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  الشروط العامة
  

 خدمات االختياريةالالتي تتضمن مجموعة من و ،أمازون الخاصة بالحلول التي تقدمها عمالاأل خدماتمرحباً بكم في 
معالجة المعامالت  خدماتمن أمازون،  وخدمات إنجاز المنتجات، خدمات البيع على أمازون :بما في ذلك للبائعين

  .واجهة برمجة تطبيقات شريك البيعو
  

الشروط واألحكام ") االتفاقية(ويشار إليها باسم " أمازون تقدمها التي بالحلول الخاصة األعمال خدمات اتفاقيةتتضمن 
وللتسجيل  .أمازونبين الشركة التي تمثلها وتكون باالتفاق بينك أو  وهيالتي تنظم دخولك إلى الخدمات واالستفادة منها 

للحصول على الخدمات أو استعمالها، فإنك توافق (باألصالة عن نفسك أو نيابة عن الشركة التي تمثلها) على أن تلتزم 
الخاصة بكل خدمة و ةالمختار الدولةالبرنامج التي تنطبق في بشروط هذه االتفاقية، بما في ذلك شروط الخدمة وسياسات 

  .استخدامها التي تختارتقوم بالتسجيل فيها أو 
  

 المعني الطرفلإلشارة إلى  "أمازون"وشركة  "ضمير جماعة المتكلمين"" أو نحنفي هذه االتفاقية يستخدم الضمير "
" إلى مقدم الطلب (إذا كنت تقوم بالتسجيل أنت، ويشير الضمير "المعنية التابعةالشركات مع أمازون، أو أي من  المتعاقد

مقدم الطلب (إذا كنت تقوم بالتسجيل للحصول  توظفأو الشركة التي  ،كفرد) اتخدمالتستخدم إحدى للحصول على 
. يكون للمصطلحات المستهلة بأحرف كبيرة المعاني وأي من شركاتها التابعة على أو تستخدم إحدى الخدمات كشركة)

وسياسات  المعمول بهافي حالة وجود تعارض بين هذه الشروط العامة وشروط الخدمة  .المعطى لها في هذه االتفاقية
  .تطبق الشروط العامة وتسود شروط الخدمة المعمول بها على سياسات البرامج البرنامج،

  
  .التسجيل. 1
  

الخدمات يقتصر استخدام أو أكثر من الخدمات. و لالستفادة بخدمةعليك إكمال عملية التسجيل  يتعين، لبدء عملية التسجيل
قد ال تسمح الدولة (ومثال على ذلك،  بموجب القانون الساري بشكل قانوني العقودإبرام على األطراف التي يمكنها 

االسم  اسمك القانوني (أوعليك وكجزء من التطبيق أن تزودنا بيجب و. المختارة للقاصرين في استخدام الخدمات)
 لومات أخرى قد نطلبها.، باإلضافة إلى أي مع، ورقم هاتفك وعنوان بريدك اإللكترونيالقانوني لشركتك)، وعنوانك

 سيتم التعامل مع أي بيانات شخصية تقوموا بتزويدنا بها وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بأمازون.
  
  .المبيعات؛ استالم عائدات . مدفوعات رسوم الخدمة2
 

مسؤول عن جميع  يرجى العلم بأنك المعمول بها. البرنامجوسياسات تم توضيح تفاصيل الرسوم في شروط الخدمة 
 الحساب المصرفي ببياناتدنا يالستخدام الخدمة تزووكما يجب عليك النفقات الخاصة بك فيما يتعلق بهذه االتفاقية. 

توافق على أنه يجوز لنا تعديل شروط  كما( أو الحسابات المصرفية المقبولة لدى أمازون الصالحة للحساب المصرفي
ً  وبالشكل الذي نحدده ")حسابك المصرفيإشعار) (" القبول أو إيقافها في أي وقت بدون  ببيانات اتزويدن يجب أيضا

ويمكنك "). بطاقة االئتمان الخاصة بك(" أمازون لدىمقبولة ومن بطاقة ائتمان أو بطاقات ائتمان بطاقة ائتمان صالحة 
تحديث كافة المعلومات التي تقدمها لنا فيما يتعلق مع ، فقط استخدام االسم المصرح لك باستعماله فيما يتعلق بالخدمة

تزودنا بالوثائق التي تثبت و( كما تفوضنافي جميع األوقات.  وصالحيتها وصحتها دقتهابالخدمات الضرورية لضمان 
للحصول على تقارير وذلك ، ك (بما في ذلك أي معلومات محدثة)على طلبنا) للتحقق من معلومات بناءً  هذا التفويض

الخاصة  االئتمان ةلبطاقوللحصول على تفويضات ائتمانية من الجهة المصدرة ، المتعلقة بك من وقت آلخرئتمان اال
عليك مبالغ مستحقة  الستيفاء أي أو خصم حسابك المصرفياصة بك طاقة االئتمان الخوأن نقوم بالخصم من ب، بك

تحويل جميع المدفوعات إلى حسابك المصرفي من سيتم وأو غير ذلك).  على سبيل تعويض السداد(سواء  لصالحنا
  . أية وسيلة أخرى نحددها خالل شبكة مصرفية أو

 
أو مطالبات أو عمليات إرجاع أو رد مبالغ مدفوعة أو أدائك  اإلجراءات التي تقوم بها ه قد ينتج عنوإذا تبين لنا أن

، فيجوز أخرىأية أطراف أو  أمازونمخاطر أخرى على قد ينتج عنها لشروطنا أو سياساتنا أو  مخالفاتنزاعات أو 
ً في هذه الحالة وفقلنا  أمازون وطالما استمرت المخاطر على  للمدة التي نحددها من دفعاتكحجب أي  المطلقلتقديرنا  ا

بطاقة االئتمان الخاصة  الخصم منيجوز لنا (أ)  نرى أنك مدين بها إلينا،ألية مبالغ  وبالنسبة .األخرىأو األطراف 
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و أ كتعويض عن السداد( مستحقة منك إليناأي مبالغ  إجراء مقاصة من؛ (ب) أو أي وسيلة دفع أخرى تقدمها لنابك 
إصدار فاتورة لك بالمبالغ المستحقة ؛ (ج) لدينالك يك أو المبالغ المستحقة لإ نقدمهاالف ذلك) مقابل أي مدفوعات قد خ
عكس أي أرصدة في ؛ (د) بموجب الفاتورة عند استالمهاوف تدفع المبالغ المستحقة عليك ، وفي هذه الحالة سلنا

التعويض عن المدفوعات أو  تحصيل؛ أو (ه) ومن ثم فإنك تمنحنا اإلذن الصريح للقيام بذلك)حسابك المصرفي (
ينطوي على غش أو في نشاط أنه قد تم استخدام حسابك للدخول  ارتئيناإذا وبأي وسيلة قانونية أخرى. منك  السداد

ً  فيجوز لنا في هذه الحالةبشكل متكرر،  البرنامجسياسات يمثل انتهاكاً ل أو احتيال أو نشاط غير قانوني لتقديرنا  وفقا
ً دائم المطلق عن جميع  اإلشارةيتم ثناء ما هو منصوص عليه بخالف ذلك، باستو. حجب أي من الدفعات المستحقة لك ا

سيتم إجراء جميع الدفعات المنصوص عليها في هذه ، والتفاقية وعرضها بالعملة المحليةالمبالغ المتضمنة في هذه ا
 بموجب هذه االتفاقية بالعملة المحلية. االتفاقية

 
يف من مخاطر باإلضافة إلى ذلك، قد نطلب منك دفع مبالغ أخرى لتأمين أداء التزاماتك بموجب هذه االتفاقية أو للتخف

شروطنا أو سياساتنا أو أي مخاطر  مخالفاتعمليات اإلرجاع أو رد المبالغ المدفوعة أو المطالبات أو النزاعات أو 
. ويجوز أن تكون هذه المبالغ قابلة لالسترداد أو غير قابلة لالسترداد األخرىأو األطراف  أمازونأخرى تتحملها 

، إلى معمول بها للبرنامج االلتزام بشروط هذه االتفاقية، بما في ذلك أي سياساتبالطريقة التي نحددها، وقد يؤدي عدم 
 مصادرتها.

 
فرض حدود معامالت على بعض أو جميع العمالء والبائعين فيما يتعلق  -لكننا لسنا مطالبين –وكإجراء أمني، يجوز لنا 

المدفوعات خالل فترة زمنية معينة، أو عدد المعامالت  بقيمة أي معاملة أو دفعة، أو القيمة التراكمية لجميع المعامالت أو
حد أي ) إذا لم نقم بمعاملة أو صرف يتجاوز 1ين تجاهك: (مسؤولفي اليوم الواحد أو أي فترة زمنية أخرى. ولن نكون 

أو  أمازون موقع) إذا سمحنا للعميل باالنسحاب من إحدى المعامالت بسبب عدم توافر 2أو ( ،حددناه ألسباب أمنية
 إحدى الخدمات بعد بدء المعاملة.

  
  .. المدة واإلنهاء3
 

، وتستمر حتى نقوم بإنهاءها أو تقوم بإنهاءها كما الخدمة استخدام لغرضتبدأ مدة هذه االتفاقية في تاريخ إتمام التسجيل 
في أي وقت إنهاء استخدامك ألية خدمة على الفور وذلك بموجب إخطار ترسله إلينا عبر  لكهو موضح أدناه. ويجوز 

سنترال، أو البريد اإللكتروني، أو نموذج االتصال بنا، أو غير ذلك من الوسائل المماثلة. كما يجوز لنا إنهاء  سيلر
يوماً. ويجوز لنا أيضاً تعليق أو  30بموجب إخطار مسبق مدته  للمالئمة  االتفاقية هذه إنهاء أو خدمات ألية استخدامك

 تصحيح في وأخفقت لالتفاقية مادية بمخالفة قمت أنك: (أ) يلي ما إلى توصلنا إذا الفور على خدمات ألية استخدامكإنهاء 
 تجاه المسؤولية إلى تعرضنا المخالفة هذه تكن لم ما تصحيحها، بوجوب اإلخطار من أيام 7 غضون في المخالفة هذه

ً  الذكر سالفة التصحيح مدة عن التخلي أو تقليص لنا يحق الحالة هذه ففي الغير،  استخدام(ب)  المعقول؛ لتقديرنا وفقا
قد يستخدم في نشاط مخادع أو احتيالي أو غير قانوني؛ أو  حسابك أن الرقابية إجراءاتنا خالل من تبين إذا أو حسابك

تسبب استخدامك للخدمات في إلحاق الضرر، أو أثبتت إجراءاتنا الرقابية أنه قد يلحق الضرر ببائعين أو عمالء  (ج)
مازون. وسنقوم على الفور بإخطارك في حالة حدوث هذا اإلنهاء أو التعليق من خالل ألآخرين أو بالمصالح المشروعة 

سنترال، مع ذكر السبب في ذلك وأي خيارات متاحة  سيلرفي ذلك  االبريد اإللكتروني أو غيره من الوسائل المماثلة، بم
لك الستئناف القرار، إال إذا كان تقديم تلك المعلومات إليك سيؤدي إلى إعاقة عملية التحقيق أو يحول دون منع أي نشاط 

هذه االتفاقية، ستنتهي معها  على إجراءاتنا الوقائية. وعند إنهاء مخادع أو احتيالي أو غير قانوني أو يمكنك من االلتفاف
كافة الحقوق وااللتزامات ذات الصلة بموجب هذه االتفاقية على الفور باستثناء (د) أنك ستظل مسؤوالً عن تنفيذ كافة 

البنود لإلنهاء؛ و(ه) تظل  كنيتجةالتزاماتك فيما يتعلق بالمعامالت المبرمة قبل اإلنهاء وعن أي التزامات استحقت قبل أو 
   هذه الشروط العامة سارية بعد اإلنهاء. من 18و  15و  14و  11و  9و  8و  7و  6و  5و  4و  3و  2
 
 .. الترخيص4
 

لمدة سريان حقوق الملكية الفكرية  في جميع أنحاء العالمأنت تمنحنا حقاً ورخصة مجانية وغير حصرية وعالمية 
 ،من أجل الخدمات أو خدمات أو منتجات أمازون األخرىأي من وجميع موادك الستخدام  الخاصة بك األصلية و المشتقة

أال نقوم  ، شريطةممتلكات أمازون المشتركةفي  ومشغلينا للشركات التابعة لناالحقوق السابقة  وأن نرخص من الباطن
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الالزم ات التجارية بالقدر العالم ضبط حجم(باستثناء إعادة  صيغة التي قدمتهاال عنبتغيير أي من عالماتك التجارية 
 بشأن استخدامات التي تتلقاهاطلبات اإلزالة ب وأنك تلتزم، طالما أن النسب النسبية لهذه العالمات تظل كما هي) للعرض
متوفرة لك عبر موقع أو خدمة القياسية الوظائف العلى القيام بذلك باستخدام  اً (بشرط أال تكون قادر لموادكمحددة 
حقنا في  يؤثر علىال يوجد أي شيء في هذه االتفاقية يمنع أو  رغم من ذلك،وبال مع ذلك ،و؛ ذات الصلة) أمازون

بدون ترخيص منك أو من الشركات التابعة  بالقدر الذي يكون هذا االستخدام مسموحاً بهاستخدام موادك دون موافقتك 
االستخدام العادل بموجب قانون حقوق الطبع والنشر أو االستخدام  :لك بموجب القانون المعمول به (على سبيل المثال

 ).أخرىمن جهة  ساريالمرجعي بموجب قانون العالمات التجارية أو ترخيص 
  
  .. اإلقرارات5
 

 قانونيبشكل  وتعملحسب األصول،  ةمنظم فإنهات، من فئة الشركا كانما يلي: (أ) إذا  يقر ويضمن كل طرف كل
التسجيالت  كافةب وتحتفظ هاوأن لدي، الذي تم تسجيل نشاطك التجاري فيهاإلقليم الدولة أو وفي وضع جيد بموجب قوانين 

ال تخضع ألي قيود  ، وأنكأو اإلقليم الدولة تلكباألعمال التجارية في  لقيامل الالزمةالسارية وغيرها من التراخيص 
ة الالزمة والسلط كل الحق والصالحية هالدي؛ (ب) أن أو اإلقليم الدولة ههذة األعمال التجارية في تمنعك من ممارس

أي  دقة وصحة؛ (ج) هذه االتفاقية فيومنح الحقوق والتراخيص واألذونات  هاوتنفيذ التزاماتإلبرام هذه االتفاقية، 
للعقوبات أو  ةغير خاضع هاأن(د)  ؛في كافة األوقات أو الشركات التابعة لها طرف إلى طرف آخرمن  معلومات مقدمة

، ة أو المقيدة أو تخضع لملكية أو تحكم مثل هذا الطرفألطراف المحظورمن قوائم اقائمة  ةعلى أي موضوع خالفاً لذلك
واليات المتحدة حكومة المجلس األمن التابع لألمم المتحدة و يضعهابما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر القوائم التي 

وقائمة المتهربين من العقوبات  بالمواطنين األمريكيينالخاصة قائمة وزارة الخزانة األمريكية : (على سبيل المثال
، أو أي سلطة د األوروبي أو الدول األعضاء فيه، أو االتحاتابعة لوزارة التجارة األمريكية)األجنبية وقائمة الكيانات ال

 هاوممارسة حقوق هابتنفيذ التزامات هاالمعمول بها أثناء قيامبجميع القوانين  سوف تلتزم(هـ)  ؛ وأخرى مطبقة حكومية
 بموجب هذه االتفاقية.

 
  .. التعويض6
 

ومسؤولينا ومديرينا وموظفينا ووكالئنا من أية ة أمازون تعويض وحمايستقوم بالدفاع عن و .بالتعويض كاتالتزام 1.6
، بدون قيود فقات أو أية مسؤولية أخرى (بما في ذلك،أو خسارة أو ضرر أو تسوية أو تكلفة أو ن من طرف آخر مطالبة

عدم التزامك بالقوانين المعمول ") ناشئة عن أو تتعلق بما يلي: (أ) مطالبةأتعاب المحاماة) (يشار إلى كل منها بكلمة "
بخالف موقع أمازون، ومنتجات أمازون المشتركة، ومنتجاتك، بما في ذلك العرض  قنوات مبيعاتكبها؛ (ب) أي من 

، عمليات إعادة األموالأو  )أمازون قبل من اإلنجاز خدمة اال بقدر ما هو منسوب الى استخدام(أو البيع أو الوفاء بها 
كية فكرية من قبل أي مما سبق، التسويات)، وموادك، أي انتهاك فعلي أو مزعوم ألي حقوق مل أو اإللغاء، اإلرجاع

أو ضرر بالممتلكات ذات (إلى الحد الذي ال تكون أمازون متسببة في اإلصابة أو الوفاة) وأي إصابة شخصية أو وفاة 
، الخاصة بك أو الرسوم أو تحصيل أو دفع أو اإلخفاق في تحصيل أو دفع الضرائب و رسومك الصلة؛ (ج) ضرائبك

ال وااللتزام بالتزامات أو واجبات التسجيل الضريبي؛ أو (د) اإلخالل الفعلي أو المحتمل ألي أو عدم القدرة على االمتث
 إقرارات قد قمت بها

 
 

وموظفيك  إدارتك مجلس وأعضاءأمازون بحمايتك وتعويضك أنت ومسؤوليك  تتعهد. بالتعويض أمازون التزامات 2.6
ووكالءك ضد أية مطالبة للغير تنشأ عن أو فيما يتعلق بـ (أ) عدم التزام أمازون بالقوانين المعمول بها؛ أو (ب) 

  االدعاءات بأن تشغيل أحد متاجر أمازون يخرق أو يسيء استعمال حقوق الملكية الفكرية للغير.
  

نا بشكل سلبي، فإنه يجوز لنا إلى الحد الذي يسمح به تعويض أي مطالبة قد تؤثر علي وجود حالة في .االجراءات 3.6
نفقتنا الخاصة. وال يجوز ألي طرف الموافقة على  على القضائية االجراءاتالقانون المعمول به، أن نتدخل طوعاً في 
مسبقة من الطرف اآلخر،  خطيةدون الحصول على موافقة  المطالبة بتعويضصدور أي حكم أو إبرام أية تسوية تتعلق 

من ذلك، يجوز ألي طرف تسوية أية مطالبة إذا كانت موجهة ضد  واستثناءاً والتي ال يجوز حجبها بشكل غير معقول؛ 
 وتؤثر على ذلك الطرف حصراً.
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  .واإلخالء العام . إخالء المسؤولية7
 

، بما في ذلك جميع المحتويات والبرمجيات والوظائف والمواد والمعلومات أمازون وخدمات أ. يتم توفير مواقع
 خدماتالو، أمازونفإنك تستعمل مواقع ، وبصفتك مستخدم للخدمات"كما هي". بشأن أو فيما يتصل بالخدمات المتاحة

سؤولية الشركات فإننا نخلي مسؤوليتنا ومالقانون،  يسمح بهإلى أقصى حد وعلى مسؤوليتك الخاصة. سنترال ر سيلو
، هذه االتفاقية بموجبمعامالت الواردة أو الخدمات أو ال يةاالتفاق أو ضمانات تتعلق بهذه تعهدات) أي 1: (التابعة لنا عن

) الضمانات 2( نتهاك؛اال عدمأو المالءمة لغرض معين أو  المتعلقة بالقابلية للتسويقبما في ذلك أي ضمانات ضمنية 
) أي التزام أو مسؤولية أو حق أو 3؛ و (استعمال التجارة، أو المعامالت، أو مسار التنفيذالضمنية الناشئة عن مسار 

مواقع المتاحة على  الخصائصنحن ال نضمن أن وأم ال.  إهمالناعن  اً عن الضرر، سواًء كان ناتجمطالبة أو تعويض 
غير متواصلة أو أو آمنة أو  متاحة في الوقت المناسباتك أو تكون متوافرة أو الخدمات سوف تفي بمتطلب و أمازون

 ي ذلك على سبيل المثال ال الحصر تعطل النظام، ولن نكون مسؤولين عن أي تعطل في الخدمة، بما فخالية من األخطاء
  معامالت. ةأو معالجة أو قبول أو إتمام أو تسوية أي تلقيأو أي تعطل آخر قد يؤثر على 

 
ذات  المشاركة  ن أو التعامالت األخرىبين العمالء والبائعيالتي تجري شارك في المعامالت ال ت أمازون ونظراً ألنب. 

(ووكالءها  أمازون إعفاء اركينكل من المش يتعهد، ع بين واحد أو أكثر من المشاركيننزاففي حالة نشوء ، الصلة
وسواء كانت معروفة ، والتبعية) أياً كان نوعها أو طبيعتها(الفعلية  والتعويضاتوموظفوها) من المطالبات، والطلبات، 

والتي ، وسواء كان مفصح عنها أم غير مفصح عنها، وسواء كان مشكوك فيها أو غير مشكوك فيها، وغير معروفة
  تتعلق بأي شكل من األشكال بتلك النزاعات.تنشأ عن أو 

  
 
  
  .. حدود المسؤولية8
 

 المنتج عن مسؤوليةالأو الضمان أو الضرر (بما في ذلك اإلهمال أو مسؤولين (سواًء كان ذلك بموجب العقد لن نكون 
شخص آخر عن األضرار سواء تجاهك أو تجاه أي أو نظريات أخرى) أو غير ذلك)  أو أي نوع من المسؤولية المدنية

عة لك فيما يتعلق لشركات التابتقوم به أو تقوم به اثمار أي است تعويضغير المباشرة مثل تكلفة التغطية أو االسترداد أو 
تنشأ  أو تبعيةتأديبية تعويضات خسارة في األرباح أو اإليرادات أو األعمال أو أي بيانات أو  ة، أو عن أيبهذه االتفاقية

وباإلضافة إلى ذلك، التكاليف أو األضرار.  تلكمثل باحتمال نشوء  أمازون وإن أُبلغت، حتى عن أو تتعلق بهذه االتفاقية
إجمالي المبالغ  في أي وقتالمتوخاة لن تتعدى المسؤولية الكلية التي تنشأ عن أو فيما يتعلق بهذه االتفاقية أو المعامالت 

 ت عنهانتجفيما يتعلق بالخدمة المحددة التي  أمازونإلى  قمت بسدادهاالمدفوعة خالل فترة الستة أشهر السابقة التي 
 المطالبة.

  
  .. التأمين9
 

فترة مكونة  إذا تجاوز إجمالي العائدات من المعامالت الخاصة بك الحد األدنى للتأمين المطبق خالل كل شهر خالل أي
  إذا طلبنا منك ذلك، يجب عليك  ، أو غير ذلك) أشهر متتالية3من ثالثة (

تأميناً  في الدولة المختارة المدةطوال الجزء المتبقي من وعلى نفقتك  ) يوماً بعد ذلك أن تستصدر30في غضون ثالثين (
ً أو شامالً  ً عاما ً لحدود التأمين لكل حدأو تأمين المسؤولية الزائدة تجاريا االلتزامات  ث وأن يغطي في مجملهووفقا

/ العمليات المكتملة  لمنتجاتو عمليات ا، بما في ذلك المنتجات أعمالك تنفيذالناجمة عن أو التي تحدث بالتزامن مع 
إضافيين.  ؤمن عليهمهم كميلإوالمتنازل  أمازون وذلك بموجب بوليصة (بوالص) تأمين تسميواإلصابات الجسدية 

 ص ب ، أمازونعناية/ على العنوان التالي: التأمينية وذلك لتغطية لتقدم لنا شهادات تأمين  يجب أن، وبناء على طلبنا
 ، عناية/ قسم إدارة المخاطر.WA 98108-1226، سياتل، 81226

 
   .. المسائل الضريبية10
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إال  ،دفع أي وجميع الضرائب الخاصة بكو عن التبليغبحسب االتفاق ما بين األطراف، ستكون مسؤوالً عن تحصيل و
عنك بموجب القانون المعمول به؛ أو  نيابةبال) تقوم أمازون تلقائياً بحساب أو تحصيل أو تحويل الضرائب 1بقدر ما (

 يتعلقعنك فيما  نيابةبال) توافق أمازون صراحة على تلقي الضرائب أو غير ذلك من الرسوم المتعلقة بالمعامالت 2(
 بالسياسات وتلتزم بموجبهباستخدامها. كما أنك توافق  أنت أمازون وتقوم تتيحهابخدمات حساب الضرائب التي 

الضريبية في  الهيئاتوكذلك االلتزام بأي من القوانين الضريبية المعمول بها والقيام بكافة االلتزامات تجاه  ،الضريبية
األوقات المحددة لذلك وبشكل كامل. وال تشمل كافة الرسوم والدفعات المستحقة عليك لصالح أمازون بموجب هذه 

 االستقطاع ات معمول بها أو خصم (بما في ذلك ضرائباالتفاقية أو شروط الخدمة المطبقة أية ضرائب أو استقطاع
 الرسوم تلك على المفروضة بك الخاصة الضرائب من أي أمازون إلى تسدد بأن كذلك مسؤوالً  وستكون)، الحدود عبر
  .دفعة أية على يفرض خصم أو استقطاع وأي

 
  والبيانات الشخصية. . السرية11
 

 بعد سنوات 5 لمدةلمدة هذه االتفاقية و توافق. أنت سريةيجوز لك أثناء استخدامك للخدمات أن تحصل على معلومات 
باستثناء بيانات شخصية خاصة  على ما يلي: (أ) أن تظل جميع المعلومات السرية ملكية حصرية ألمازون اإلنهاء

لومات السرية فقط عند الضرورة وبشكل معقول من أجل ؛ (ب) سوف تستخدم المعبالعمالء المملوكة للعميل المعني
آخر باستثناء كما هو مطلوب لالمتثال  مشاركتك في الخدمات؛ (ج) أنك لن تقوم بكشف المعلومات السرية ألي شخص

حة (د) أن تأخذ كافة التدابير المعقولة لحماية المعلومات السرية من أي استخدام أو إفشاء غير مصرح به صرا ؛بالقانون
ً  استخدامها كان طالما فقط السرية بالمعلومات باالحتفاظ ستقوم(ه) و  ؛في هذه االتفاقية  الخدمات في للمشاركة ضروريا

الضرائب) وستقوم في جميع الحاالت بحذف تلك المعلومات فور اإلنهاء أو بمجرد  مثل( القانونية بالتزاماتك للوفاء أو
أن تصبح تلك المعلومات غير مطلوبة لتنفيذ االلتزامات القانونية. وال تحد العبارة السابقة من حقك في مشاركة المعلومات 

بقصر ذلك اإلفصاح على الحد األدنى السرية مع أية جهة حكومية تكون خاضعاً الختصاصها القانوني شريطة التزامك 
وال يجوز الالزم واإلشارة بشكل واضح إلى الطبيعة السرية للمعلومات التي تمت مشاركتها مع تلك الجهة الحكومية. 

لك إصدار أي بيان صحفي أو تقديم أي بيان عام يتعلق بالخدمات، أو استخدام اسمنا أو عالماتنا التجارية أو شعارنا 
انت (بما في ذلك المواد الترويجية) دون الحصول على إذن خطي مسبق، أو إعطاء معلومات مغلوطة عن بأي طريقة ك

ً لما هو العالقة التي تجمعنا بأي شكل من األشكال المبالغة بشأنأو  . ويجوز لك فقط استعمال عالمة أمازون وفقا
سنترال؛ وال يجوز لك استعمال اسمنا  سيلري منصوص عليه في وبحسب إرشادات استخدام العالمة التجارية المتاحة ف

أو عالماتنا التجارية أو شعاراتنا بأي شكل من األشكال (بما في ذلك المواد الترويجية) لم تنص عليه إرشادات استخدام 
  مسبق من قبلنا. خطيالعالمة التجارية دون الحصول على إذن 

   
 معلومات استعمال عليك ويُحظر الطلبيات، لتنفيذ فقط عند الضرورة للعمالء الشخصية المعلومات استعمال لك ويجوز

ألي غرض بخالف تنفيذ الطلبيات أو تقديم خدمة العمالء المتعلقة بإحدى  )االتصال بيانات ذلك في(بما تلك  عمالءال
 عليك يتعين كما. بهاتلك البيانات بأي شكل ال يتوافق مع القوانين المعمول  استخدامالخدمات. وبشكل عام، ال يجوز لك 

المذكورة أعاله على  سنوات 5 بمدة التقيد يسري(ال  األوقات جميع في للعمالء الشخصية البيانات سرية على الحفاظ
  البيانات الشخصية للعمالء).

  
  .. القوة القاهرة12
 

في تنفيذ أي من التزاماتنا بموجب هذه االتفاقية ألسباب أو أحداث أو أمور  إخفاقلن نكون مسؤولين عن أي تأخير أو 
 أخرى خارجة عن سيطرتنا المعقولة.

 
  .العالقة بين األطراف. 13

  
كمقاولين مستقلين، وال يوجد في هذه  أنت ونحن يرجى االنتباه إلى طبيعتنامع مراعاة شروط خدمة معالجة المعامالت، 

. نا، أو عالقة عمل بينمندوب مبيعاتشراكة، أو مشروع مشترك، أو وكالة ، أو امتياز، أو عالقة أي االتفاقية ما يؤسس 
عالقة  ال تنشئ هذه االتفاقية كما أنولن يكون لديك أي صالحية لتقديم أو قبول أي عروض أو إقرارات نيابة عنا. 

أو سيتم  في هذه االتفاقية يقصد منه اً صراحة أو ضمنإليه  أشيرأو  نص عليهال يوجد أي شيء ونك وبيننا. حصرية بي
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، أو تعويض، أو حق انتصافأي حق قانوني أو  لهذه االتفاقية أي شخص آخر غير األطراف على أنه يمنحتفسيره 
تعهدات والضمانات وال اإلقراراتذه االتفاقية وجميع ويقصد من همطالبة بموجب هذه االتفاقية أو فيما يتعلق بها. 

ووفقاً لالتفاق القائم لعمالء. ول ولك لشركة أمازونالمنفعة الخاصة والحصرية  تحقيق والشروط واألحكام الواردة فيها
 أخرىهة أي خدمة أو ميزة تابعة لجعند سماحك لنا باستخدام عن جميع االلتزامات  يةالمسؤول سوف تتحمل وحدك، بيننا

لن تقوم بإصدار أي بيان سواء على موقعك أو بخالف  .معمول بها، بما في ذلك االلتزام بأي شروط استخدام نيابة عنك
  البند.  هذاذلك الذي يتعارض مع أي شيء مذكور في 

 
  .. االقتراحات وغيرها من المعلومات14
 

ت أو تعليقات أو مواد اقتراحات أو تعليقات أو أفكار أو تحسينا باختيار تقديم أي من الشركات التابعة لك قمت أوإذا 
 فيحق لنا في هذه الحالةتكنولوجيا ذات صلة)،  ة(بما في ذلك أي أمازون من خدماتموقع أو خدمة ب أخرى لنا فيما يتعلق
توزيع أو استغالل أي من المعلومات أو خالف ذلك أو تعديل أو ترخيص أو نقل أو  نسخأو  عن استخدام أو اإلفصاح

أو  حماية أنظمتنا وعمالئناوبهدف التعاون مع الطلبات الحكومية أو بأي شكل من األشكال.  المذكورة أعالهالمواد 
، بما في ذلك، علومات نعتبرها ضرورية أو مناسبةإلى أي م الدخول، يجوز لنا ن سالمة وتشغيل أعمالنا وأنظمتناضما
 وتاريخحركة الومعلومات عن اإلنترنت بروتوكول المستخدم، عناوين لمثال ال الحصر، بيانات اتصال سبيل اعلى 

الخدمات، فإنك مسؤول عن أي إجراءات تتخذها إذا قمنا باقتراحات على كيفية استخدام  االستخدام والمحتوى المنشور.
  بناًء على اقتراحاتنا.

 
  .. التعديل15

  بشأن التغييرات التي تتم على االتفاقية. 18يوماً على األقل وفقاً للبند  15سنرسل إليك إخطاراً مسبقاً مدته   1.15

ومع ذلك، يجوز لنا تغيير أو تعديل االتفاقية في أي وقت بأثر فوري (أ) ألسباب قانونية أو تنظيمية أو لمنع  2.15
إضافية إلى الخدمات  خصائصالموجودة أو إضافة  الخصائصتغيير ل) االحتيال وإساءة االستخدام أو ألسباب أمنية؛ (ب

ً ب( ً  حيث ال يؤثر ذلك سلبا غير آمنة  أنها نرىالمنتجات أو األنشطة التي  لحظرعلى استخدامك للخدمات)؛ أو (ج)  وماديا
ً  وفسوأو غير الئقة أو مسيئة.    .18 للبند يتم إخطارك بأي تغيير أو تعديل يتم وفقا

  

 منك موافقة 15هذا البند  بحسبأي تغيير في هذه االتفاقية  سريانسيشكل استخدامك المستمر للخدمات بعد تاريخ  2.15
، فإنك توافق على عدم استخدام الخدمات وإنهاء االتفاقية التغييرات تلك ن ألي قبولك عدم حالة وفيعلى هذا التغيير. 

  .3 البندفي  عليه منصوصكما هو 
  

  .كلمة المرور أمان. 16
 

(أو األدوات األخرى التي نقدمها، سنترال سيلير للدخول إلى ك إال خالل المدة يلإال يجوز استخدام أي كلمة مرور نقدمها 
ً معامالتك إلكتروني وقبولوذلك الستخدام الخدمات حسب االقتضاء)  يرجى العلم بأنك  ، ومراجعة معامالتك المكتملة.ا

ال يجوز لك الكشف عن كلمة المرور الخاصة وكلمة المرور الخاصة بك.  تتحمل وحدك مسؤولية الحفاظ على سالمة
ً ال األخرىاألطراف (بخالف  آخربك ألي طرف  وحدك  كما تتحمللهذه االتفاقية)  مخولة من قبلك الستخدام حسابك وفقا

اختراق كلمة المرور الخاصة بك،  وفي حالةكلمة المرور الخاصة بك.  خاللمن أي استخدام أو إجراء يتم مسؤولية 
 على الفور.يجب عليك تغيير كلمة المرور 

  
  .التصدير. 17
  

ال يجوز لك القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتصدير أو إعادة تصدير أو إرسال أو اإليعاز بتصدير أو إعادة تصدير 
أو غير مسموح  أو فرد أو شركة أو مؤسسة أو كيان يحظر دولةأو تكنولوجيا إلى أي  برمجياتأو إرسال أية سلع أو 

إجراء هذا التصدير أو إعادة التصدير أو النقل إليه، بما في ذلك أي دولة أو فرد أو مؤسسة أو مؤسسة أو كيان  فيه
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أو وزارة الخزانة أو وزارة التجارة خاضع للعقوبات أو عمليات الحظر التي تفرضها األمم المتحدة أو وزارة الخارجية 
 األمريكية أو االتحاد األوروبي أو أي سلطة حكومية أخرى ذات صلة.

  
  .متنوعة أحكام .18
 

مبادئ تنازع  من ، دون إعمال أياالتفاقية وجميع شروطها وأحكامها هذه مركز دبي المالي العالميقوانين  تحكم أ) 
  القوانين أو اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

 
بما في ، مع أمازون أو أي من شركاتها التابعة خالف ينشأ عن أو يتصل بهذه االتفاقيةأي نزاع أو مطالبة أو يسوى ب) 

أو  هاأو إنهاء أو مخالفتها، تنفيذها وأ، أو تفسيرهاصحتها،  وأأي نزاع حول وجودها  استخدامك للخدمات أو ذلك
، يتصل بها أي نزاع فيما يتعلق بأي التزامات غير تعاقدية ناشئة عن أو فيماكذلك و هاالنتائج المترتبة على بطالن

مركز التحكيم المشترك لمركز ن طريق التحكيم بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن من خالل التسوية النهائية ع
 جرى التحكيم من خالل محكم فردمن وقت آلخر. يمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي وتعديالتها دبي المالي العال

ً يتم تعيينه  مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن لقواعد التحكيم الصادرة عن  وفقا
في إجراءات ، وتستخدم العالمي مركز دبي الماليهو مكانه القانوني يكون أو ويعقد التحكيم  للتحكيم الدولي.

عات إال على أساس ازعدم إتمام أي إجراءات لتسوية النعلى  كل من أمازون وأنتويتفق  التحكيم اللغة اإلنجليزية.
ً فردي    .أو موحداً  وأال يكون إجراءاً جماعيا

 
ال يجوز لك التنازل عن هذه االتفاقية سواء بموجب القانون أو خالف ذلك دون الحصول على موافقة خطية مسبقة  ) ج

ً  هاعن هذه االتفاقية أو نقل للتنازلمحاولة  ةباطالً أي وتقعمن طرفنا.  ؛ ومع البندهذا  تخالف بصورة لذلك خالفا
ً  عن هذه االتفاقية أو نقلها، كلياً ذلك، يجوز لك بموجب إخطار ترسله إلى أمازون التنازل  ، ألي من أو جزئيا

أو النقل بموجب  التنازل سريان تاريختظل مسؤوالً عن التزاماتك التي نشأت قبل سالشركات التابعة لك طالما 
يما . كما توافق على جواز قيامنا بالتنازل عن أو نقل حقوقنا والتزاماتنا بموجب هذه االتفاقية: (أ) فاالتفاقية ذهه

؛ أو مماثلة معاملة أية أوأو بيع جميع أصولنا أو جزء كبير منها  على االستحواذأو  اندماجيتعلق بعملية دمج أو 
إليه  المتنازل؛ واعتباراً من تاريخ هذا التنازل، يعتبر لمؤسسيتنظيم االإعادة  إطار فيشركة تابعة أو  ة(ب) إلى أي

وقابلة للتنفيذ هذا التقييد، تكون هذه االتفاقية ملزمة ونافذة وطبقاً ل .بديالً عن أمازون ويصبح طرفاً في هذه االتفاقية
يجوز لنا تنفيذ أي من التزاماتنا أو ممارسة أي من حقوقنا  كما .على األطراف وخلفائهم ومن يتنازلون إليهم

  أكثر من الشركات التابعة لنا.  وأ ةبموجب هذه االتفاقية من خالل واحد
 
إلى الخدمات أو اتخاذ أي  الدخول، ومنع أو تقييد على الفور من معامالتكمأي  وقفبالحق في  أمازونتحتفظ   ) د

تصنيفها بشكل غير تم  التي المواد من أي أو غير دقيقة، قوائمأي  إتاحةإجراءات أخرى لتقييد الوصول إلى أو 
  المعمول بها. امجنالبرسياسات بموجب  خالفاً لذلكمحظورة أخرى غير قانونية، أو أي مواد  أو أي موادالئق، 

 
شروط خدمة معالجة  في عليه المنصوص المحدود الغرض باستثناء(وحيث أن شركة أمازون ليست وكيالً لك   ) ه

الطرفين فيما يتعلق بحل  أو وكيالً للعميل ألي غرض من األغراض، لن تعمل أمازون كوكيل ألحد ،)المعامالت
  أي نزاعات بين المشاركين فيما يتعلق أو يتصل بأية معاملة.

  
سنترال أو نشر  سيلروسوف تقوم أمازون بإخطارك بموجب هذه االتفاقية من خالل نشر التغييرات على    و)

أمازون المعني والذي تتعلق به التغييرات (مثل موقع المطور الذي يتم الوصول إليه  خدماتالتغييرات على موقع 
من خالل حسابك)، وذلك بموجب إشعار ترسله إليك عبر البريد اإللكتروني، أو من خالل وسائل مماثلة. ويجب 

م شركاء البيع التابع المتعلقة بأمازون إلى فريق دع األخرى وغيرها من المراسالت اإلخطاراتعليك إرسال كافة 
سنترال أو البريد اإللكتروني أو نموذج االتصال بنا أو غير ذلك من الوسائل المماثلة. كما يجوز  سيلرلنا من خالل 

لنا إتاحة ترجمات لهذه االتفاقية وشروط الخدمة وسياسات البرامج المعمول بها، شريطة أن تكون األولوية للنسخة 
من قبلنا، بقدر ما تكون فيه الترجمة مطلوبة  أو المقدمة عتماد إال على الترجمة التي أعدتوال يجوز اال .اإلنجليزية

ألي سبب من األسباب بموجب القانون المعمول به، إلجراء أي إجراءات رسمية، وأال يتم ذلك إلى بموافقتنا 
  مدة.الالخطية المسبقة. كما أنك توافق على جواز تواصلنا معك باللغة اإلنجليزية طوال 
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ً ومن خالل وسائل أخرى ) ز ً التواصل معك إلكترونيا . توافق على مثل هذه االتصاالت وأنت ،كما يجوز لنا أيضا

ويجب حسب االقتضاء.  ،سنترالسيلر لدى يمكنك تغيير عناوين البريد اإللكتروني وبعض المعلومات األخرى و
  في جميع األوقات.  وتحديثهاجميع معلوماتك  عليك التأكد من دقة

 
تعديلها من وقت  مازونامج، والتي يجوز ألنالمعمول بها وسياسات البرتتضمن هذه االتفاقية قبولك لشروط الخدمة  ) ح

ألي سبب غير قابل للتنفيذ  تبين أنه أو نهطالأو بأي حكم من أحكام هذه االتفاقية عدم قانونية  وفي حالة تبينآلخر. 
ما تبقى من يؤثر على صالحية ونفاذ  عن هذه الشروط واألحكام ولن مستقالً هذا الشرط يصبح ، من األسباب

تحل وبين األطراف فيما يتعلق بالخدمات والموضوعات ذات الصلة،  كامل االتفاقتمثل هذه االتفاقية   أحكام.
  .حاليةمحل أية اتفاقيات وتفاهمات شفوية أو مكتوبة سابقة أو 

  
يخالف ذلك في هذه االتفاقية، ال يوجد في هذه االتفاقية أو في سياسات البرامج المعمول  شئالنظر عن أي  وبغض  )ط

 ذلك في(بما  صورة بأية التصرف االتفاقية هذه أطراف من أي من يطلب أو يحثبها ما يمكن تفسيره على أنه 
 القوانين من أي بموجب مجرمة أو عم تتوافق ال) معينة بمعاملة يتعلق فيما إجراءات أي اتخاذ في اإلخفاق أو اتخاذ

 المعمول البرامج سياسات أو االتفاقية في طرف أي على تسري التي األمريكية المتطلبات أو القواعد أو اللوائح أو
 .بها

  
  التعريفات

  بحسب االستخدام الوارد في هذه االتفاقية، يكون للمصطلحات التالية المعاني الواردة بجانب كل منها:
 
، أو يخضع لسيطرة أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر، أي كيان آخر " تعني، فيما يتعلق بأي كيانالتابعةالشركة "

  يخضع لسيطرة مشتركة مع هذا الكيان.
 
من تطبيقات ، أو أي نقطة اتصال أخرى عبر اإلنترنت، أو تطبيق تروني" تعني أي موقع إلكممتلكات أمازون المشتركة"

 أو أي أمازونمن مواقع ، والتي يتم من خاللها موقع أمازون، بخالف موقع الهواتف المتحركةأو خدمات أو مميزات 
  أو تم تسويقها أو اإلعالن عنها أو وصفها. أو عرضهاأو الترويج لها ، يهايتم توفيرها علمنتجات أو خدمات 

  
  يعني الطرف الموضح أدناه." أمازون مع المتعاقد الطرف"
 
  

 الخدمة أمازون في المتعاقد الطرف
 أمازون على البيع  سوق.كوم منطقة حرة ذ.م.م
 من قبل أمازون اإلنجاز  سوق.كوم منطقة حرة ذ.م.م
 معالجة المعامالت خدمة  سوق.كوم منطقة حرة ذ.م.م

في شروط  ةمحدد يه كما
الخدمة وسياسات البرنامج 

 المعمول بها

 األخرى الخدمات

  
أمازون هو  معيكون الطرف المتعاقد  ،البيع شريك تطبيقات برمجة واجهةقمت بالتسجيل لالستفادة من أو استخدام  إذا

 .البيع شريك تطبيقات برمجةالطرف المتعاقد الذي يقدم الخدمة المطبقة التي تستخدمها فيما يتعلق بواجهة 
 
 الموقع الصفحة الرئيسية الخاصة به من خالل عنوان، حيث يتم تحديد " يعني الموقع اإللكترونيأمازونموقع "

  موقع آخر يخلف أو يحل محل هذا الموقع اإللكتروني.وأي  www.amazon.ae االلكتروني
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 باالمعلومات التي تتعلق بنا أو بالخدمات أو بعمالء أمازون والتي ال تكون معلومة للعامة،  تعني" سريةال معلومات"
 أو البيانات أو ،في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أية معلومات تحدد هوية عمالء معينين أو خاصة بهم؛ التقارير

 البيانات(بخالف  البيانات باستثناء الخدمات من المستمدة والبيانات بالخدمات، الخاصة المعلومات من ذلك غير
 ووقت واألحجام والمبيعات واألسعار المباعة المنتجات وتتضمن منتجاتك بيع من تنشأ والتي) للعمالء الشخصية
 الشخصية البيانات تمثل االتفاقية، هذه وألغراض. بالخدمات المتعلقة التشغيلية أو الفنية المواصفات وكذلك المعاملة؛

  .األوقات جميع في سرية معلومات للعمالء
 
والمحتوى المحمي بموجب  المعمول به" يُقصد به المصنفات المحمية بحقوق الطبع والنشر بموجب القانون المحتوى"

  .المعمول بهحقوق قاعدة البيانات التي تندرج تحت القانون 
  

   .اإلمارات العربية المتحدة تعني"الدولة المختارة" 
 
 سياسة ة، أو أيسنترالسيلر لدى  المطبقة المحظورةالموضحة في صفحات المنتجات  البنود" تعني المنتجات المستبعدة"

  .أمازون، أو أي معلومات أخرى توفرها لك المعمول بهاأخرى من سياسات البرامج ذا
 
  .درهم إماراتي 1,000,000" تعني حدود التأمين"
 
 .درهم إماراتي 37,000" يعني حد التأمينيال"
  
في أو عالمة تجارية أو اسم نطاق أو حق أخالقي أو حق  نشرأو حق اختراع " يعني أي براءة الفكريةحق الملكية "

بموجب أي قوانين وجميع الحقوق اإلضافية والحقوق المجاورة، بما في  سر تجاري أو أي حق ملكية فكرية آخر ناشئ
  أو انتهاك أي مما سبق. االستيالء علىأو  المخالفةبسبب  التقاضيذلك جميع حقوق التسجيل والتجديد وأسباب 

  
قرار أو أي " يعني أي قانون، أو مرسوم، أو حكم، أو الئحة، أو أمر، أو ترخيص، أو تصريح، أو حكم، أو القانون"

(على سبيل المثال على المستوى االتحادي،  أي سلطة حكوميةيكون سارياً اآلن أو في المستقبل وصادر عن ، مطلب آخر
 ذات والية قضائية مختصة. اإلقليمي، حسب االقتضاء)اإلمارة أو 

  
 .لدولة اإلمارات العربية المتحدةالعملة القانونية  وهي، الدرهم اإلماراتي" تعني العملة المحلية"
  
، معلومات الطلب ومعلومات أمازون، فيما يتعلق بأي منتج من منتجاتك يتم طلبها عبر موقع " تعنيمعلومات الطلب"

  ك.يلإ نتيحهاالشحن التي نوفرها أو 
 
وع " يعني أي فرد أو شركة أو شراكة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو سلطة حكومية أو جمعية أو مشرالشخص"

 أم ال. منفصلكان له وجود قانوني مشترك أو قسم أو أي كيان يمكن التعرف عليه، سواء 
  
، بما في ذلك تلك البرامجالموفرة على صفحة سياسات  والبرامجشروط السياسات " تعني جميع سياسات البرامج"

  .السياسات المشار إليها في الروابط
 
تغليف  ،جميع عمليات الشحن والمناولة (أ) ذلك، بما في مالي العائدات من أي من معامالتك" تعني إجعائدات المبيعات"

  .السياسات الضريبية المعمول بهاالضرائب والرسوم الجمركية بالقدر المحدد في  ؛ (ب)وغيرها من الرسوم الهدايا،
 
 ومخزونكفي إدارة طلباتك  هاالستخدام أمازونالتي تتيحها إليك " يُقصد به البوابة اإللكترونية واألدوات سنترال سيلر"
  أو أي نقطة اتصال أخرى عبر اإلنترنت. أمازونجودك على موقع اوتو
 
واجهة برمجة تطبيقات شريك ، اإلنجاز من قبل أمازون، أمازون: البيع على تعني كل من الخدمات التالية "الخدمة"

  .التي نوفرها صلةالمواد ذات الخدمات وال من أيمع  وخدمات معالجة المعامالت، وبشكل مجتمع في كل حالة البيع
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تمثل جزًءا من هذه االتفاقية في التاريخ الذي تختار التي و" تعني شروط الخدمة السارية على كل خدمة الخدمة شروط"

 فيه التسجيل في الخدمة السارية أو استخدامها وأي تعديالت الحقة يتم إجراؤها على هذه الشروط.
  
ة قابلتشغيل ومفاهيم ومبادئ واكتشافات محمية أو  نظم وطرق" تعني أي: (أ) أفكار وإجراءات وعمليات والتكنولوجيا"

 )XMLإكس إم إل ( صيغأو المكتبات أو  المعاجمأو البروتوكوالت أو  الواجهات؛ (ب) بموجب قوانين أية دولةللحماية 
؛ (ج) البرمجيات أو األجهزة المشابهةخرى األمواد الالمنظمة أو المواصفات أو القواعد النحوية أو تنسيقات البيانات أو 

  أو الشفرات أو التكنولوجيا أو أي بند وظيفي آخر.
 
) الخاص عالمة تجارية أو عالمة خدمة أو لباس تجاري (بما في ذلك "الشكل والمظهر" ة" تعني أيالعالمة التجارية"

بموجب  قابل للحمايةأو شارة أخرى أو أي مصدر أو معرف تجاري آخر محمي أو خاص أو االسم التجاري أو شعار 
  أي قوانين.

  
 اإلمارات العربية المتحدة." تعني دولة اإلمارات العربية المتحدة"
  
والبيانات الخاصة بك المنتج  والمحتوى ومعلومات الخاصة بك ات التجاريةالتكنولوجيا والعالم جميع" تعني موادك"

أو الشركات  أمازونأو الشركات التابعة لك إلى لمعلومات المقدمة أو التي تقدمها أنت والمواد والعناصر األخرى أو ا
  التابعة لها.

 
يضمن أو يدير أو يشارك بأي شكل آخر في عرض أو بيع أو تنفيذ أو إنجاز منتجاتك،  " يعني أي طرف ثالثموظفوك"

  بما في ذلك موظفيك أو ممثليك أو وكالئك أو مقاوليك أو مقاوليك من الباطن.
 
بها  قمت بإنجازها(ب)  أو ؛أمازون: (أ) عرضتها من خالل خدمة البيع على تكون قد" تعني أي منتج أو خدمة كمنتج"

  .أمازون اإلنجاز من قبلأو معالجتها بطريقة أخرى من خالل خدمة 
 

" تعني جميع قنوات المبيعات والوسائل األخرى التي تقدم من خاللها أنت أو أي من الشركات التابعة "قنوات مبيعاتك
  ، بخالف المتاجر الفعلية.الخدماتمنتجات أو اللك 

 
وضرائب ، والضريبة االنتقائيةوالمبيعات، والسلع والخدمات، واالستخدام،  ،ضرائبال ميع" تعني أي وجضرائبك"

مبالغ وال، واالستيراد، والتصدير، والقيمة المضافة، واالستهالك، وغيرها من الضرائب، والرسوم التنظيمية، التأمين
أو تكبدها أو  التي يتم تقييمهاالرسوم البيئية الخاصة) ، أو الرسوم والواجبات  على وجه التحديد (بما في ذلك المفروضة

  .فيما يتعلق بأي خدمةالمطلوب تحصيلها أو دفعها ألي سبب من األسباب 
 
" تعني العالمات التجارية الخاصة بك التي تقدمها لنا: (أ) في شكل غير نصي ألغراض العالمة العالمات التجارية"

  و (ب) منفصلة عن (أو غير مضمنة أو مدرجة بأي شكل آخر) في أي معلومات أو مواد خاصة بالمنتج.التجارية؛ 
 
 .أمازونبيع لمنتجك (منتجاتك) عبر موقع عملية " تعني أي معاملتك"
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  شروط البيع على موقع أمازون

 
عبر مواقع  منتجات وخدمات معينة مباشرةً  بعرض") هي خدمة تسمح لك أمازونالبيع على (" أمازونخدمة البيع على 

  أمازون. 
 

، ولكن، ما لم يتم النص على خالف ذلك على وجه تفاقيةاالمن  هذه جزءاً  أمازون علىالبيع خدمة وتعتبر شروط 
  التحديد، فهي تسري فقط على مشاركتك في البيع على أمازون.

 
، فإنك (نيابة عن نفسك أو األعمال التجارية التي تمثلها) توافق على أمازونالبيع على خدمة بالتسجيل أو استخدام 

 إذا قمت بإبراموبغض النظر عن الجملة السابقة،  .هذه خدمة البيع على أمازونااللتزام باالتفاقية، بما في ذلك شروط 
 إدراج، وإلى الحد الذي تستمر في أمازوناتفاقية منفصلة تسمح لك بعرض منتجاتك من خالل موقع معين من مواقع 

 أمازونبموجب تلك االتفاقية المنفصلة، تنظم معامالت منتجاتك على موقع المذكور  أمازونموقع وبيع منتجاتك على 
المذكور وأي خدمات ضريبية نوفرها وفقاً لالتفاقية المذكورة بموجب أحكام تلك االتفاقية وليس بموجب شروط خدمة 

  .هذه البيع على أمازون
 

S-1 ئم المنتجات الخاصة بك والطلبياتواق.  
 

S-1.1  ومعلومات المنتجالمنتجات.  
  

 تلكلكل منتج أو خدمة تقدمها عبر موقع أمازون وتحديث  بدقة كاملة بمعلومات المنتج المطلوبةبتزويدنا  سوف تقوم
موادك ومنتجاتك  توافق كما تضمن كذلكفي جميع األوقات.  لفور عند الضرورة لضمان دقتها وصحتهاالمعلومات على ا

(بما في ذلك التغليف) والعرض والبيع الالحق ألي منها على موقع أمازون مع جميع القوانين المعمول بها (بما في ذلك 
فاضحة مواد ) وال تحتوي على أي ومعلومات المنتج ووضع العالمات المسموح به جميع متطلبات الحد األدنى للسن

امج المعمول بها لدينا)، أو أي مادة تكون أو بحسب نموح به صراحةً بموجب سياسات البرناء الحد المس(باستثجنسياً 
ً لذلك أو مواد محظورة  فحشالمطلق والمعقول منطوية على تشهير أو تقديرنا  بموجب القوانين السارية، وال خالفا

تعلن أن منتجاتك  كماخرى. األحقوق اللتصميم أو أو العالمة التجارية أو ا آخرتنتهك حقوق الطبع والنشر ألي طرف 
ال يجوز لك تقديم واألطفال.  عمالةلم يتم إنتاجها أو تصنيعها أو تجميعها أو تعبئتها بواسطة العمل القسري أو السجن أو 

 URLتقديم أي عالمات لعناوين  على موقع أمازون؛ أو منتجات مستبعدةعرض أي  أي معلومات، أو السعي إلى
  . أمازون، على موقع URLلالستخدام، أو طلب استخدام أي عالمات 

  
 

S-1.2 تجهيز الطلبيات ،منتج؛ الترويجإدراج ال.  
  

ً لهذه االتفاقية، وإجراء الترويج للمنتجات أمازونسوف نمكنك من إدراج منتجاتك على موقع  (بما في ذلك عن  وفقا
أو أي وظائف أو سمات أو إعالنات أو برامج أخرى في أو فيما يتصل بموقع  ممتلكات أمازون المشتركةطريق 
). ويجوز لنا استخدام آليات نقوم من خاللها بتقييم، أو السماح للمتسوقين بتقييم منتجاتك وأدائك كبائع، ويجوز أمازون

ألمازون كذلك إتاحة هذه التقييمات والمالحظات للجمهور. وسوف نزودك بمعلومات الطلبية بخصوص كل طلبية 
هذه المعامالت، كل من مبيعات نيابة عنك بخصوص . كما سنتلقى جميع عائدات الأمازونلمنتجاتك من خالل موقع 

  .هذه أمازونشروط خدمة البيع على لويكون لنا حقوق حصرية للقيام بذلك ثم نقوم بتحويلها إليك وفقاً 
 

S-1.3  والمناولةرسوم الشحن.  
  

 اإلنجاز من قبل قبلبالنسبة لمنتجاتك التي يطلبها العمالء على أو من خالل موقع أمازون والتي ال يتم تنفيذها من 
ً أمازون، فإنك ستحدد رسوم الشحن والمناولة  امج الخاصة بنا، والوظائف القياسية (بما في ذلك أي نلسياسات البر وفقا

رسوم شحن قائمة على الفئة وكذلك رسوم المناولة التي نحددها، مثل المنتجات التي يقدمها البائعون في خطة البيع 
. ويرجى الخاصة بك ا نحدد رسوم الشحن والمناولة أن تقبلها كمقابل كامل للشحن والمناولةالفردية). ويجب عليك عندم
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خدمة اإلنجاز من قبل منتجاتك والتي يتم الوفاء بها باستخدام  من قبل أمازون بشأنالرجوع إلى شروط خدمة اإلنجاز 
  . أمازون

  
S-1.4  بطاقات االئتماناالحتيال في.  

  
عملية شراء احتيالية إجراء بطاقات االئتمان (على سبيل المثال،  االحتيال في محاوالتمخاطر  من طرفنا نتحملوف س

التي تحدث فيما يتعلق و) آخرناتجة عن السرقة واالستخدام غير المصرح به لمعلومات بطاقة االئتمان الخاصة بطرف 
الطلبية بدقة وفقا لمعلومات  إنجازهاالتي لم يتم البائع وينجزها بالمنتجات التي  ما يتعلق في كل حالة باستثناء بمعامالتك

  .ئر األخرىتتحمل كل مخاطر االحتيال أو الخساأما أنت فسوف الشحن. وبيانات 
  

S-2 وإرجاع المنتجاتوإعادة األموال  ؛اإلنجازبيع وال.  
 

S-2.1 البيع واإلنجاز.  
 

قررت التي أمازون  من مواقع كل موقعخدمة اإلنجاز من قبل أمازون في في شروط  منصوص عليهبخالف ما هو 
عرض وبيع و ذكر مصدر(أ)  استخدمت فيها خدمة البيع على أمازون، يجب عليك االلتزام بما يليأو  فيها التسجيل
، في كل حالة التي أنجزتها أمازون كببيع منتجاتوعرض ومصدر التي أنجزها البائع، وكذلك ذكر منتجاتك وإنجاز 

 ً وعرضها على  شروط التي قمت أو قمنا بتقديمهاهذه االتفاقية، وكافة الو ،الطلبية ذات الصلةلشروط معلومات  وفقا
وتتحمل جميع المخاطر المتعلقة بتلك األنشطة (ب) حزم  بمفردك عنمسؤوالً  في وقت الطلب، وستكون أمازونموقع 

ً يمن منتجاتك بطريقة معقولة تجار كل منتج المعمول  ووضع الملصقات التعريفيةتتوافق مع جميع متطلبات التغليف  ا
على على األقل مرة  يةمعلومات الطلب في أو قبل تاريخ الشحن المتوقع؛ (ج) استرجاع بها وشحن كل منتج من منتجاتك

ً مل؛ (د) إلغاء معامالتك فقط وفقواحدة في كل يوم ع كام التي تظهر على لشروط واألحبموجب الما هو مسموح به  ا
بموجب هذه االتفاقية؛ (ه) الوفاء بمنتجاتك في جميع أنحاء مطلوب  حسب ما هوأو  المعنيفي وقت الطلب  أمازونموقع 

باإلنجاز فيما يتعلق  أمازون؛ (و) توفير معلومات القدر الذي يحظره القانون أو هذه االتفاقية)(باستثناء  المختارةالدولة 
، ويجوز لنا إتاحة المحددة من قبلنا(بالقدر المتاح)، في كل حالة حسب طلبنا باستخدام العمليات  وتتبعها الطلبيةحالة و

البائع لكل "؛ (ح) التأكد من أنك إطالق المنتج؛ (ز) االلتزام بجميع تعليمات "تاريخ للجمهورأي من هذه المعلومات 
وإذا أمكن، أي فواتير ضريبية، داخل كل شحنة  بالطلبية يرجى إرفاق قسيمة التعبئة الخاص) ط؛ (منتج من منتجاتك

بائع لكل من منتجاتك في جميع قسائم التعبئة أو غيرها من المعلومات النفسك على أنك  قم بتعريفمن منتجاتك؛ (ي) 
يرجى عدم المنتج إليه؛ و (ك)  إرجاعمنتجاتك وبصفتك الشخص الذي يجوز للعميل  بخصوصالمضمنة أو المقدمة 

أي من منتجاتك باستخدام تنفيذ  وفي حالةمنتجاتك.  إنجازأو  تلتأكيد الطلبياعمالء سال رسائل بريد إلكتروني إلى الإر
على تخزين  أمازون بشأن موقعمن قبل أمازون اإلنجاز من قبل أمازون، فسوف يتم تطبيق شروط خدمة  خدمة اإلنجاز

  . أمازون قبلإنجازها من إنجاز وتسليم هذه المنتجات التي تم و
 

S-2.2 األموال ادرداستيات اإللغاء واإلرجاع وعمل.  
  

 البندومع مراعاة . الذي تتعامل معه أمازونموقع األموال المطبقة على  ادردستأمازون السياسات على منتجاتك تسري 
6-F ، قبول يجب عليك على الفور ، أمازون خدمة اإلنجاز من قبلباستخدام  إنجازهاتم يألي من منتجاتك التي بالنسبة

ً وفق التسوياتإجراء و رد المبالغعمليات اإللغاء واإلرجاع و وإجراءوحساب   الستردادوسياسات أمازون لهذه االتفاقية  ا
ويجوز لنا دون تقييد  الخاصية التي سنقوم بتفعيلها في حسابك.باستخدام وذلك ، األموال المطبقة على موقع أمازون

والتسويات لمصلحة  ورد المبالغعمليات اإللغاء واإلرجاع  وإجراءقبول وحساب  المطلق، وفق تقديرنا التزاماتك
د أي مدفوعات ى العمالء فيما يتعلق بمعامالتك، ثم نقوم بسداإلعبر أمازون مدفوعات ال كافةتوجيه ويجب عليك العمالء. 

  ن كافة المبالغ التي نقوم بسدادها.ع وسوف تقوم بتعويضنالى العمالء بالطريقة التي نحددها، إ
  

S-3 وجود مشاكل في منتجاتك.  
 

S-3.1  وعدم المطابقة؛ استدعاء المنتجاتأخطاء التسليم.  
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أو السرقة أو أي خطأ أو  سوف تتحمل المسؤولية عن أية حالة من حاالت عدم التنفيذ أو عدم التسليم أو سوء التسليم

فيما يتصل بتنفيذ منتجاتك، باستثناء القدر الذي يرجع السبب فيه إلى (أ) االحتيال في بطاقة االئتمان، وهو  عمل آخر
الخاصة بك كما وردت  يةفي توفير معلومات الطلب إخفاقنا؛ أو (ب) S-1.4البند األمر الذي نتحمل مسؤوليته بموجب 

جملة السابقة، بالنسبة إلى منتجاتك التي يتم الوفاء بها باستخدام بغض النظر عن الوالتحقق من العنوان. نتيجة نا أو يلإ
موقع  الموجودة على أمازوناإلنجاز من قبل ، إن وجدت، سيتم تطبيق شروط خدمة أمازون خدمة اإلنجاز من قبل

كما  .منتجاتك فيما يتعلق بتنفيذ آخر أو عمل عدم التسليم، أو سوء التسليم، أو السرقة، أو أي خطأ على حاالت أمازون
استدعاء عام أو خاص أي أو  ،عيب فيظهور أي أو  حالة من حاالت عدم المطابقة عن أي يةمسؤولال أنك تتحمل

ويجب عليك منتج من منتجاتك أو المنتجات األخرى المقدمة فيما يتعلق بمنتجاتك. أو تحذير خاص بسالمة أي  للمنتج،
استدعاء عام أو خاص للمنتج، أو تحذير خاص بسالمة أي منتج من منتجاتك أو في حالة وجود أي على الفور إخطارنا 

  المنتجات األخرى المقدمة فيما يتعلق بمنتجاتك.
 

S-3.2 رد مبالغ مدفوعة و ضمان أمازون الشامل.  
  

أي نزاع آخر أو  أمازون موقععلى  المتوفر" ضمان أمازون الشاملمطالبة بموجب " قدمناإذا أبلغناكم بأننا تلقينا أو 
يكون لديك ، بأحد معامالتك ) أورد مبالغ مدفوعةاتك (فيما عدا عملية من عمليات بعرض أو بيع أو إنجاز منتاج يتعلق

من المبالغ المدفوعة أو النزاع المطالبة أو رد  المطالبة. إذا وجدنا أن بخصوصيوم لإلستئناف على قرارانا  30
ً وفقتعويضنا ممارسة حقوقك ضد العميل، و(ب) مسؤوليتك، يتعين عليك (أ) عدم   الوارد لبند مدفوعات رسوم الخدمات ا

، ولكن فيما عدا رسوم الشحن والمناولةو الضرائبالعميل (بما في ذلك  المدفوع من قبل مبلغالهذه االتفاقية مقابل في 
وكافة الرسوم والمصاريف األخرى ذات صلة ) S-4أي رسوم إحالة قمنا باالحتفاظ بها كما هو معرف في هذا البند 

أو  أو إعادة تقديم ة معالجة أخرى للدفعاتأو أيأو البنك بطاقة اإلئتمان رسوم بالمعاملة األصلية (على سبيل المثال 
  بقدر ما يستحق علينا. ذات صلة جزاءات) وأي رد مبالغ مدفوعة أو استردادات

  
S-4 التعويض.  

 
(ج) ؛ (ب) أي من الرسوم المتغيرة نظير إتمام المعاملة ذات الصلة؛ المعمول بهاسوف تدفع إلينا: (أ) رسوم اإلحالة 

 ً  معمول بها(د) أي رسوم أخرى و ؛ رسوم االشتراك في خدمة البيع على أمازون غير المستردة كل شهر مقدما
رسوم االشتراك في يقصد بعبارة ". )معمول بهاالبرامج لافي ذلك أي سياسات في هذه االتفاقية (بما  ومنصوص عليها

في وقت استحقاق  أمازونموقع " الرسم المحدد على هذا النحو في جدول رسوم البيع على خدمة البيع على أمازون
هذه " المعنى الموضح في عائدات المبيعات) يكون لعبارة "1دفع هذه الرسوم. وفيما يتعلق بكل معاملة من معامالتك: (

، إن وجدت، وفقاً لما هو محدد في الرسوم المقررة" الرسوم المتغيرة نظير إتمام المعاملة) وتعني عبارة "2االتفاقية؛ (
على  الرسوم المقررة" وتعني رسوم اإلحالة) "3؛ و(أمازونجدول الرسوم المتغيرة نظير إتمام المعاملة على موقع 

بناًء على جدول رسوم البيع على أمازون وقت إجراء  ل موقع أمازونمن خال أساس عائدات المبيعات من معاملتك
تتضمن عائدات المبيعات أية رسوم شريطة أال ؛ معاملتكلنوع المنتج موضوع  أمازون، استنادًا إلى تصنيف معاملتك

باستخدام خدمة اإلنجاز المنجزة ي تتكون فقط من المنتجات في حالة معامالتك الت من الرسوم التي قمنا بتحديدهاشحن 
  أمازون. من قبل

 
S-5  ورد المبالغالتحويالت من عائدات المبيعات.  

  
يوماً)  14أسبوعين ( ، سوف نرسل لك رصيدك المتوفر كلهو منصوص عليه في هذه االتفاقية خالفاً لذلك باستثناء ما

يكون رصيدك المتوفر مساوياً ألي عائدات ، بالنسبة لكل عملية تحويلو). (أو على فترات أقصر من ذلك حسب تقديرنا
نظير الحواالت المعمول به (والذي ستقبله كدفعة كاملة  حسابتاريخ  قبل اعتباراً من مبيعات لم يتم تحويلها إليك من

ً منه (أ) رسوم اإلحالة؛ (ب) الرسوم رسوم المعمول بها؛ (ج) أي  مقابل إتمام المعاملة المتغيرة معامالتك) مطروحا
مطبقة وواردة في هذه االتفاقية (بما في ذلك أي سياسات ؛ (د) أي رسوم أخرى اك في خدمة البيع على أمازوناشتر

ً بها في رصيد حسابك وفقمنك االحتفاظ  نطلب؛ (هـ) أي مبالغ معمول بها)امج برال لهذه االتفاقية (بما في ذلك المدفوعات  ا
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، و (و) أي ضرائب تحتسبها )وسياسات البرامج المعمول بها S-1.4 البندو من الشروط العامة 2البند بموجب  المحتجزة
 ً   وتقوم بتحصيلها وتحولها إلى هيئة ضريبية وفقاً للقانون المعمول به كما هو محدد في سياسات الضريبة. أمازون تلقائيا

  
 األخرىأو األطراف  أمازونلها  التي تتعرضيجوز لنا إنشاء احتياطي على حسابك استنادًا إلى تقييمنا للمخاطر كما 

ً مبلغ االحتياطي من وقت آلخر ال ويجوز لنا تعديل بسبب األعمال أو التنفيذ الذي تقوم به،   . مطلقلتقديرنا ال وفقا
  
ب التحويالت لمدة ، قد يتم تأجيل تاريخ حساللمرة األولى أو تغييرها فيما بعد حسابك البنكي بياناتعندما تقوم بتقديم و

ً يوم 14 تصل إلى ، لن يشتمل مبلغ التحويالت على عائدات المبيعات الذين يتبعون خطة البيع الفرديةبالنسبة للبائعين و. ا
ً يوم 14خالل فترة  التي تمت ، لعمالء فيما يتعلق بأحد معامالتكإذا قمت برد األموال إلى أحد او. التحويلقبل تاريخ  ا

يخ حساب التحويالت المتاح ، في تارمن خالل إحدى الشركات التابعة لنا)من خاللنا (أو  وتم إرسال المبلغ المسترجع
(بما في ذلك الضرائب  إلينا حسب القدر الذي أرجعته إلى العميل، فسوف نرد لك مبلغ رسوم اإلحالة التي دفعتها التالي

اإلدارية رسوم ال اً منهاالمعمول بها)، مطروحالمحدد في سياسات الضرائب  بالقدرالمستردة والرسوم الجمركية فقط 
سنقوم كما  .احتجازه كرسوم إداريةمنتج من منتجاتك التي تم ردها، وهو المبلغ الذي يجوز لنا  عن كلاألموال  ادردستال

التحويل التالي الذي نرسله إليك. تعني من وقت آلخر مع  الفرعي بموجب هذا البند يتعين علينا ردهابتحويل أي مبالغ 
 ادردستالالرسوم اإلدارية الموضحة في جدول و الرسوم المقررة" تعني األموال ادردستالاإلدارية الرسوم عبارة "
  في موقع أمازون. األموال

  
من الصافية إلى الرصيد المتوفر لديك عندما يتم استالم تلك العائدات من قبلنا أو  المبيعات عائداتسيتم إعادة رصيد 

 .الشركات التابعة لناقبل 
 

S-6 أمازون وخدمات مواقع.  
  

أن تحدد تصميم مواقعها اإللكترونية ومحتواها ووظيفتها وإتاحتها ومدى مالئمتها والخيارات الموجودة  مازونأل يحق
 كما. لها استخدامك ذلك في بما خدمة، للكعليها وأي منتج أو قوائم موجودة في متاجر أمازون، وكذلك جميع الجوانب 

  .مسؤولياتها من أي تفويض أو الحقوق هذه من أي عن التنازل ألمازون يجوز
 

  يفات خدمة البيع على موقع أمازونتعر
 

  يتم تنفيذها من خالل خدمة اإلنجاز من قبل أمازون.ا من منتجاتك التي " تعني أيلمنتجات المنجزة من قبل أمازونا"
 

وتسري  أمازونموقع  المنشورة على األموال ادرداست و" تعني سياسات المرتجعات أمازون في رد األموال"سياسات 
  .أمازونعلى المنتجات والخدمات المقدمة عبر موقع 

  
: (أ) التي أخرى تنزيالتمدة عرض و/أو  ةأو عرض ترويجي أو أي تخفيض" يعني أي خصم أو المستبعد"العرض 

أن تتم الموافقة على أو دعم ما ذكر  إلىأو ندعمها (فقط  عليها وافقن محاولت إتاحتها من خالل موقع أمازون لكننا ل
شراء المنتجات فقط إلعادة بيعها واألطراف ب ليقوموا) 1إما ( فقط ألطراف أخرى تتيحهاعلى موقع أمازون)؛ أو (ب) 

) اختاروا بشكل مؤكد االشتراك 2أو ( ؛الجملة)ب المشترين أخرى بعبارةمن غير المستخدمين النهائيين لهذه المنتجات (
  رامج والء العمالء أو برامج حوافز العمالء المطبق لديك أو لدى أي من الشركات التابعة لك.في أحد ب

 
من اعتباراً " يعني، فيما يتعلق بأي من منتجاتك، إما: (أ) نهاية فترة توفر الشحن (التي تبدأ تاريخ الشحن المتوقع"

الذي حددته في وتوفر الشحن، حسب االقتضاء، ريخ تاالتاريخ الذي تم فيه تقديم الطلب المعني من قبل العميل)، أو 
 ملخصمنتجك؛ أو (ب) إذا لم تحدد معلومات توفر الشحن في ب ملخص بيانات المخزون / المنتج ذي الصلة والمتعلق

، بعد )2عمل ( نشحنها خالل يوميأمازون  المنتجات التي تطلبفئة ل ينتميمنتجك  تبين أنبيانات المخزون / المنتج أو 
  من تاريخ عمل الطلبية ذات الصلة من قبل العميل.) عمل 2( نيومي
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(بما في ذلك الضرائب ورسوم الشحن  مقابل منتجكمستحق الدفع أو المدفوع " يعني المبلغ اإلجمالي "سعر الشراء
  ).بالقدر المحدد في السياسات الضريبية المعمول بها ورسوم المناولة فقط

 
) ٪20( ) أو عشرين بالمائةدرهم إماراتي 25( درهم إماراتي 25" تعني أقل من األموال الستردادة يرسوم اإلدارال"

  .المعمول بهامن رسوم اإلحالة 
 
  ").تاريخ حساب التحويالت(") عمل 2( نبيوميتاريخ الحوالة يسبق " هو التاريخ الذي تاريخ حساب التحويالت"
 
القدر الذي ، ما يلي (باستثناء أمازونكل منتج من منتجاتك فيما يتعلق بموقع بشأن " تعني معلومات المنتج المطلوبة"

توافر امج المعمول بها): (أ) الوصف، بما في ذلك حسب مقتضى الحال نلم ينص عليه صراحة بموجب سياسات البر
و  SKU(ب) أرقام ؛ تحديد المواعيد وسياسات إلغاء الخدمة، وإرشادات المنتجات بحسب الموقع والخيارات المتاحة

EAN / UPC / JAN ؛ (ج) المعلومات المتعلقة لتي يجوز ألمازون طلبها بشكل معقولومعلومات التعريف األخرى ا
 تقررها، وقيود أو متطلبات الشحن، ومعلومات الشحن (في كل حالة، وفقاً ألي تصنيفات ومدى توافرهبحالة المخزون 

 أمازون ونظام التصفح وفقاً لما تقررهكل فئة من فئات منتجات أمازون  ضمنمن وقت آلخر)؛ (د) التصنيف  أمازون
بجميع إرشادات صور  يجب أن تلتزم هذه الصورةو التي تظهر شكل منتجك بدقة،رقمية الصورة المن وقت آلخر؛ (ه) 

المناولة ؛ (ز) رسوم الشحن وأو عالمات أخرى؛ (و) سعر الشراءص إضافية أو ن ال تتضمن أي شعاراتأأمازون و
 أو ضمانات مسؤولية أو تحذيرات أو إشعارات أو ملصقاتالإخالء بيانات القياسية)؛ (ح) أي نص أو  لخصائصنا(وفقا 

أو الترويج له أو اإلعالن عنه أو بيعه ؛  منتجكفيما يتعلق بعرض  ذكرهيفرض القانون المعمول أو أي محتوى آخر 
زين أو شروط وأحكام أخرى تنطبق على هذا المنتج يجب أن يكون العميل ) أي متطلبات للبائعين أو رسوم إعادة تخط(

؛ (ل) أبعاد المنتج؛ (م) الوزن؛ (ن) قائمة محددة الطرازعلى علم بها قبل شراء المنتج؛ (ي) العالمة التجارية؛ (ك) 
التي قد نطلبها (وغيرها من المعلومات التعريفية  EAN / UPC / JANو  SKUالمواصفات الفنية؛ (س) أرقام ب

و  ؛كالذي سيشحن منه منتج بشكل معقول) للملحقات ذات الصلة بمنتجك والمتاحة في كتالوجنا؛ (ع) الوالية أو الدولة
(على سبيل المثال، حالة المنتجات المستعملة أو المجددة، وفواتير ووثائق  نطلبها بشكل معقول(ف) أي معلومات أخرى 

  .اجاتكأخرى تبين سالمة وموثوقية منت
 
  اإلنجاز من قبل أمازون.تنفيذها باستخدام خدمة يتم  " تعني أيًا من منتجاتك التي الالبائع التي ينفذهاالمنتجات "
 
  تقديري أو الذي وعد به العميل.التاريخ الشحن و التسليم " تعني، فيما يتعلق بأي من منتجاتك، معلومات الشحن"
 
" يعني التاريخ (التواريخ) ، إن وجد، المحدد من قبل الشركة المصنعة أو الموزع و / أو المرخص اإلطالقتاريخ "

أو ال ب)، الكت أحد عنوان علناً (مثل: عن المعلومات المحددة المتعلقة بهذا المنتج ال يجوز قبله الكشفللمنتج كتاريخ 
  يجوز قبل ذلك التاريخ تسليم أو إتاحة المنتج إلى العمالء.

 
" تعني أي عالمة تجارية أو أي شعار آخر أو اسم أو عبارة أو معرف أو سلسلة أحرف تحتوي URLعالمات عناوين "

آخر من أشكال ) أو أي شكل com ،.ae ،.edu ،.ca ،.fr ،.jp. (على سبيل المثال، نطاق مميزعلى أو تتضمن أي 
  ).com أو   dot com, dotcom, net(على سبيل المثال   النطاق المميز

 
شروط هذه الخدمة االتفاقية؛ ومع ذلك، وكما هو مستخدم في  الواردة بهذه" في الشروط العامة معاملتك"كلمة تم تعريف 

  .فقط خالل البيع على أمازون التي تتم منأي وجميع المعامالت  هذه الكلمة تعني، موقع أمازونالمتعلقة بالبيع على 
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  أمازوننجاز من قبل اإلشروط خدمة 

والخدمات  ك") إمكانية إجراء خدمات إنجاز منتجاتنجاز من قبل أمازوناإلخدمة نجاز من قبل أمازون ("اإلتوفر خدمة 
  المرتبطة بها.

 
، ومالم ينص على خالف ذلك تحديداً فهي تتعلق تفاقيةالأمازون هذه جزًءا من انجاز من قبل اإلتعد شروط خدمة 

نجاز من قبل أمازون، اإلنجاز من قبل أمازون. وبالتسجيل في أو استخدام خدمة خدمة اإلوتسري فقط على مشاركتك في 
نجاز من اإلشروط خدمة بما في ذلك تفاقية التوافق على االلتزام بافإنك (باألصالة عن نفسك أو الشركة التي تمثلها) 

من أجل  آخرالتابعة لها أو أي طرف  )شركاتشركة (القبل أمازون. كما توافق صراحة على جواز استعانة أمازون بال
 إكمال واحد أو أكثر من الخدمات المرتبطة بها والموضحة أدناه.

  
  اإلنجاز خدمات

  
F-1 المنتجات الخاصة بك.  

 
نجاز من قبل أمازون، يجب عليك التقدم بطلب لتسجيل كل منتج تقدمه وترغب في ضمه إلى اإلبمجرد قبولك في خدمة 

نجاز من قبل أمازون، كأن خدمة اإلنجاز من قبل أمازون. يرجى العلم أنه يجوز لنا رفض تسجيل أي منتج في خدمة اإل
نجاز من قبل أمازون أو في حالة انتهاكه لسياسات البرامج المعمول بها. كما يجوز اإل من خدمةيكون المنتج مستبعد 

  من قبل أمازون.نجاز اإل خدمةلك في أي وقت سحب أي منتج من منتجاتك من 
 

F-2 معلومات المنتج والشحن.  
 

يتعين عليك وفقاً لسياسات البرامج المعمول بها  تزويدنا للحصول على معلومات دقيقة وكاملة عن منتجاتك المسجلة 
ً للمتطلبات اإل خدمةفي  نجاز من قبل أمازون. ويجب عليك على الفور تحديث أي معلومات تتعلق بمنتجاتك وفقا

 من قبلنا وكلما دعت الضرورة لذلك حتى تظل المعلومات دقيقة وكاملة في جميع األوقات. الموضوعة
  

F-3 الشحن إلى أمازون.  
 

3.1-F 3.4 البند باستثناء ما هو منصوص عليه خالفاً لذلك في-F 5البند  و-F نجاز من قبل أمازون خدمة اإل، يقتصر
نفس ، وذلك ليتم تسليمها للعمالء في المختارة التنفيذ الواقعة في الدولةعلى الوحدات التي يتم شحنها من وإلى مراكز 

وستكون مسؤوالً عن . فقط. ويجب عليك أن تشحن الوحدات إلينا وفقاً لسياسات البرامج المعمول بها المختارةالدولة 
ولن  ،مين على النقل بالعبور)جميع التكاليف المتكبدة لشحن الوحدات إلى وجهة الشحن (بما في ذلك تكاليف الشحن والتأ

تتحمل شركة أمازون أي تكاليف شحن. كما أنك مسؤول عن دفع جميع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم األخرى. 
وفي حالة وجود أي وحدة تمت تعبئتها أو وضع عليها الملصق بشكل غير صحيح، يجوز لنا إعادة الوحدة إليك على 

) أو إعادة تعبئة الوحدة أو إعادة وضع الملصق التعريفي عليها وتحصيل رسوم إدارية F-7للبند نفقتك الخاصة (وفقاً 
  منك نظير ذلك.

 
F-3.2 .ال يجوز لك تسليمنا كما أننا نرفض استالم أي شحنة أو وحدة غير مناسبة  

  
3.3-F  9.2البند يجوز لنا أن نسمح لك حسب تقديرنا بشحن الوحدات على نفقتك (كما هو موضح في-F إلى مراكز (

التنفيذ باستخدام أسعار شحن مخفضة قد نوفرها من خالل بعض شركات النقل. وفي هذه الحالة، يجب عليك استخدام 
العمليات المنصوص عليها وتقدم المعلومات التي نطلبها منك للحصول على هذه األسعار المخفضة. وكذلك يجب االلتزام 

د المفروضة على الوزن والحجم ومتطلبات الشحن األخرى التي تفرضها شركات بإجراءات التشغيل القياسية والقيو
الشحن المعنية. وفي حالة قيامنا بتزويدك بتكاليف الشحن التقديرية قبل إجراء عملية الشحن، فأنت تقر وتوافق على أن 

لوحدة، كما هو محدد من قبل تكاليف الشحن الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. باإلضافة إلى ذلك، إذا كان وزن ا
) قد أشركة النقل المعنية، يختلف عن الوزن الذي قدمته لنا ألغراض تحديد تكاليف الشحن التقديرية، ففي هذه الحالة: (

نقوم بتحميلك أكثر من تكاليف الشحن التقديرية إذا ارتأت شركة أن هذه الوحدة تزن أكثر مما ذكرت؛ أو (ب) قد يتم 
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أن الوزن أقل من الوزن الذي ذكرت. ال  لكامل لتكاليف الشحن التقديرية حتى وإن ارتأت شركة النقلتحصيل المبلغ ا
يحق لك استخدام معلومات حساب شركة النقل (على سبيل المثال، رقم حساب شركة النقل، ومقدار أسعار الشحن، وما 

، ولذلك فأنت تتعهد آخرألي طرف  إلى ذلك) ألي غرض من األغراض، وال يجوز لك الكشف عن هذه المعلومات
من الشروط العامة بهذه االتفاقية. وبحسب االتفاق  11بحماية تلك المعلومات تماماً كمعلومات أمازون السرية وفقاً للبند 

الذي تم من طرفك معنا ومع شركة الشحن المعنية، ستكون أنت الشاحن المسجل، وسندفع إلى شركة النقل رسوم شحن 
ت باستخدام األسعار المخفضة المذكورة أعاله. وستظل مالكاً ألي من تلك الوحدات المشحونة باألسعار جميع الوحدا

المخفضة بموجب هذا البند ومسؤوالً عن فقدانها، ولن ينشأ علينا توفير أسعار الشحن هذه أي التزام أو مسؤولية علينا 
ن. كما تفوض شركة النقل المعنية بتزويدنا بجميع المعلومات فيما يتعلق بأي تأخير أو تلف أو خسارة متكبدة أثناء الشح

  لتتبع الشحنة.
 

F-3.4  الضوابط خالل من الوحدات تمر ال عندما ذلك في بما( المختارةدولة الوإذا كنت تقوم بشحن وحدات من خارج 
فإنه يتعين عليك في هذه الحالة أن تدرج نفسك كمستورد / مرسل إليه و  ،كز التنفيذاإلى مر للدولة المختارة) الجمركية

أو المصدر المسجل، حسب مقتضى الحال وأن تختار أحد الوسطاء الجمركيين. وال يجوز إدراج أمازون (وال أي من  /
من الوثائق الجمركية.  الشركات التابعة لها) على أنها المستورد أو المصدر على أية وثائق استيراد أو تصدير أو غيرها

إن أمازون أو الشركة التابعة لها تحتفظ بحقها في رفض استالم الوحدات تغطيها مستندات االستيراد، وسيتم تحصيل 
أي تكاليف يتم تقييمها على أو تتكبدها أمازون أو الشركة التابعة لها من بطاقة االئتمان الخاصة بك أو من حسابك 

  قاصتها مقابل المبالغ المستحقة إليك، أو بأي طريقة أخرى نختارها.البنكي، أو خصمها من أو م
  

F.4التخزين ..  
 

نجاز من قبل أمازون هذه بمجرد تأكيد عملية التسليم. اإلسنقوم بتوفير خدمات التخزين كما هو موضح في شروط خدمة 
وسنحتفظ بالسجالت اإللكترونية التي تتتبع مخزون الوحدات من خالل تحديد عدد الوحدات المخزنة في أي مركز من 
مراكز التنفيذ. ولن يُطلب منا وضع عالمة فعلية أو فصل الوحدات عن وحدات المخزون األخرى (على سبيل المثال، 

في  األخرىلمنتجات التي لها رقم تعريف موحد في أمازون) التي نملكها أو تملكها الشركات التابعة لنا أو األطراف ا
مركز (مراكز) التنفيذ المعنية. وإذا اخترنا دمج الوحدات مع وحدات المخزون األخرى المذكورة، يتفق الطرفان على 

المنتجات. ويجوز لنا نقل الوحدات بين المنشآت. وفي حالة فقدان أو أن سجالتنا ستكون كافية لتمييز الوحدات من بين 
نجاز من قبل أمازون، اإل خدمةحدوث ضرر ألي من الوحدات أثناء تخزينها، فسوف نقوم بتعويضك وفقاً إلرشادات 

ويضك عن إحدى وسوف تقوم، بناء على طلبنا، بتزويدنا بفاتورة ضريبية صالحة بالتعويض المدفوع إليك. وإذا قمنا بتع
، ستكون مسؤوالً األخرى. وفي جميع األوقات F-7للبند الوحدات، يحق لنا في هذه الحالة التصرف في الوحدة وفقاً 

وحدك عن أي خسارة أو ضرر يلحق بأي وحدة. وال يشير تأكيدنا على االستالم (أ) أو يوحي بأن أي وحدة قد تم تسليمها 
تلف أو ضرر لحق بأي وحدة قد تم اكتشافه الحقاً بعد تأكيد االستالم؛ (ب) تشير دون وقوع تلف أو أضرار، أو أن أي 

أو توحي ضمنا بأننا استلمنا بالفعل عدد الوحدات الخاصة بمنتجك (منتجاتك) التي قمت بتحديدها في هذه الشحنة؛ أو 
حتفظ بالحق بأن نغير قيود لتحديد . كما نتفاقيةالاهذه أي من حقوقنا بموجب  (ج) أنك تتنازل عن أو تقيد أو تقلل من

، من الشروط العامة 15وفقاً للبند  المواعيد وحدود للحجم عند تسليم وتخزين المخزون الخاص بك في مراكز التنفيذ
  وسوف تلتزم بأي من هذه القيود أو الحدود.

  
F-5 التنفيذ.  

 
منتجاتك إلى  الخاص بنا الذي يحتوي على المخزونكجزء من خدمات التنفيذ التي نقدمها، سنقوم بشحن الوحدات من 

، والمضمنة في طلبات العمالء الصحيحة. كما يجوز لنا شحن وحدات مع المنتجات المختارةعناوين الشحن في الدولة 
 إنجازوفي حالة مشاركتك في خدمات  .اآلخرين، بما في ذلك أي من الشركات التابعة لنا التجار من التي تم شراؤها

 األجنبي المنتجير لدينا، فسوف نقوم بشحن منتجاتك التي نراها مؤهلة لذلك (ويشار إلى كل منها بعبارة "طلبات التصد
 مراعاة مع وذلك األجنبية، للشحنات مؤهلة كوجهات نحددها التي الدول في الموجودة األجنبية العناوين إلى") المؤهل
  .بها المعمول أمازون قبل من اإلنجاز خدمة إرشادات بحسب األجنبية الشحنات لها تخضع التي اإلضافية الشروط
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F-6 عمليات اإلرجاع التي يقوم بها العمالء.  

 
F-6.1  والتي تم شحنها إلى عناوين داخل  المنفذة من قبل أمازونسوف نتلقى ونقوم بمعالجة مرتجعات أي من الوحدات

نجاز من قبل أمازون، وسياسات البرامج. وتعاد إلى مخزون اإلوفقاً لشروط اتفاقية البائع، وشروط خدمة  الدولة المختارة
نجاز من قبل أمازون أي وحدة من الوحدات القابلة للبيع والتي تكون في الوقت ذاته جزء اإل خدمة منتجاتك في برنامج

اصة بمنتجاتك أمازون والتي يتم إرجاعها بشكل صحيح. ويجوز لنا تلبية طلبات العمالء الخالمنفذة من قبل وحدات المن 
، F-7البند أمازون. وباستثناء ما هو منصوص عليه في  المنفذة من قبلمن خالل أي وحدات مرتجعة من الوحدات 

  ستعود إليك ملكية جميع الوحدات التي يتم إرجاعها من قبل العمالء.
 

6.2-F  7البند مع مراعاة-F  سنقوم، بناًء على التوجيهات الصادرة من قبلكم، بإعادة أو التصرف في أي وحدة مرتجعة
  إلينا من قبل العمالء إذا ارتئينا أنها وحدة غير مناسبة.

 
F-7 إرجاع المنتجات إليك والتصرف فيها.  

 
F-7.1 .يجوز لك، في أي وقت ، طلب إعادة الوحدات إليك أو التصرف فيها  

  
F-7.2 نجاز من قبل أمازون. اإل، بما في ذلك عند إنهاء شروط خدمة مع إشعارك بذلك إرجاع الوحدات إليك ويجوز لنا

، إذا: (أ) تبين قدم أو عدم صحة عنوان الشحن ى عنوان الشحن الخاص بك. ومع ذلكعل المرتجعةوترسل الوحدات 
، أو (ج) لم نستطع المختارة عندما نطلب ذلكعنوان الشحن المحدد في الدولة ، أو تأكيد الخاص بك، (ب) لم تقم بتقديم

اتخاذ الترتيبات الالزمة لدفع ثمن إعادة الشحنة، ففي هذه الحالة تعتبر الوحدة (الوحدات) متروكة وقد نختار التصرف 
ويرها أو تبرعها أو تلفها) كما هو مناسب على أساس المخزون (على سبيل المثال، عن طريق بيعها أو إعادة تدبها 

   واالحتفاظ بأي عائدات قد نستلمها من ذلك التصرف.
  

ً على هذا اإلجراء):   )1( على الفور إذا قررنا أن(أ) ويجوز لنا التصرف في أي وحدة غير مناسبة (وتعتبر موافقا
؛ آخرو موظفينا أو أي طرف الوحدة تمثل خطراً على السالمة أو الصحة أو تتسبب في إنشاء مسؤولية على أمازون أ

) لدينا أسباب إلنهاء استخدامك للخدمات على الفور طبقاً 3قد قمت بممارسة نشاط احتيالي أو غير قانوني؛ أو ( )2(
إذا أخفقت في توجيهنا إلى إرجاع أو التصرف في  وأصبحنا بعرضة للمسؤولية تجاه األطراف األخرى؛ (ب) 3للبند 

) إذا أخفقت في توجيهنا إلى ج) يوًما بعد إخطارك باستدعاء الوحدة؛ أو (30ون ثالثين (أي وحدة غير مناسبة في غض
) يوًما (أو كما هو محدد في سياسات البرامج المعمول 30إرجاع أو التصرف في أي وحدة غير مناسبة خالل ثالثين (

ال ألن استخدامك لخدمة اإلنجاز من بجب إزالة تلك الوحدة، على سبيل المثبأن  بها) بعد استالمك إلخطار من طرفنا
باإلضافة إلى ذلك يتعين و. قبل أمازون قد تم تعليقه أو إنهاؤه أو بسبب تعليق أو إنهاء أو إغالق حساب البائع الخاص بك

  عليك تعويضنا عن النفقات التي نتكبدها فيما يتعلق بأي وحدات غير مناسبة.
 

F-7.3  يجوز لك في أي وقت الطلب منا بالتصرف في الوحدات. في هذه الحالة، يجوز لنا التصرف في تلك الوحدات
على أساس المخزون (على سبيل المثال، عن طريق بيعها أو إعادة تدويرها أو تبرعها أو تلفها) كما هو مناسب 

(أو طرف آخر نقوم كية كل وحدة تم التصرف فيها وتنتقل إلينا ملواالحتفاظ بأي عائدات قد نستلمها من ذلك التصرف. 
أعباء أخرى أو مطالبات أو حقوق ضمان أو  حقوق امتيازباختياره مثل مؤسسة خيرية) بدون أي تكلفة وخالية من أي 

نحصل عليها من عملية  قد التي العائدات بأي مننحتفظ  وقدوذلك كي نتمكن من التصرف في الوحدة، بالقدر المطلوب 
  التصرف.

 
F-7.4 ألي منتج من  أو تنبيهات سالمة يجب عليك إخطارنا على الفور بأي عمليات استدعاء أو استدعاء محتمل

، بما في ذلك عن طريق الشروع أو تنبيهات سالمة منتجاتك والتعاون معنا ومساعدتنا فيما يتعلق بأي عمليات استدعاء
جات إليك بموجب عملياتنا المعتمدة في هذا الصدد. وسوف تتحمل المسؤولية عن كافة التكاليف تفي إجراءات إرجاع المن

فيما يتعلق بعملية االستدعاء أو  أو لك والمصاريف التي تكبدتها أو نتكبدها أو تتكبدها أي من الشركات التابعة لنا
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كاليف إرجاعها أو تخزينها أو إصالحها أو تصفيتها ألي من منتجاتك (بما في ذلك ت أو تنبيهات سالمة االستدعاء المحتمل
  أو تسليمها إليك أو إلى أي بائع ألي من هذه المنتجات).

 
F-8 خدمة العمالء.  

 
F-8.1  سنكون مسؤولين عن جميع المسائل الخاصة بخدمة العمالء المتعلقة بالتعبئة والمناولة والشحن ومرتجعات

تحديد ما إذا كان العميل سيحصل وسنقوم ب. المنفذة من قبل أمازونالعمالء، ورد المبالغ والتسويات المتعلقة بالوحدات 
نطلب منك تعويضنا إذا ارتئينا وسأمازون،  المنفذة من قبلعلى استرداد أو تعديل أو استبدال ألي وحدة من الوحدات 

 سنقوموسياسات البرامج).  اإلنجاز من قبل أمازون هذه(بما في ذلك شروط خدمة  التفاقيةلمل المسؤولية وفقاً أنك تتح
 النتيجة على موافقتك عدم حالة في الطعن يمكنك. العمالء أموال استرداد عن مسؤوالً  تكون عندما الفور على بإخطارك

 بموجب إليك الوحدات إعادة طلب في حقك إلى باإلضافة إشعارنا، من يوًما) 30( ثالثين غضون في إليها توصلنا التي
، سيتم المنفذة من قبل أمازونفيما يتعلق بأي وحدات  F-8البند وباستثناء ما هو منصوص عليه في هذا  .F-7.1 البند

  التعامل مع خدمة العمالء وفقاً التفاقية البائع الموقعة معك. 
 

F-8.2  أمازون، في حالة تم تسليم منتج ما عن طريق الخطأ أو تعرض المنتج للتلف  المنفذة من قبلبالنسبة للوحدات
أو فقد المنتج، ما لم نقرر أنك أنت أو أي من موظفيك أو وكالئك أو مقاوليك من تسبب في هذه المطالبة، سنقوم بما يلي 

دة بديلة إلى العميل ونعوضك ) سنقوم بشحن وح1أمازون: ( المنفذة من قبل بناء على خيارنا بخصوص أي من المنتجات
فقاً و) رد األموال إلى العميل وتعويضك 2نجاز من قبل أمازون بشأن استبدال الوحدات، أو (خدمة اإلوفقاً إلرشادات 

نجاز من قبل أمازون بشأن الوحدة. وستتم معالجة أي عملية من عمليات رد األموال إلى العمالء اإل خدمة إلرشادات
. وبغض النظر عن شروط خدمة البيع على أمازون، يحق لنا أن ومعالجة البيانات لبيع على أمازونا خدمة وفقاً لشروط

 خدمة اإلنجاز من قبل أمازونالرسوم المطبقة المستحقة لنا بموجب شروط خدمة البيع على أمازون وشروط ب نحتفط
، ستكون مسؤوالً عن جميع F-.28ند البالواردة هنا على التوالي. وباستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذا 

  التكاليف المرتبطة بأي عملية من عمليات رد االستبدال أو اإلرجاع. 
   

8.3-F  28البند وحدة بديلة أو قمنا برد األموال كما هو موضح في في حالة تقديمنا.-F هذا  إلى أحد العمالء ووقام
، أو، إذا كانت الوحدة قابلة F-7للبند العميل بإرجاع الوحدة األصلية إلينا، فسيكون من حقنا التصرف في الوحدة وفقاً 

. وإذا قمنا بإعادة الوحدة إلى المخزون F-6للبند للبيع، يجوز لنا وفقاً لخيارنا المطلق إعادة هذه الوحدة إلى مخزونك وفقاً 
خدمة ي هذه الحالة تعويضنا عن قيمة االستبدال ذات الصلة (كما هو موضح في إرشادات الخاص بك، يتعين عليك ف

من قبل أمازون) الخاصة بالوحدة المرتجعة. وسيتم اعتبار أي وحدة بديلة يتم شحنها من قبلنا بموجب شروط اإلنجاز 
حدة من طرفك إلى العميل عبر موقع أو نجاز من قبل أمازون، وسيتم التعامل معها كطلبية وعملية بيع لهذه الواإلخدمة 

 خدمة أمازون ذات الصلة وفقاً ومع مراعاة شروط وأحكام هذه االتفاقية واتفاقية المبرمة معك.
  

F-9 لخدمات اإلنجاز التعويضات.  
 

F-9.1 من  اإلنجازسوف تدفع لنا الرسوم المعمول بها والموضحة في جدول رسوم خدمة  المناولة والتخزين. رسوم
قبل أمازون. وسيحتسب عليك رسوم التخزين ابتداًء من اليوم (حتى منتصف الليل) الذي تصل فيه الوحدة إلى مركز 
التنفيذ وتكون متاحة للتنفيذ من قبل أمازون (أو في حالة وجود وحدة غير مناسبة، تحتسب الرسوم اعتباراً من يوم 

لتاليين أيهما أقرب (أ) اليوم (حتى منتصف الليل) الذي نتلقى أمر الوصول (حتى منتصف الليل))، حتى أي التوقيتين ا
عميل صحيح لهذا المنتج أو طلب منك إلعادة أو التصرف في الوحدة؛ أو (ب) اليوم (حتى منتصف الليل) الذي نقوم 

  فيه بشحن الوحدة فعلياً إلى موقع اإلرجاع المحدد أو التصرف في الوحدة. 
 

F-9.2 من قبل أمازون، فسوف نقوم بتحديد المبالغ التي  المنفذةوحدات ال من بالنسبة ألي .الشحن وتغليف الهدايا
نجاز خدمة اإليتحملها العميل مقابل خدمات الشحن وتغليف الوحدات تغليف الهدايا والتي نقوم بتنفيذها من خالل برنامج 

ن أنت المسؤول عن تحصيل هذه الرسوم من العميل بعدما نبلغك ب االتفاق الذي تم بيننا، ستكوسمن قبل أمازون. وح
بها. وسنقوم بفرض رسوم عليك (وستدفع لنا) رسماً مساوياً لمقدار رسوم العميل. وفي حالة شحنات الوحدات المباعة 

تي تفرض لشحن المجاني"، سيتم أوالً تحميل المبالغ الاعبر موقع أمازون والتي تعتبر مؤهلة للحصول على ترقية "
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على العميل لشحن الوحدات المباعة على أمازون والتي تنجزها أمازون على العميل وسيتم خصمها بعد ذلك من الرسوم 
اإلجمالية المفروضة على العميل كجزء من الترقية الخاصة بك ولن تتقاضى أمازون منك الرسوم المذكورة أعاله. وإذا 

، فيجب عليك في هذه الحالة أن تعوضنا F-3.3ن التي نوفرها وفقاً للبند قمت بشحن وحدات لنا باستخدام أسعار الشح
  عن المبالغ الفعلية التي فرضتها علينا شركة النقل المعنية عن تلك الشحنات.

  
 

F-9.3 العائدات.  
  

ً  يجوز لنا  بجميع العائدات التي نحصل عليها نتيجة لتصرفنا في الوحدات بجزء من أو االحتفاظ حسبما يكون مناسبا
انتقال ملكيتها إلينا، بما في ذلك الوحدات المرتجعة أو التالفة أو التي  أعاله أو F-7المسموح لنا التصرف بها وفقاً للبند 

ال يطالب بها أحد. ولن يكون لديك أي حق ضمان أو امتياز أو أية مطالبة أخرى في العائدات التي نتلقاها فيما يتعلق 
  ببيع هذه الوحدات وإنجازها و/أو شحنها. 

 
F-10 التعويض.  

 
من الشروط العامة بهذه االتفاقية، فإنك توافق أيًضا على تعويضنا، والدفاع عنا،  6 البندبموجب باإلضافة إلى التزاماتك 

وموظفي وممثلي ووكالء كل منا ضد أي مطالبة  تنشأ  أعضاء مجلس إدارةوحمايتنا والشركات التابعة لنا، ومسؤولي و
F-للبند من أو تتعلق بما يلي: (أ) الوحدات (سواء انتقلت إلينا الملكية أم ال، بما في ذلك أي وحدة نقرر تبعيتها لك وفقاً 

صيل أو أي من الضرائب الخاصة بك أو تح )، بما في ذلك أي إصابة شخصية أو وفاة أو إضرار بالممتلكات؛ (ب)4
(ج) أي مبيعات أو استخدام أو قيمة مضافة أو  دفع أو اإلخفاق في تحصيل أو دفع أي من الضرائب الخاصة بك؛

ممتلكات شخصية أو إجمالي ما تم تحصيله أو ضريبة انتقائية أو امتياز أو ضرائب تجارية أو غيرها من الضرائب أو 
ثلة (بما في ذلك العقوبات أو الغرامات أو الفوائد على أي من ما الرسوم أو أي رسوم جمركية أو رسوم أو تقييمات مما

سبق ذكره) تفرضها أي حكومة أو سلطة ضريبية أخرى فيما يتعلق بشحن المنتجات األجنبية المؤهلة إلى العناوين 
  ").ضرائب الشحنات األجنبيةالخارجية (يشار إليها مجتمعة بعبارة "

  
F-11 إبراء الذمة.  

 
، أعضاء مجلس اإلدارة، والشركات الفرعية والتابعة، والمسؤولين، وأي من خلفائكباألصالة عن نفسك ونيابة عن 

والمساهمين، والموظفين، والمتنازل إليهم وأي شخص آخر أو كيان آخر يطالب بموجب، أو من خالل، أو بالتنسيق 
") ، فإنك تقر بشكل نهائي ال رجعة فيه أنك تبرئ الذمة براءةلمصدرة الاألطراف معهم (يشار إليهم مجتمعين بعبارة "

ذمة أمازون والشركات التابعة لنا بشكل كامل غير مشروط ال رجعة فيه وإلى األبد، وأي وكل من السابقين، والخلفاء 
 أعضاء مجلس اإلدارةوالشركات التابعة، في الماضي والحاضر، وكذلك كل واحد من الشركاء والمسؤولون و

اهمون والوكالء والموظفون والممثلون والمحامون والمتنازل إليهم التابعين لنا ولهم، في الماضي والحاضر، وكل والمس
منهم وجميع األشخاص الذين يتصرفون من خالل أو بموجب أو بالتنسيق مع أي منهم (ويشار إليهم مجتمعين باسم 

لتزامات أو المطالب أو أسباب الدعوى أو القضايا أو أي وجميع المطالبات أو اال من")، األطراف المبرأة ذمتهم"
ً كان نوعها أو طبيعتها، سواء كانت معروفة أو غير معروفة، وسواء  األضرار أو الخسائر أو الديون أو الحقوق أيا

ر ، أو مستحقة أو غير مستحقة، أو محددة أو متوقعة (ويشامشروطةكانت مشكوك فيها أم غير مشكوك فيها أو مطلقة أو 
براءة الذمة اآلن أو في أي وقت في المستقبل لمصدرة ال") التي تملكها أو تحوزها األطراف الخسائرإليها مجتمعة بكلمة "

ضد األطراف المبرأة ذمتهم، أو أي منهم، نتيجة أو فيما يتعلق بشحن أو تصدير أو تسليم منتجاتك إلى عناوين خارجية، 
ريبي أو تحصيلها. وباألصالة عن نفسك ونيابة عن جميع األطراف األخرى بما في ذلك أي التزامات بالتسجيل الض

براءة الذمة، تقر بأنك، وكل واحد منهم، قد يكون لديه بعض الخسائر، سواء على سبيل الضرر، أو المسؤولية لمصدرة ال
م ال تعلم عن تلك الخسائر،  عن المنتج، أو العقد، أو الضمان، أو غير ذلك، ضد األطراف المبرأة ذمتهم، وأنك أو أي منه

نجاز من قبل أمازون والتي يتخلى عنها األطراف اإلأو التي قد تنشأ أو تتراكم بعد تاريخ التسجيل الخاص بك في خدمة 
من قبل أمازون. كما أنك تعتزم الموافقة على  اإلنجازبراءة الذمة عن طريق الموافقة على شروط خدمة لمصدرة ال

من قبل أمازون ستحرم األطراف  اإلنجازن قبل أمازون التي تنص على أن شروط خدمة م اإلنجاز خدمة شروط
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براءة الذمة المطالبة بأي من تلك لمصدر البراء الذمة من كل هذه الخسائر ومن ثم يمتنع على الطرف إلمصدرة ال
  الخسائر من األطراف المبرأة ذمتهم، أو أي منهم.

  
F-12 إخالء المسؤولية.  

 
من الشروط العامة بهذه االتفاقية، فإننا نخلي مسؤوليتنا عن أي واجبات بصفة  7باإلضافة إلى إخالء المسؤولية في البند 

المودع لديه أو أمين المخزن، وأنك تتنازل عن جميع الحقوق والتعويضات كمودع (سواء الناشئة عن القانون العام أو 
من قبلنا أو من قبل الشركات  منتجاتكأو ينشأ عن أي حيازة أو تخزين أو شحن  النظام األساسي أو غير ذلك)، فيما يتعلق
  التابعة لنا أو أي من مقاولينا أو وكالئنا.

 
F-13 تأثير اإلنهاء.  

 
نجاز من قبل أمازون اإلأو شروط خدمة تفاقية البعد أي إنهاء لمن هذه االتفاقية.  3إن حقوقك في اإلنهاء مبينة في البند 

، سوف نقوم، حسب توجيهاتك، بالرجوع إليك أو التصرف في الوحدات بالدولة المختارةالواردة هنا فيما يتعلق 
. وإذا لم نتلقى منك توجيهاً يفيد بإعادة أو التصرف في F-7البند على النحو الوارد في  المحفوظة في الدولة المختارة

البرامج المعمول بها) بعد اإلنهاء، فقد نختار إعادة و /  اتيوًما (أو كما هو محدد في سياس) 30الوحدات خالل ثالثين (
وأنت توافق على تلك ، F-7البند أو التصرف في الوحدات بالكامل أو في جزء منها، على النحو المنصوص عليه في 

، تنقضي جميع الحقوق ولة المختارةبالدنجاز من قبل أمازون فيما يتعلق اإل. وعند إنهاء شروط خدمة اإلجراءات
، باستثناء بالدولة المختارةنجاز من قبل أمازون فيما يتعلق اإلوااللتزامات الخاصة باألطراف بموجب شروط خدمة 

 F-11و  F-9و  F-8و  F-7و  F-6و  F-5و  F-4و  F-3و  F-2و   F-1البنود حقوق والتزامات الطرفين بموجب 
بالوحدات المستلمة أو المخزنة من قبل أمازون اعتباراً من تاريخ اإلنهاء، فتظل سارية  فيما يتعلق F-13و  F-12و 

  حتى بعد اإلنهاء.
  
  
 

F-14 المسائل الضريبية.  
 

ً لك في المنطقة  أو السلطة القضائية أنت تدرك وتقر بأن تخزين الوحدات في مراكز التنفيذ قد ينشئ تواجدًا ضريبيا
تنفيذ، ومن ثم ستكون أنت وحدك المسؤول عن أي ضرائب مستحقة نتيجة لهذا التخزين. الالمعنية التي يقع فيها مركز 

 خدمة وإذا تم تقييم أي ضرائب الشحنات األجنبية أو ضرائبك ضدنا نتيجة ألداء خدمات لصالحك فيما يتعلق ببرنامج
، فستكون مسؤوالً عن ضرائب الشحنات هذه نجاز من قبل أمازوناإلخدمة  لشروطنجاز من قبل أمازون أو وفقاً اإل

األجنبية والضرائب الخاصة بك، وكذلك تعويض أمازون عن أي ضرر يترتب عليها من ضرائب الشحنات األجنبية 
  نجاز من قبل أمازون. اإلمن شروط خدمة  F-10البند وضرائبك كما هو منصوص عليه في 

 
F-15 إقرارات إضافية.  

 
، فإنك تقر وتضمن لنا ما يلي: الشروط العامة لهذه االتفاقيةمن  5البند باإلضافة إلى إقراراتك وضماناتك الواردة في 

(أ) أن لديك ملكية قانونية صحيحة لجميع الوحدات وجميع الحقوق الالزمة لتوزيع الوحدات والتنفيذ بموجب هذه شروط 
بتسليم جميع الوحدات إلينا في حالة جديدة (أو أية حالة أخرى واردة  خدمة اإلنجاز من قبل أمازون؛ (ب) سوف تقوم

) وأنها بحالة تجارية جيدة؛ (ج) جميع الوحدات والعبوات التي تحويها تمتثل لجميع منتجكفي وصفك أثناء إدراج 
و تصنيع أي وحدة، كلياً العالمات والملصقات وغيرها من المتطلبات التي يقتضيها القانون؛ (د) ال يتم أو ال يتم إنتاج أ

أو جزئياً، من قبل عمالة األطفال أو المسجونين المدانين بأحكام قضائية أو من خالل العمل القسري؛ (هـ) أنت وجميع 
المتعاقدين من الباطن والوكالء والموردين المشاركين في إنتاج الوحدات أو تسليمها سوف تلتزمون بشدة بجميع القوانين 

التي يتم فيها إنتاج أو تسليم الوحدات، فيما يتعلق بتشغيل  ولة المختارة وأقاليمها وكافة البلدان األخرىللد المعمول بها
منشآتهم وأعمالهم و ممارسات العمل بها، بما في ذلك ظروف العمل واألجور وساعات العمل والحد األدنى المسموح 

دون أي الدولة المختارة ) يمكن تصديرها بشكل قانوني من 1به لسن العمال؛ (و) أن جميع المنتجات األجنبية المؤهلة (
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) يمكن استيرادها بشكل قانوني إلى أي بلد مؤهلة واالمتثال لجميع القوانين المعمول بها 2ترخيص أو تصريح آخر، و (
  في ذلك البلد.

  
  تعريفات خدمة إنجاز المنتجات من قبل أمازون

 
نجاز من قبل أمازون والتي اإل" تعني الوحدات التي يتم إنجازها باستخدام خدمة "الوحدات المنجزة من قبل أمازون

يتم بيعها على أحد مواقع أمازون. ولتجنب أي التباس، إذا كنت قد سّجلت بنجاح للحصول على أو قمت باستخدام خدمة 
من قبل أمازون" والمصطلح  من قبل أمازون وخدمة البيع على موقع أمازون، فإن مصطلح "الوحدات المنجزة اإلنجاز

  المنجزة من قبل أمازون" في شروط البيع على موقع أمازون يشير كالهما إلى ذات المنتجات. المنتجاتالمعرف "
 
" يعني أي وحدة من المنتجات المستبعدة أو المحظورة خالفاً لذلك نجاز من قبل أمازوناإلالمنتج المستبعد من خدمة "

  معمول بها.بموجب سياسات البرامج ال
 

  .المختارةيعني أي مكان غير موجود في الدولة  "العنوان األجنبي"
  
  تعني وحدة بخالف الوحدات غير المناسبة. وحدة قابلة للبيع""
  

ملحق البائع المحترف، أو أي اتفاق يخلق أي من أي تعني شروط خدمة البيع على موقع أمازون، أو  "اتفاقية البائع"
ً لما تحدده أمازون) يتم إبرامهما بينك وبيننا والتي تسمح لك بتقديم هذه االتفاقيات  أو  أي اتفاقية أخرى مماثلة (وفقا

  المنتجات والخدمات عبر موقع أمازون.
 
" تعني بالنسبة ألي وحدة (وحدات) مشتراة، المعلومات التالية: اسم المستلم وعنوان الشحن وكمية معلومات الشحن"

  ا وأي معلومات أخرى متعلقة بالشحن قد نطلبها بشكل معقول.الوحدات التي سيتم شحنه
 
  نجاز من قبل أمازون.خدمة اإل" تعني إحدى وحدات منتجك والتي تقوم بتسليمها إلى أمازون بموجب برنامج الوحدة"
 
يها الملصق " تعني الوحدة: (أ) التي تكون معيبة أو تالفة أو غير صالحة لغرض معين أو ليس علالوحدة غير المناسبة"

(الملصقات) المطلوبة؛ (ب) لم يتم تسجيل ملصقاتها بشكل صحيح لدى أمازون قبل الشحن أو ال تتوافق مع المنتج الذي 
من قبل أمازون أو ال يتوافق مع االتفاقية (بما في  زنجااإل خدمةتم تسجيله؛ (ج) أن يكون أحد المنتجات المستبعدة من 

ذلك شروط الخدمة وسياسات البرامج المعمول بها)؛ (د) أن تقرر أمازون أنها غير قابلة للبيع أو غير قابلة للتنفيذ؛ أو 
  (هـ) أن تقرر أمازون أنها غير مناسبة.
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  المعامالت معالجةشروط خدمة 

 بشروط االلتزام على توافق) تمثلها التي التجارية األعمال أو نفسك عن نيابة( فإنك خدمة، أي استخدام أو بالتسجيل
 إنجاز أو البيع أو العرض عملية ينظم منفصل اتفاق وجود حالة في سبق، مما الرغم وعلىخدمة معالجة المعامالت. 

 عليه المنصوص الحد إلى معامالتك معالجة تنظيم في االتفاقية تلك شروط تستمر سوف أمازون، موقع على منتجاتك
  . االتفاقية  تلك في
  

P-1  معالجة المعامالتموعد وكالة  
  

 على تعديالت وإجراء المستردة، والمبالغ ،الدفعات معالجة ألغراض عنك كوكيل بالتصرف أمازون تفوض أنت
 بطاقة شحنو المصرفي، حسابك إلى المبيعات عائدات وتحويل عنك نيابةً  المبيعات بعائدات واالحتفاظ وتلقي معامالتك،

 االتفاقيات من غيرها أو االتفاقية هذه بموجب لها التابعة والشركات أمازون إلى المبالغ وسداد بك، الخاصة االئتمان
 خدمة شروط في الموضحة الخدمات أمازون توفر كما. ألمازون التابعة الشركات مع طرفك من مبرمة تكون قد التي

 ويشار( االتفاقية من F-8.2 و S-5 و S-2.2 و S-1.4 البنود في الموضحة الصلة ذات والخدمات المعامالت معالجة
  ").المعامالت معالجة خدمات" بعبارة مجتمعة إليها

  
يقوم ذلك المشتري بتفويضنا  أن على الحالة هذه في توافق فإنك إليك، للسداد المشترين أحد من تعليمات تلقينا وعند

والطلب منا القيام بتسليم الدفعة التي سددها المشتري إليك (مخصوماً منها أي رسوم مطبقة أو غير ذلك من المبالغ التي 
قد استوفوا التزاماتهم تجاهك بشأن  سيكونوايجوز لنا تحصيلها بموجب هذه االتفاقية). كما توافق على أن المشترين 

ً  إليك األموال بتحويل سنقومالمبيعات. و عائداتتلقينا  معامالتك عند   .االتفاقية لهذه وفقا
  

P-2 التحويالت  
  

ً  إليك األموال بتحويل أمازون ستقوم االتفاقية، لهذه العامة الشروط من 2 البند مراعاة مع  االتفاقية من S-5 للبند وفقا
 تلك أو أمازون تستلمها أو تحصلها التي األموال بتحويل أمازون التزام ويقتصر. هذه المعامالت معالجة خدمة وشروط

ً  أصبح والذي المتاح رصيدك في الموجودة المبالغ على بمعامالتك يتعلق فيما المتاح رصيدك في إيداعها يتم التي  متاحا
 ً ً  االتفاقية لهذه وفقا ً أي ضرائب تحتسبها أمازون و أمازون، لشركة المستحقة المبالغ منه مطروحا  بتحصيلها وتقوم تلقائيا

 رد مبالغ مدفوعة أيمراعاة  مع الضريبة، سياسات في محدد هو كما به المعمول للقانون وفقاً  ضريبية هيئة إلى وتحولها
 مستحقة مبالغ أي تحصيل في أمازون حقوق تقييد ودون. االتفاقية هذه بموجب مقدمة مطالبة أو إلغاء أو تكاليف خصم أو

 سداد من ذمتك سيبرئأو إيداع عائدات المبيعات في رصيدك المتاح  المبيعات لعائدات أمازون استالم فإن عليك،
 أوعائدات المبيعات المستلمة أو المودعة  تساوي الذي الحد إلى االتفاقية هذه بموجب األخرى والمبالغ المطبقة الرسوم
  .والمبالغ الرسوم تلك دفع على المبيعات تعائدا وتطبق عليك المستحقة األخرى والمبالغ الرسوم تتجاوز

  
P-3 أموالك.  

  
 مضمونة غير مطالبة يمثل وسوف") البائع حساب(" أمازون مع حساب في بك الخاصة المبيعات بعائدات االحتفاظ سيتم

الخاصة بك كوديعة وال يحق لك تحصيل عائدات المبيعات بشكل مباشر  المبيعاتيتم تأمين عائدات  ولن. أمازون مقابل
 أموال مع بها المحتفظ المبيعات عائدات بين تجمع أن ألمازون يجوز لك، األموال صرف وقبلمن أي عميل. 

 يجوز وال. بها المعمول القوانين بها تسمح أخرى ألغراض استخدامها أو استثمارها، أو للخدمات، اآلخرين المستخدمين
 لن بها، المعمول القوانين تتطلبه الذي الحد وإلى. المبيعات عائدات من أي على أخرى أرباح أي أو فائدة أية تلقي لك

 عمدي بشكل متاحة األموال هذه تجعل ولن الشركة، ألغراض عنك نيابة بها محتفظ أموال أي أمازون شركة تستخدم
  .األموال هذه على بالحجز لدائنيها عن العلم بذلك تسمح ولن آخر، غرض ألي أو اإلفالس حالة في لدائنيها

  
P-4 اإلثبات.  

  
. ولذلك هويتك إلثبات إليها حاجة في نكون شخصية أو تجارية أو مالية معلومات ةأي تقديم وقت أي في منك نطلب قد

 الخاص البائع حساب تحديث أو إلنشاء وذلك المستهلكين ائتمان تقارير على بالحصولمن حين آلخر  لنا تسمحفإنك 
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 على توافق كما. بك الخاص البائع حساب بموجب يتم الذي النشاط أو االتفاقية هذه بشأن خالف نشوب حالة في أو بك
  .تغيير أي إجراء عند الفور على البائع حساب معلومات جميع تحديث

  
P-5  الهامدةالحسابات.  

  
 نشاط أي لديك يكن لم إذا) نشطة قوائم لديك كانت وإن حتىالخاص بك ( البائع حساب في المتاح الرصيد في حقك ينتهي
 لك نسدد بأن آخر التزام بأي ملزمين نكون ولن. أكثر أو شهراً  12 لمدة بك الخاص البائع حساب في) نحدده لما(وفقاً 

 وسنقوم. بك الخاص البائع حساب على أجريت معاملة آخر على شهراً  12 مرور بعد المتاح الرصيد من جزء أي أو كل
المذكورة من خالل الوسائل التي نحددها وسنتيح لك خيار اإلبقاء على حساب البائع  شهراً  12 فترة خاللبإخطارك 

 مبلغ دفع لضمان معقولة جهوداً في حساب البائع الخاص بك وسنبذل  المبيعاتالخاص بك مفتوحاً والحفاظ على عائدات 
ً  محسوبة الدفعة تكون أنوشريطة  مراعاة مع( إليك المتاح الرصيد   ).االتفاقيةهذه  لشروط وفقا

  
  
  

  .تطبيقات شريك البيع برمجة واجهة شروط
  

API-1  تطبيقات شريك البيع رمجةبوصف واجهات. 
  

" على تمكين األنظمة الموجودة لديك على االتصال ببعض الخصائص تطبيقات شريك البيع رمجةب"واجهات  تعمل
لواجهات  استخدامكفقط على  وتسري تطبيقات شريك البيع رمجةبإليك. وتتعلق شروط واجهة  نتيحهاوالوظائف التي 

. وبموجب شروط واجهة برمجة تطبيقات شريك بشكل صريح برمجة تطبيقات شريك البيع ما لم ينص على خالف ذلك
واجهات برمجة تطبيقات  استخدامالبيع، يجوز لك تفويض بعض األطراف (أ) التي تقوم بتطوير التطبيقات لدعمك في 

(ج) التي وافقت على اتفاقية  شريك البيع أو مواد برمجة تطبيقات شريك البيع؛ (ب) التي سجلت لدينا كمطورين؛ و
وإلى المواد الخاصة بك من خالل واجهات برمجة  مطور السوق ("المطورين") للوصول إلى المعلومات السرية

واجهات برمجة تطبيقات شريك البيع بشكل مباشر أو تطوير  استخدامتطبيقات شريك البيع. وفي حالة رغبتك في 
برمجيات أو موقع إلكتروني يتوافق مع واجهات برمجة تطبيقات شريك البيع أو مواد واجهات برمجة تطبيقات شريك 

  يق")، فيتعين عليك التسجيل كمطور.البيع ("التطب
  

) و ماركتبليس ويب خدماتواجهات برمجة تطبيقات (بما في ذلك واجهات برمجة تطبيقات شريك البيع قد نوفر لك 
واجهات برمجة البرمجيات والبيانات والنصوص والصوتيات والفيديو والصور أو أي محتوى آخر نتيحه فيما يتعلق ب

بغض النظر األخرى ، بما في ذلك المستندات ذات العالقة ومكتبات البرمجيات والمواد الداعمة تطبيقات شريك البيع
التي تسمح ألنظمتك بالتفاعل مع ميزات أو وظائف ة تطبيقات") واجهات برمجعن صيغتها (ويشار إليها مجتمعة "مواد 

 واجهات برمجة تطبيقات شريك البيع لك. يجوز لك أن تفوض المطورين للوصول إلى المواد عن طريقمعينة متاحة 
 واجهات برمجة تطبيقات شريك البيعجميع الشروط واألحكام المطبقة على  إن فقط لغرض دعم أعمالك في أمازون.

التي هي  ة تطبيقاتواجهات برمجبمواد . ويمكن تزويدك في هذه االتفاقية هي فقط بيننا ة تطبيقاتواجهات برمجومواد 
بموجب ترخيص منفصل، وفي هذه الحالة وبغض النظر  أو ذات مصدر مفتوح ("البرمجيات العامة") برمجيات عامة

. ولتجنب أي ة تطبيقاتواجهات برمجعن أي حكم آخر في هذه االتفاقية، فإن هذا الترخيص سيحكم استخدامك لمواد 
التي تعتبر من  ة تطبيقاتهات برمجواجمواد التباس، وباستثناء القدر الذي يحظره صراحة الترخيص الذي يحكم أي 

 البرمجيات العامة، سيتم تطبيق جميع أحكام عدم الترخيص الواردة في هذه االتفاقية.
  

API-2 الترخيص والمتطلبات ذات الصلة. 
  

API-2.1 متطلبات عامة. 
  

ً نمنحك ترخي مدة  طوالوقابل لإللغاء وغير حصري وغير قابل للترخيص من الباطن وغير قابل للنقل  محدوداً  صا
برمجة تطبيقات شريك  واجهاتاالتفاقية للسماح للمطورين بالوصول إلى المواد الخاصة بك واستخدامها من خالل 
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 بيننا، االتفاق وبحسبتفاقية. لخدمات التي تغطيها هذه االللدعم استخدامك  فقط التطبيقات برمجة واجهة وموادالبيع 
، ومواد البيع شريك تطبيقات برمجة واجهاتأو الجهات المرخصة لنا نمتلك جميع الحقوق والملكية والمصالح في  فإننا

وغيرها من الوثائق أو السياسات التي  األمنوتشغيلية، وبروتوكوالت  فنيةمواصفات  ةواجهة برمجة التطبيقات، وأي
و مواد واجهة برمجة التطبيقات ("مواصفات أ البيع شريك تطبيقات برمجة واجهاتفيما يتعلق ببيع  نتيحهانوفرها أو 

مركز البيانات الداخلية الخاصة بنا والخوادم ومعدات الشبكات وأنظمة  ومرافق") برمجة تطبيقات شريك البيع ةواجه
و أ البيع شريك تطبيقات برمجة واجهاتالمستخدمة لتوفير والبرامج المضيفة الخاضعة لسيطرتنا أو سيطرتهم المعقولة 

 مواد واجهة برمجة التطبيقات ("شبكة أمازون").
 

API-2.2 قيود الترخيص.  
  

مواد واجهة و واجهات برمجة تطبيقات شريك البيعيجوز لك تخويل المطورين في الوصول إلى موادك فقط عن طريق 
وال يجوز لك  .برمجة تطبيقات شريك البيع واجهةالتي تم توثيقها أو إرسالها من قبلنا وفقاً لمواصفات  برمجة التطبيقات

مواد واجهة برمجة  و واجهات برمجة تطبيقات شريك البيعتخويل أي طرف آخر القيام بأي من األمور التالية في 
ً أو جزئياً (ج) : (أ) إجراء الهندسة العكسية أو تفكيكها؛ (ب) تعديل أالتطبيقات و إنشاء أعمال مشتقة مبنية عليها كليا

توزيع نسخ منها؛ (د) إزالة أي إشعارات أو عالمات ملكية خاصة بها؛ (هـ) استخدام أي برنامج عام بأي طريقة تتطلب، 
ة برمجة مواد واجه و واجهات برمجة تطبيقات شريك البيعوفقاً للترخيص المطبق على هذه البرامج العامة، الكشف عن 

أو ترخيصها أو توزيعها أو إتاحتها ألي شخص آخر؛ (و) إعادة بيعها أو تأجيرها أو نقلها أو منح ترخيص  التطبيقات
من الباطن بشأنها أو غير ذلك من الحقوق؛ (ز) الدخول إليها أو استخدامها بطريقة تهدف إلى تجنب تكبد أي من الرسوم 

إليها أو استخدامها ألي غرض ال يتعلق  الوصولالحصص المسموح بها؛ (ح) المقررة أو تجاوز حدود االستخدام أو 
) الوصول إليها أو استعمالها في أنشطة احتيالية أو غير قانونية أو أنشطة تخالف سياساتنا ط( أو لخدمات؛ل باستخدامك

أعاله  11 دنالبيانات في الب باستخدامأو تتسبب في إلحاق الضرر بنا خالفاً لذلك أو بالغير. كما تسري القيود الخاصة 
  .المباشر أو غير المباشر لواجهات برمجة تطبيقات شريك البيع االستخدامعلى أية معلومات تقومون بتلقيها من خالل 

  
API-2.3 عدم الترخيص بالوصول المباشر.  

   
ً للوصول بشكل مباشر إلى أو  البيع شريك تطبيقات برمجة واجهةأي التباس، ال تمنحك شروط  لتجنب هذه ترخيصا

برمجة التطبيقات.  واجهةأو تثبيت أو نسخ أو استخدام أو توزيع مواد  البيع شريك تطبيقات برمجية واجهات استخدام
  .البيع شريك تطبيقات ةباالستخدام المباشر لواجهات برمج للمطورينويجوز فقط الترخيص 

 
API-2.4 معرفات الحساب وبيانات االعتماد.  

  
صادرة منا لتوفير الوأي زوج من المفتاتيح العامة المميزة / المفاتيح الخاصة  يجب عليك استخدام معرفات الحساب

) وفقاً معرفات الحساب وبيانات االعتماد"(" واجهات برمجة تطبيقات شريك البيعالوصول إلى بياناتك من خالل 
واجهات برمجة من أجل تخويل المطورين في الوصول إلى  الواردة هنا برمجة تطبيقات شريك البيع واجهة لشروط

واجهات برمجة يجوز لك تخويل الوصول إلى المعلومات السرية وموادك من خالل  .نيابةً عنك تطبيقات شريك البيع
ت الحساب وبيانات االعتماد مخصصة يرجى العلم بأن إن معرفافقط بالطريقة التي نوصفها.  تطبيقات شريك البيع

لالستخدام الشخصي فقط ويجب عليك الحفاظ على سريتها وسالمتها. كما أنك تتحمل المسؤولية وحدك عن جميع 
األنشطة التي تحدث باستخدام معرفات الحساب وبيانات االعتماد الخاصة بك، بغض النظر عما إذا كانت األنشطة قد 

رف ثالث (بما في ذلك موظفيك أو المقاولين أو الوكالء). وستقدم لنا إشعاراً فورياً إذا نفذت من قبلك أو من خالل ط
غير مصرح لها قد استخدمت معرفات الحساب وبيانات االعتماد الخاصة بك أو في حال  طرف آخركنت تعتقد أن 

  سرقتها. ولسنا مسؤولين عن االستخدام غير المصرح به لمعرفات الحساب وبيانات االعتماد الخاصة بك.
  

API-2.5  موادكتأمين.  
  

واتخاذ خطواتك نيابةً عنك  شريك البيعواجهات برمجة تطبيقات تخويل الغير للوصول إلى تتحمل وحدك مسؤولية 
كما أننا لسنا مسؤولين عن أي دخول غير مصرح به  لموادك.الخاصة للحفاظ على األمان والحماية والنسخ االحتياطي 



 اإلمارات العربية المتحدة –أمازون  خدمات األعمال الخاصة بالحلول التي تقدمها اتفاقية

26 

واجهات برمجة تطبيقات بفيما يتعلق  موادكأو تغيير أو حذف أو إتالف أو تلف أو فقدان أو تعطل في تخزين أي من 
  ).األطراف األخرىما في ذلك ما ينتج عن األخطاء أو األفعال أو اإلغفاالت التي ترتكبها أو يرتبكها (ب شريك البيع

 
API-3 اإلنهاء  

 
API-3.1 تطبيقاتالبرمجة ومواد واجهة  واجهات برمجة تطبيقات شريك البيع إنهاء دخولك إلى.   

  
أو اتفاقية ترخيص  ماركتبليسأو اتفاقية مطور أمازون  االتفاقية هذه دون تقييد حقوق والتزامات األطراف بموجب

إلى واجهات برمجة تطبيقات شريك  وصولكيجوز لنا تقييد أو تعليق أو إنهاء  ،ماركتبليسواجهة برمج تطبيق أمازون 
يجوز لنا اإلنهاء بشكل فوري في حالة: (أ)  ايوماً. كم 30مواد واجهة برمجة التطبيقات بموجب إخطار مدته و البيع

أيام من إرسال إخطار طلب  7 غضونقررنا أنك قد قمت بالمخالفة المادية لهذه االتفاقية وأخفقت في تصحيح ذلك في 
 يؤدي قد(ج)  أو قانوني؛ غير أو احتيالي أو مخادع نشاط في منخرط حسابك أنالتصحيح؛ (ب) اكتشفنا أنك منخرط أو 

  مواد واجهة برمجة التطبيقات إلى إيقاع الضرر بعمالئنا.و البيع شريك تطبيقات برمجة لواجهات كاستخدام
 

، يجب عليك أن مواد واجهة برمجة التطبيقاتو لواجهات برمجة تطبيقات شريك البيع وصولكعند أي تعليق أو إنهاء 
. مواد واجهة برمجة التطبيقاتو شريك البيعواجهات برمجة تطبيقات تخويل الغير في استخدام تتوقف على الفور عن 

، عليك أيًضا مواد واجهة برمجة التطبيقاتو واجهات برمجة تطبيقات شريك البيعإلى  لوصولكوفي حالة أي إنهاء 
واجهات برمجة تطبيقات إلى  لوصولكعلى الفور. وعند أي تعليق أو إنهاء  واجهة برمجة التطبيقاتإتالف جميع مواد 

حساب وبيانات ال، يجوز لنا إيقاف تعرف شبكة أمازون على معرفات مواد واجهة برمجة التطبيقاتو شريك البيع
  .مواد واجهة برمجة التطبيقاتو واجهات برمجة تطبيقات شريك البيعاالعتماد الخاصة بك ألغراض 

  
API-4  مواد واجهة برمجة التطبيقاتو البيع شريك تطبيقات برمجة واجهاتالتعديالت على.  

  
(بما في ذلك تغيير  مواد واجهة برمجة التطبيقات وأ واجهات برمجة تطبيقات شريك البيعيجوز لنا تغيير أو إيقاف عمل 
 ) من وقت آلخر.مواد واجهة برمجة التطبيقات وأ واجهات برمجة تطبيقات شريك البيعأو إزالة ميزات أو وظائف 

  .عملك على سلبًا تؤثر مادية تغييرات ألية 18البند  بموجب إشعاًرا سنقدم
  

API-5 إخالء المسؤولية.  
  

"كما هي". وال نقدم وال تقدم الشركات  مواد واجهة برمجة التطبيقاتو واجهات برمجة تطبيقات شريك البيع تقديم يتم
أي ضمانات أو تعهدات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو قانونية  االتابعة لنا وجهات الترخيص الخاصة بن

، بما في ذلك أي ضمان مواد واجهة برمجة التطبيقات وأ واجهات برمجة تطبيقات شريك البيعبأو خالف ذلك فيما يتعلق 
لخلو من األخطاء أو للخلل أو ا مواد واجهة برمجة التطبيقات وأ واجهات برمجة تطبيقات شريك البيعبعدم تعرض 

تقوم بالدخول إليه أو استخدامه أو تخزينه أو استرجاعه أو نقله  مواد أو بياناتالمكونات الضارة أو ضمان أمان أي 
، وأنها لن تفقد أو تتعرض للتلف. وباستثناء ما موادك، بما في ذلك واجهات برمجة تطبيقات شريك البيعبفيما يتعلق 

يحظره القانون، فإننا والشركات التابعة لنا وجهات الترخيص نخلي مسؤوليتنا عن جميع الضمانات، بما في ذلك أي 
تعهدات ضمنية للرواج التجاري أو الجودة المرضية أو المالئمة لغرض معين أو عدم االنتهاك أو االستمتاع الهادئ 

دمة، وأي ضمانات تنشأ عن أي مسار من التعامل أو االستخدام التجاري. عالوة على ذلك، فإننا ال نتحمل وال بالخ
تتحمل الشركات التابعة لنا أو جهات الترخيص التابعة لنا أية مسؤولية عن أي تعويض أو تعويض سداد أو أضرار تنشأ 

 مواد واجهة برمجة التطبيقات وأ ات برمجة تطبيقات شريك البيعواجهفيما يتعلق بما يلي: (أ) عدم القدرة على استخدام 
(ج) أي استثمارات أو مصروفات أو التزامات من قبلك أو  ؛ (ب) تكلفة شراء السلع أو الخدمات البديلة؛ألي سبب كان

 .رمجة التطبيقاتمواد واجهة بو واجهات برمجة تطبيقات شريك البيعلوصولك فيما يتعلق بهذه االتفاقية أو استخدامك أو 
  


