كلذ يف امب ً  لاماك ادً   ادرتسا كل دمقنسف ،اهعاجرإ مت يتلا تاجتنملا يف فلت وأ بيع دوجو ديكأت مت

 .ءارشلا ةيلمع اهب تمت يتلا عفدلا ةليسو سفن مادختساب عوفدملا غلبملا دادرتسا امً   ئاد متيس .عاجرلإاو
 

 .ةيالحلا تاعيرشتلا يف اهب فرتعملا قوالحق عيمج ةيماح بجت
 

 نيةونالقا كلهمستلا قوحقو يةلوؤسلما عن لزاتنلوا ليةؤومسلا 17.
 

 لم ما صن ينورتكللإا انعقوم قيرط نع هيلع لوصحلا مت جتنم يأ هاجت اتنيلؤوسم نإف ،طورشلا هذه يف ً  ةحارص كلذ فلاخ ىلع

 .روكذملا جتنملا ءارش رعس ىلع ايً   رصح رصتقتس
 

 :ةيلاتلا تالحاال يف اهدييقت وأ اتنيلوؤسم عن لزانتال متي نل ،الهعأ ذكر مام مغالر على

ذا وأ اةفلوا ةحال يف 1.  ؛انالمهإ نع جمانلا يصخشلا ىأل
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لخداع وأ لايتاالح ةحال يف 2.  وأ ؛ليايتحاال ا

 .اهنم دحلا وأ اهادعتبسا ةحاولم وأ اتنيولؤمس نم لحدا وأ ادعبتسا عوالمشر ريغ وأ ينونلقاا ريغ نم اهيف نوكي ةحال يأ يف 3.
 

 نع ةيلوؤسم يأ لبقن نلف ،كلذ فلاخل طورشلا هذه رشت مل امو ،انً   وناق اهب حومسملا دودحلا نمضو ،هلاعأ ةرفقلا نم مغرلا ىلع

 :اهدرصم عن رظنلا ضغب ،ةيلاتلا رئساخال

 ؛تاعيبملا وأ لالدخ سارةخ 1.

 ؛ةيفيظو سارةخ 2.

 العقود؛ أو األرباح خسارة 3.

 و ؛تانايبلا سارةخ 5. ؛ةقعوتملا تلمدخراا سارةخ 4.

رةا تقو وأ لمعلا نفقدا 6.  .إلدا
 

 نمأو ةقد نمضن ال اننإف ،ةيمقرلا تامولمعلا لقنو نيزخت يف ءاطخأ ثودح ةينامكإو ينورتكللإا عقوملا اذهل ةحوتفملا ةعيبطلل ارً   ظن

 .عقوملا اذه ىلع ً  ةحارص كلذ فلاخ دري مل ام ،ينورتكللإا عقوملا اذه قيرط نع اهيلع لوصحلا مت يتلا وأ لةسمرلا تمامعلوال
 

 ني/دقاعتت تنك اذإ ،وحنلا اذه ىلع .انً   وناق اهيلع صوصنملا كلت ءاثنتساب ،كلذ ىلع ةينمض وأ ةحيصر تانماض يأ نود ،"يه ماك" ينورتكلاإل عقلموا هذا ىعل ةضلمعروا الموادو تمامعلووال تاجتنملا فصاوأ عيمج ريفوت متي

 ربتعً  ت .ميلستلا تقو ً  ادوجوم نوكي دق ةقباطملا يف صقن يأ نع كمامأ نيلوؤسم اننوكل ةفاضلإاب ،دقعلا عم قفاوتت يتال عئاضبال ميلستب نومزلم نحنف ،ة/دمختسم وأ ة/كلهتسمك

ل ول لثتمت )1( :تناك إذا قدعلل ةقباطم عئاضبا  عئاضبلل نييعيبطال واألداء ةدوالج هرظت )3( ؛ةهبلمشاا عالسل مخداتالس دةاتعمال راضغلأل ةصالح )2( ؛ينورتكلاإل عقلموا هذا يف اهانقدم يتال تلمواصفاا كلتمتو انلبق نم دمقملا فصل

 لكشب هاقعوت نكمي يتوال ةهبلمشاا
 .عومشر لكشب اهؤاثنتاس نكمي ال دق يتلا كلت ءاثنتساب ،تانمالضا عيمج يثنتسن ،نونلقاا دودح نمض .لمعقو

 

 الفكرية الملكية 18.
 

 وأ ادوملل ىاألخر ةيعانصوال ةيكرفلا ةيكلملا قووحق ةسجلملا ةيارجتلا تمالاعلاو رشنلا ققوح عيجم نأ لىع ني/قفاوتو ني/رقت تنأ

INDITEX 
INDITEX 

 رةوذكملا لموادا دامختاس كل زوجي ال .ةمذكورلا ادوملا وأ ىوتالمح دامختساب GROUP ـل نذأ ثلاث فطر لىإ وأ GROUP INDITEX ـل تقاواأل عيمج يف ةدئاع ينورتكلاإل عقوملا نم ءزكج ةدمقملا تايوتالمح

 نم حيرص نذإ لىع تحصل ذاإ إال

.GRUP لصاوتلا تانايب وأ كيتبطل يف دةرلواا تمامعلولا خسنل لزمالا لقدراب ينورتكللإا عقلموا هذا دامختاس نم كعنمي ال هذا. 
 

 بيساوحلا ىلع تامجهلا ىلع اهريغو نةصقرلوا تاسويرفلا19.
 

لف مدعتملا لإلدخاا للاخ نم حيصح ريغ لكشب عقوملا هذا دامختاس كل زوجي ال  وأ عقوملا ىلع يدً   عتلا لئاسو نم هاهباش ام وأ تساوريل

 انوقعمب ةطبتمر تانايب عدةاق وأ رتويبكم وأ خادم يأ وأ ينورتكللإا عقوملا فيضتسي يلذا الخادم ، أوينورتكلاإل عقلموا هذا لىإ حرلمصا ريغ لوصولا ةحاولم كل زوجي ال .عقلمواب ايً   نقت ةراض لئساوو وادم يأ وأ ىأخر جمارب يأ لإدخا
 دمعب ني/هدعتت تنأ .ينورتكللإا
 .عزلموا ةدمخ ضفرب ومجه وأ ةلخدما ضفرب جومه يأ للاخ نم ينورتكلاإل عقلموا هذا ةاجمهم

 

ماا عدم ربتعي ماا يف قخفاإ يأ نع ةينعمال تاطالسل غلبنس .اهب لعمومال تاميظنتال بوجمب ددحم  وه ماك قخر ةباثمب دنبال ذاهل لاثتل ل هذهل لاثتل ماا عدم ةحال يف ،لثملابو .هاجممال ةيوه ديدحتل هامع ناوعتنوس تاميظنتا ل ذاهل لاثتل  قيلعت متي ،دنبا
 رتويبكملا زاهج ىلع رثؤت دق ةيجولونكتلا ةيحانلا نم ةراض وأ ايً   نقت ةراض لئوسا وأ وادم يأ وأ ىأخر جمارب يأ وأ سوريف وأ ةدمخال ضفر جومه نع ةجتان رارضأ وأ ىذأ يأ ةيلوؤمس لمحتن نل .الفور لىع عقالمو هذا دامختاس حيرصت

 تانايبلا وأ تامولمعلا ايجولونكت تادعم وأ كب صاخلا
 .هيلإ كهيجوت ديعي يلذا ىوتالمح وأ هنم ىوتمح ليزنت وأ ينورتكلاإل عقلموا هذا دامختسال ةجتينك لموادا أو

 

 اإللكتروني موقعنا من روابط 20.
 

 لبقن نلف ،كلذل اً  قفو .داوملا وأ ةينورتكلاإل عقالموا كلت ىوتحم لىع رةطيس يأ انيدل سيول طفق تمامعلوال لغرض وه رةوذكمال طبوارال ريفوت نإف ،ةيجخار تهالج ةعبات موادو ىرخأ ةينورتكلإ عقموا لىإ طبروا لىع يوتحي ينورتكلاإل انوقعم ناك إذا
 يأ نع ةيلوؤسم يأ
ذ  .هامادختاس نع جتان ررض وأ ىأ



 بياكتلا لواصتلا 21.
 

 ينورتكللإا ديربلا قيرط نع كعم لصاوتنس ً  اينورتكلإ انعم كلصاوت مظعم نوك نأ ىلع ني/قفاوت كنإف ،ينورتكلاإل عقلموا هذا مادختساب .ةيباتك كيإل هالسرن يتال تاراطخاإل وأ تمامعلوال ضعب نوكت نأ اهب لعمومال تاميظنتال بلطتت
ل قيرط نع تامولعم كل دمقنس وأ  يتلا تاروشنملا نم اهريغو تامولمعالو تاراعشلإاو دوقعلا عيمج نأ لىع ني/قفاوتو ذهه ةينورتكللإا لصاوتال لئساو دامختاس لىع ني/قفاوت تنأ ،ةيدقاعت راضغأل .ينورتكلاإل عقلموا اذه لىع تهانبيتا

 اهديوزتل ةينوناقلا تابلطتملا عم ً  اينورتكلإ قفاوتت كيلإ اهلسرن
 .ةينونلقاا كقوحق لىع طرشلا اذه رثؤي نل .ايً   باتك

 

 اإلخطارات 22.
 

ل ةمدخ ربع انيإل كتاراطإخ لرساإ متي  دق ،كذل فلاخ لىع صني لم ماو الهعأ 22 ةرفقلا يف ةدراولا ماكحلأل اً  قفو .انب ةاصخال نئابزا

 .ةبيلطلا اممتإ دنع انل هتدمق يلذا يديربلا ناونعلا لىإ وأ ينورتكلاإل ديربلا قيطر نع ماإ تاراطخإ كيلإ لسرن
 

 هنأ ،باطخ ودجو ةحال يف ،تابثاإل فيكي ،راطخاإل لاسإر لىع ليكدل .باطخ يأ لىع ديربال خيرات نم مايأ ةثلاث دعب وأ ينورتكلاإل ديربلاب هاسالرإ نم ةعاس 24 دعب ،انوقعم لىع اهرشن فور اهب فرصتالو تاراطخاإل قيلت متيس هنأ هومفملا نم

ل ةحال يف ؛ديربال قودنص لىإ وأ ديربال بتمك لىإ لوصلأا بحس هميلست مت هنوأ حيصحال ديربال سومر عفد مت هنوأ ،حيصح لكشب همع لماعتال مت دق  ديربا
 .ملتالمس طةساوب لمحددا ينورتكلاإل ديربلا ناونع لىإ عارشاإل لرساإ مت ،ينورتكلاإل

 

 تااجبولوا قوحقلا لقن 23.
 

 وأ هضرف وأ هنع لزانتال وأ قدعال لقن كل زوجي ال .ةثروالو مهيلإ لوقنملا ،فاءلخلل كذلكو ،نيفرطلا لالك ملزم قدعال
 نود ،كذل نم دةمتالمس تماازتاالل وأ ققوحال نم يأ وأ ىأخر ةقيطر يأب هلقن

 .اقً   بسم ةيباتك ةقفاوم ىلع لوصحلا
 

لاا وأ قوالحق نم يأ وأ ىرخأ ةقيطر يأب هليوحت وأ هرضف وأ هنع لزانتال وأ قدعال لقن اننكمي نال وأ لقنال تايلمع رثؤت ال ،كش يأ بنجتل .قدعال نايسر دةم للاخ تقو يأ يف ،كذل نم دةمتسمال تماازتل  تلايوحتال وأ ضالفر وأ لزات
ل ةقبطنملا ققوحال لىع ةرلمذكوا ىلخرأا  تانمالضا نم لكاشاأل نم لشك يأب دحت وأ للقت وأ غيلت ال اهنأ امك ،نونلقاا بوجمب ا/هب فرتمع ة/كلهتكمس كيدل يتا
 .كل تيطعأ نوكت دق يتلا ةينمضالو ةحيالصر

 

 سيطرتنا عن خارجة أحداث 24.
 

ماا يف ريخأت وأ لاثتام عدم يأ نع نيلوؤسم نوكن نل لل نم يأل لاثتل  ثأحدا اهببس نوكي مادنع قدعال بوجمب هالمحتن يتال تماازتاا
 "(.هرةاق ةوق)" ةعقولملا انترطيس نع ةجخار

 

 رموأ نيب نم ،كذل يف امب ،ةعقولمال انترادإ نع جراخ ثادح وأ لماهإ وأ ةسارمم عدم وأ ثدح وأ لفع يأ هرةلقاا ةوالق نمضتتس
 :يلي ام ،ىأخر

ل ،ةينلمدا تابراطالضا 2. .اججتاالح لكاأش نم هريغ وأ قلاغاإل وأ براضاإل 1.  ومجهلا ،وغزلا ،ردمتا

 دداعلإا وأ بلحراب ديدهتال وأ (ال أم تناك ةنلعم) بالحر ،يباهلرإا ديدهتال وأ يباهاإلر

 .هال

 .ىرخأ ةيعيبط ةثكار يأ وأ ءابو وأ رايهنا وأ للزاز وأ ناضيف وأ ةعاصف وأ جارفنا وأ قيحر 3.

 .ةصلخاا وأ ةماعلا لقنلا لئاسو وأ تكارحملا تاذ لقنلا لئساو وأ تارئاطلا وأ نالسف وأ تاارطالق دامختاس لىع لقدرةا عدم 4.

اا وأ ةماعلا تاالصتاال ةمظنأ دامختاس لىع لقدرةا عدم 5.  .ةصلخ

 لقنال يف ثداوالح وأ ليطعتال وأ براضاإل 7. .ةماع ةطلس وأ ةحكوم يأ دويق وأ حئوال وأ تاعيرشت وأ مياسرم وأ نينقوا 6.

 اعونأ نم رآخ عون يأ وأ يديربال نشحال وأ يوجال وأ يربال وأ يرهنال وأ يرحبال

 .نشحال



ل انتماازتال ربتعتس ل ةرتالف للاخ ةلقعم لعقودا نع ةئشانا لق اهيف لظت يتا ل ذههب فاءوال ةلهلم ادً   يدمت حنمنسو لفعومال ةيسار هرةلقاا ةوا لق ةلاح اءهنإل ةعقولمال لمواردا عيجم قبطنس .هرةلقاا ةوالق فقوم رارمتاس مدةل ةيوسام ةينزم ةرتلف تماازتاال  ادجيإل وأ هرةلقاا ةوا
 لح

 .ةرهلقاا ةلقوا ةالح نم مغالر لىع قدعلا بوجمب انتماازتلاب فاءلوا انل حتيي
 

 لزالتنا قوقح 25.
 

نناج نم تابلطتم دووج عدم مال اب لاا نم يأل كبناج نم الصارم لاثتل  وأ ً  لازانت لكشي ال طورشلا وأ دقعلا بجومب انعم قفاوتت يتلا تاءارجلإا وأ قوقحلا نم ءزج ةسراممعدم  وأ طروشال ذهه نم وأ قدع بوجمب اهب تهدعت يتال تماازتل

 تاءارجلإا وأ قوقحلل ً  ادييقت
لاب ءفاولا نم كيفعي وال ،رةوذكمال ل  .رةوذكملا تماازتا

 

ل نناج نم لزانتا  .طوالشر نع وأ قدعلا نع ةجتان ىأخر تجراءاإ وأ ققوح نع لزانتلا ينعي ال نيمع راءجإ وأ قح نع اب
 

 لىع ةاحرص صني لم ام قدعلا نم دةمتالمس تاءاإلجرا وأ ققوحال نع وأ طوالشر ذهه نم يأ نع ابنناج نم لزانتال لفعوم يرسي ال
 .قباسلا تاراطاإلخ قسم امكألح اقفو هب كارطوإخ هيعل يمالرس عباطلا إضفاء متيو ققوحلا نع لزانت هنأ

 

 الجزئي اإللغاء 26.
 

 طورشالو دونبلا لظت ،ةصتخملا ةطلسلا نم مزاح رارقب لاطابو ً  ايغال دقعلا ماكحأ نم مكح يأ وأ طورشلا هذه نم يأ نلاعإ ةلاح يف
لا نلاعإب رثأتت نأ نود ةيسار ةيقبتملا  .رلمذكوا اءغإل

 

 الكامل العقد 27.
 

 قافتا وأ قاثيم يأ لحم لحتل ،هنم ضرغلاب قلعتي اميف نيفرطلا نيب الً   ماك ادً   قع دقعلا سفن يف اهيلإ راشم ةقيثو يأو طورشلا هذه لكشت

 .ايً   باتك وأ ناك ايً   هفش نيفرطلا نيب قباس دعو وأ
 

 وأ نايب يأ نم هجانتتاس نكمي وأ رخاآل فرطلا نع صادر عدو وأ نلاعإ يأ لىع ادمتعاال نود قدعلا امربإ لىع انقفتا اننأب نافطرلا رقي
 .طوالشر ذهه يف ةصراح رةوذكملا كلت ءاثنتساب ،روذكملا قدعلا لبق نفارطلا هامربأ يتلا تضاوفاملا يف ةقيثو

 

 فرطلا هذختي دق يذلا ديحولا ءارجلإا نوكي (.بذاك حيحص ريغ نابيب ءلادلإا متي مل قدعال خيرات لبق ،ايً   باتك وأ ايً   ظفل ،رخلآا فرطلا نع رداص حيحص ريغ نايب يأ صوصخب ءارجإ يأ ذاختا نيفرطلا نم يأل زوجي
 ام) ال هذه ماكحأل اً  قفو دقعلا قرخ لاح يف وه رخلآا

 .طروشال
 

 طورشلاه ذه ليدعت يف اقنح 28.
 

 .تقو يأ يف طروشلا ذهه ليدعتو جعةامر يف قالح انل

 
 ةسايس وأ طوالشر وأ تساايسال لىع يعجر رثأب تارييغت راءجإ ةيكومحال تهاجال اررق وأ نونلقاا بوجمب انيعل نيعتي مادنع إال ،ةيبطل يأ ني/ممتت وأ عقلموا هذا هيف ني/مدختست يذال تقلوا يف اهب لعموملا طووالشر تساايلساب ة/ملزم تنأ

 يف .رةوذكمال ةيصوصخال
 هذه .ً  اقباس ةمدقملا تايبلطلا ىلع ً  اضيأ ةلمتحملا تارييغتلا رثؤتس ،ةلاحلا

 

 ئيالقضا صاصتلخاوا اهب لومعلما تاريعشتلا 29.
 

 .صرم يف اهب لعموملا نينلقوال ينورتكلاإل عقلموا هذا ربع تاجتنملا اءرش عقودو ينورتكلاإل انقعوم دامختسا عضخي
 

 .هرةلقاا مكاحلم ةيرصالح ريغ ةيئلقضاا ةيللوال رةوذكملا عقودلا وأ ينورتكلاإل عقلموا دامختساب طبتري وأ أشني فلاخ يأ عضخي
 

 لعموم عيرشت يأ يف هب فرتعملا بسحب ،ةينونلقاا كققوح لىع دنبال هذا يف شيء يأ رثؤي نفل ،ة/كلهتكمس قدعال يف ني/لخدت تنك إذا
 .لاجملا هذا يف هب



 واقتراحات مالحظات 30.
 

 .انب ةاصخلا نئابالز ةمدخ للاخ نم تاحارتقوا تاقيلعت يأ لرساإ جىري .امئاد بيحرت عضوم يه كتاحارتقاو كتاقيلعت



 

 الملحق

 
 قدعلا نم بحاسناال وذجمن

 (قدعلا نم بحاسنلاا تردأ اذا طفق لسريو جوذمنلا هذا لأمي)

 BERSHKA ةيً   ملاعلا ةيً   راجتلا ةملاعلل ةرمثتسملا.م.م.ذ جيدأز ةشرك :إلى
ل قاهرةلا بعراال قبلطاا ،HSBC ىبنم .سمخالا جمعتال 90. قيطر 67 :ناونعلا  رصم ،يدةدجا

 :ةيلاتلا ةعاضبلل عيبلا قدع غيلأ ةقيثلوا ذهه بوجمب
 :ءلشراا ةيبطل رقم

 )*( خيراتب تملتاس/خيراتب ةيبطللا تمت
 ناونع نوبزلا اسم

 نوبالز
 (ةيقرلوا اذجمنلل طفق) نوبالز عيقوت

                                                          

ل  اءضتقاال بحس فذحا )*( خيراتا
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