
 سیاسة االسترجاع واإللغاء
 

فضًال تأكد من قراءة سیاسة االسترجاع واإللغاء قبل استخدامك لخدماتنا. ھذا عقد ملزم قانونیًا. تشكل ھذه السیاسة 
 اتفاقیة تعاقدیة بینك و بین شركة الحصیني التجاریة.

 

شركة الحصیني التجاریة ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة تأسست بشكل قانوني و مقرھا في المملكة العربیة 
 .أو "الشركة")/یشار إلیھا فیما بعد باسم "نحن" و(السعودیة  

 

االتفاقیة الكاملة تشكل سیاسة االسترجاع واإللغاء باالضافة إلى الشروط واألحكام و سیاسة الخصوصیة الخاصة بنا 
 بینك و بین شركة الحصیني التجاریة. جمیع عمالئنا یخضعون لھذه الوثیقة.

 

على  1تنطبق التعاریف الواردة في الشروط واألحكام الخاصة بشركة الحصیني التجاریة كما ھو محدد في المادة 

 سیاسة االسترجاع واإللغاء ھذه.
 

أو استخدامك لموقعنا االلكتروني /انشاء حساب عمیل وأو /أو التصفح و/من خالل وصولك و
)https://www.alhussainitrading.com(  اإللغاء االسترجاع وو خدماتھ، فإنك تعبر عن قبولك وتفھمك لسیاسة

 علیك مغادرة موقعنا االلكتروني على الفور.ھذه. إذا كنت ال توافق على سیاسة اإللغاء ھذه, فیجب 
 

 اإللغاء .1

 إلغاء العمیل  .1.1

 

 یمكنك إلغاء طلبك ألحد األسباب التالیة: )أ
لذا في ھذه الحالة سیتم إنھاء عقد  ،یوم عمل و لم یتم استخدام المنتج 15إذا تأخر تسلیم المنتج ألكثر من  •

 البیع و سیتم إعادة قیمة المنتج بالكامل.
 إذا لم یتم شحن المنتج بعد. •

 
حینھا سیتم تطبیق رسوم اإللغاء، لدینا كامل الحق في اثبات ما اذا  ،في حالة تم اإللغاء بعد شحن الطلب إلیك )ب

 .تم شحن المنتج إلیك في وقت طلب اإللغاء
 

 

 

https://www.alhussainitrading.com/


 

 إلغاء الشركة  .1.2

 

 یمكننا إلغاء طلب العمیل ألحد األسباب التالیة: )أ
 وجود خطأ في سعر المنتج •
 رفض الدفع. •
 ساعة لسداد المبلغ. 1.5تأخر العمیل ألكثر من  •
لم یتم استالم المنتج من قبل العمیل، أو الشخص المحدد من قبل العمیل، في العنوان الذي قدمھ العمیل  •

 یوم عمل منذ شراء المنتج. 15في الطلب، في غضون 
 

، سیتم انھاء عقد البیع بین الشركة والعمیل، والشركة ستقوم بإعادة كامل 2.1إذا حدث اإللغاء وفقا للمادة رقم  )ب

المبلغ للعمیل. و مع ذلك قد تقوم الشركة بخصم أو تحمیل العمیل أي رسوم تعویض معقولة عن النفقات 
 انھاء عقد البیع.أو /المتكبدة نتیجة إللغاء الطلب و

 

 من الشروط واألحكام الخاصة بنا. )8( ج) یخضع عقد البیع المشار إلیھ في ھذا القسم للمادة الثامنة

 

 االسترجاع. .2
 

إلعادة المنتج من تاریخ استالمھ، بشرط أن یتحمل العمیل االسترجاع على  یوم  7یملك العمیل  .2.1
 االسترجاع ألحد األسباب التالیة:نفقتھ الخاصة، باستثناء إذا كان 

 
 .أو تالف/المنتج بھ عیب و •
تم ذي موقع االلكتروني و الوصف المنتج بشكل غیر صحیح أو ال یتطابق مع المنتج المعروض في ال •

 .شراؤه من قبل العمیل
 .وجود خطأ في سعر المنتج •
 .الشراء من قبل العمیلیوم عمل من تاریخ  15تم تسلیم المنتج إلى العمیل بعد أكثر من  •

 

بمجرد استالم الشركة للمنتج بعد االسترجاع، و بعد فحص حالة المنتج، سیتم ارسال تأكید استالم  .2.2
ستقوم الشركة على الفور بإعالم العمیل عن حالة والمنتج عبر البرید االلكتروني للعمیل، 

 استرداد المبلغ بعد فحص المنتج.
 



، فستقوم الشركة  2.1ج بأن االسترجاع ینطبق وفقًا للمادة رقم إذا قررت الشركة بعد فحص المنت .2.3
، لكن في حالة اعادة ار العمیل عبر البرید االلكترونيبالموافقة على االسترجاع عن طریق اخط

فیحق للشركة أن ترفض طلب االسترجاع من  ،العمیل للمنتج بشكل مختلف عن حالتھ األصلیة
، أو یقوم بسداد رسوم الشحن االضافیة الني سیقوم العمیل بأخذ المنتج، و بالتالي العمیل قبل

 ستطبق بناء علیھ.
 

، ستقوم الشركة على الفور برد المبلغ عن طریق عكس الموافقة على استرجاع المنتجفي حالة  .2.4
 السداد األصلیة.القیمة المدفوعة إلى طریقة 

 

سیتم استالم المبلغ المسترد من قبل العمیل خالل األیام التالیة من عملیة االسترداد من قبل  .2.5
طریقة السداد، سیكون ھذا المبلغ مساویًا للسعر األصلي  رُمصدِ الشركة، وفقًا لشروط وأحكام 

 المدفوع مقابل المنتج.
 

 

 

 التغییرات على ھذه السیاسة  .3
 

نحن نحتفظ بالحق في أي وقت لتعدیل كل أو جزء من سیاسة االسترجاع وااللغاء ھذه، سیتم نشر سیاسة االسترجاع 
، في في الموقع االلكتروني) أیام من وقت نشرھا 5ستكون ساریة بعد خمسة (في الموقع االلكتروني ووااللغاء المعدلة 

، یجب علیك أن تعبر عن ذلك من خالل االتصال بنا على : ھذه  التغییرات حالة عدم موافقتك على
info@alhussainitrading.com) في ھذه الحالة سیتم الغاء حساب ، واالعالن من) أیام 5، في غضون خمسة

) أیام، سیتم اعتبارك موافقًا لھذه التغییرات في سیاسة االسترجاع 5العمیل الخاص بك. عند انتھاء مدة الخمسة (
 وااللغاء. 

 

 

 السلطة القضائیة والقانون الحاكم  .4
 

السعودیة. في حالة النزاعات، فأنت توافق بموجب ھذا تخضع سیاسة االسترجاع وااللغاء ھذه لقوانین المملكة العربیة 
 على الخضوع للسلطة القضائیة الحصریة لمحاكم المملكة العربیة السعودیة.

 
 
 

mailto:info@alhussainitrading.com


 تواصل معنا  .5
 

یجب توجیھ أي أسئلة، تعلیقات أو طلبات بخصوص سیاسة االسترجاع وااللغاء ھذه كتابیًا للشركة عن طریق البرید 
، أو البرید االلكتروني من قبل الشركةیجب اخطار العمیل باستالم و info@alhussainitrading.comااللكتروني 

 ن طریق البرید إلى العنوان المذكور أدناه:ع
 

 شركة الحصیني التجاریة.
 ، المملكة العربیة السعودیة.22234طریق المدینة المنورة، الشرفیة، جدة  7859

 8002442444رقم الھاتف: 
 info@alhussainitrading.comالبرید االلكتروني: 
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