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الرتكيبات
يجــب ان يكــون موقــع الرتكيــب خــايل متامــا مــن االثــاث و الرشكــة غــر 	 

مســؤولة عــن تلــف او فقــدان األشــياء اثنــاء الرتكيــب . 

رشكــة الغمــاس ال تتحمــل نهائيــا مســؤولية ميــول األرضيــة او تشــقق 	 
الجدران. 

•يقــر العميــل بانــه اطلــع عــى الــرشوط واألحــكام و بــأن أنــواع و ألــوان 
ــد  ــاره وق ــن اختي ــي م ــورة ه ــواردة يف الفات ــوارات ال ــه واإلكسس الباركي
ــع  ــا م ــا وألوانه ــام مبواصفته ــم ت ــى عل ــو ع ــا وه ــداد قيمته ــام بس ق
مراعــات ان االكسســوارات ال تكــون مطابقــة 100 % للــون الباركيــه و امنــا 

قريبــة مــن اللــون.
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يف حــال وجــود ظــروف طارئــة خارجــة عــن إرادة الرشكــة يحــق لهــا الغــاء 	 
موعــد الرتكيــب و إبــاغ العميــل بذلــك و يتــم تحديــد موعــد جديــد حســب 

جــدول املتــاح الرشكــة بالتنســيق مــع العميــل.

يجــب ان يكــون مبلــغ الفاتــورة مســدد بالكامــل قبــل موعــد الرتكيــب بـــ 48 	 
ســاعة.

يف حــال وجــود أي ماحظــات مــن العميــل عــى األصنــاف املدرجــة اثنــاء 	 
تصديــر الفاتــورة يجــب إبــاغ البائــع وال يحــق للعميــل االعــرتاض عــى مــا 

ورد بالفاتــورة بعــد اســتامها.

يتــم ارســال رســالة  للعميــل مــن قبــل فريــق الرتكيبــات قبــل موعــد 	 

ــدم رد  ــال ع ــد يف ح ــد املوع ــاً لتأكي ــد صباح ــوم واح ــدد بي ــب املح الرتكي
ــد  ــال لتأكي ــاودة االتص ــه مبع ــل تبلغ ــالة للعمي ــال رس ــم ارس ــل يت العمي
موعــد الرتكيــب قبــل الســاعة 3 عــراً، ويف حــال عــدم معــاودة العميــل 
االتصــال لتأكيــد املوعــد لــن يتــم اعتــاد موعــد الرتكيــب وســيتم تحديــد 

ــاح. ــد املت ــدول املواعي ــب ج ــاً بحس ــد تلقائي ــد جدي موع
ــي ) 	  ــض مطف ــدار ابي ــون الج ــب ان يك ــدران يج ــب ورق الج ــة تركي يف حال

ــن 03 ( ــة - جوت ــدون ملع ب

يف حالــة تركيــب ورق الجــدران ويوجــد ورق جــدران قديــم يجــب ان يتــم 	 

فــك الــورق القديــم والتشــييك اذا كان املوقــع يحتــاج اىل دهــان  ) بوية 
.)

ــيتم 	  ــرت س ــاع 3 م ــن ارتف ــى م ــدار أع ــدارن لج ــب ورق الج ــة تركي يف حال
ــة . ــى الخدم ــايف ع ــغ إض ــاب مبل احتس

يجب ان يكون ارتفاع األبواب عن األرض 1.50cm  لرتكيب االرضيات.	 
رســوم املقاســات 100 ريــال وهــي غــر مســرتدة يف حــال عــدم الــرشاء 	 

ــب ، ويف حــال الــرشاء مــع الرتكيــب تخصــم قيمــة  ــدون تركي آو الــرشاء ب
رســوم املقاســات مــن فاتــورة العميــل .

ــود 	  ــال وج ــع ويف ح ــن الواق ــبة ٪90 م ــق بنس ــات مطاب ــط املقاس مخط

ــغ الزيــادة للعميــل ويف حــال وجــود  زيــادة باملقاســات يتــم إرجــاع مبل
نقــص يتــم إكــال مبلــغ النقــص مــن قبــل العميــل .
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حجز املنتج

تقــدم الرشكــة لعمائهــا خدمــة تخزيــن البضاعــة ملــدة 45 يــوم مــن تاريــخ 	 
رشاء العميــل ويف حــال انتهــاء مــدة التخزيــن ومل يتــم توصيــل البضاعــة 
او تركيبهــا تلغــى الفاتــورة تلقائيــاً ويحــق لرشكــة التــرف مبحتويــات 
ــات  ــية املرتجع ــس سياس ــل بنف ــد للعمي ــة كرصي ــاع القيم ــورة او إرج الفات

ــورة . املذك
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فاتورة الرشاء هي الضان عى جميع مشرتياتك. 	 
ــة 	  ــل الرشك ــن قب ــا م ــم تركيبه ــي ت ــاس الت ــة الغم ــات رشك ــع املنتج جمي

ــور يف  ــب املذك ــر بحس ــج اىل اخ ــن منت ــف م ــان يختل ــارية الض ــي س ه
ــج .  ــرت املنت ك

ال يشمل الضان يف حال تركيب  الباركية من غر فواصل / نعات. 	 
الضــان ال يشــمل ســوء االســتخدام امثلــه ليــس عــى الحر)غســيل 	 

ــتخدام  ــة – اس ــواد الكيميائي ــتخدام امل ــاء – اس ــه بامل ــطف الباركي او ش
املــواد الحارقــة – الخــدوش املتســببة مــن الحديــد والشــفرات واالدوات 

الحــادة ... (. 

الضامن



يف حــال وجــود عيــب مصنعــي يف املنتــج تقــوم الرشكــة باتخــاذ االجــرات 	 
ــج و ذلــك بعــد مراســلة املــوزع و التأكــد مــن عيــب  الازمــة و تبديــل املنت
التصنيــع و ذلــك خــال مــدة 30 يــوم و يتــم التبديــل امــا بنفــس اللــون 
ــل  ــعر و يتحم ــس الس ــون بنف ــل رشط ان يك ــار العمي ــن اختي ــر م ــون اخ او بل
العميــل فــرق الســعر يف حــال اختيــاره ملنتــج اغى،علــا ان الرشكــة غــر 
ــه  ــر و ان ازاح ــر متوف ــون غ ــال كان الل ــون يف ح ــس الل ــن نف ــة بتأم ملزم
االثــاث ) دواليــب ، كنــب ، طــاوالت …… الــخ ( و فكــه و اعــادة تركيبــه تقــع 
ــادي.  ــض م ــاي تعوي ــة ب ــة الرشك ــن مطالب ــل وال ميك ــؤولية العمي ــى مس ع

يف حــال تــم تركيــب اكسســوارات خارجيــه عــى منتــج الرشكــة يلغــى 	 
الضــان .

يف حــال نقــل املنتــج اىل موقــع اخــر مــن قبل رشكــة أخرى يلغــى الضان 	 
 .
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تلتــزم رشكــة الغمــاس إىل أقــى درجــة بحايــة بياناتــك الشــخصية، ومــن 
خــال قبولكــم لسياســة الخصوصيــة الخاصــة بعمــاء رشكــة الغمــاس، 
فإنكــم تســمحون لنــا بجمع واســتخدام والكشــف عــن املعلومات الشــخصية 
الخاصــة بــك فقــط وفقــاً لسياســة الخصوصيــة وبشــكل محــدود جــداً. يرجــى 
العلــم بأنــه لــن يتــم أبــداً بيــع أو اســتخدام أو عــرض بياناتــك الشــخصية إىل 

أيــة جهــة مبقابــل أو بــدون.

يُرجــى قــراءة سياســة الخصوصيــة هــذه بعنايــة وتكــرار زيــارة هــذه الصفحة 
مــن وقــت آلخــر ملراجعــة أي تغيــرات قــد تُجــرى عليهــا. )يجــوز لنــا تعديــل 
لــة  سياســة الخصوصيــة هــذه يف أي وقــت عــن طريــق نــرش الــرشوط املعدَّ
ــا  ــة تلقائيً ل ــرشوط املُعدَّ ــع ال ــري جمي ــرتوين. ت ــع اإللك ــذا املوق ــى ه ع
يف التاريــخ املحــدد يف سياســة الخصوصيــة املنشــورة، مــا مل يُذكــر خــاف 

ذلــك.(
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 كيفية حصول رشكة الغمالس عىل
املعلومات الشخصية للعمالء

عنــد فتــح حســاب جديــد عــى موقــع الغمــاس، نقــوم بطلــب 	 
مجموعــة مــن البيانــات الشــخصية للعميــل، حيــث يجــب إكــال تلــك 
البيانــات بطريقــة صحيحــة إلمتــام عمليــة التســجيل عــى املوقــع 

ــة. ــة أو مضلل ــات كاذب ــود أي معلوم ــدم وج ــن ع ــد م وللتأك
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املعلومات الشخصية التي نجمعها
اســمك، العنــوان، الربيــد اإللكــرتوين، رقــم الهاتــف، وغرهــا مــن املعلومات 	 

األساسية.

معلومات مالية مثل: تفاصيل الحساب املريف يف بعض املعامات.	 

يجــوز لنــا أيًضــا اســتخدام معلومــات االتصــال الخاصــة بــك لرُُنســل إليــك 	 
معلومــات حــول منتجــات وخدمــات أخــرى بعــد الحصــول عــى موافقتــك 
وفًقــا للقوانــن املعمــول بهــا. وإذا كنــت ال ترغــب يف تلقــي هــذه اإلعانــات 

الرتويجيــة بشــكل مســتمر، فيمكنــك إعامنــا لتحديــث تفضياتــك .
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اإلجراءات األمنية
عنــد إمتــام عمليــة التســجيل، ميكنــك البدء يف الــرشاء من موقــع الغماس 
املحمــي بشــكل صــارم ضــد عمليــات االحتيــال واإليــذاء مــن خــال اإلجــراءات 

التالية:

تســجيل وتخزيــن عنــوان الـــ اي يب الخــاص بــك وعــدد مــرات دخولــك عــى 	 
املوقع.

فتــح 	  مبنــع  لنــا  تســمح  التــي  والوصــول  االســتخدام  بيانــات  تجميــع 

ــد  ــا ض ــة أنظمتن ــة أو لحاي ــلوكيات االحتيالي ــددة أو الس ــابات املتع الحس
مرشوعــة. الغــر  االعتــداءات 

يجــوز لنــا مشــاركة هــذه البيانــات مــع خدمــات إدارة االحتيــال املتخصصــة 	 
والجديــرة بالثقــة التــي تســاعدنا عــى تحليــل هــذه البيانــات.

إذا تحدثنــا إليــك عــرب الهاتــف، فقــد نحتــاج منــك إىل تزويدنــا ببيانــات 	 

ــراض  ــات ألغ ــذه املكامل ــل ه ــجل مث ــد تُس ــة. وق ــاء املكامل ــخصية أثن ش
ــت  ــا إذا كان ــة م ــة املكامل ــك يف بداي ــيتم إعام ــودة. وس ــب والج التدري
ــة إذا  ــاء املكامل ــة إنه ــك فرص ــا مينح ــو م ــجلة أم ال، وه ــة مس املكامل

ــجيل. ــض التس ــت ترف كن
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 نقوم بالحصول عىل تلك املعلومات
الشخصية والرسية من خالل املصادر التالية

معلومــات تقــوم بتزويدنــا بهــا عــى املوقــع، مــن خــال اســتارات ومناذج 	 
مكتوبــة وغرهــا مــن أشــكال إدخــال البيانات.

معلومــات يتــم إدخالهــا عــى املوقــع، مــن خــال تخزيــن معلوماتــك 	 

الشــخصية مــن غــر اســتكال أو تقديــم منــوذج.

ــن 	  ــد م ــارش للتأك ــر مب ــكل غ ــا بش ــم إدخاله ــة يت ــراف ثالث ــن أط ــات م معلوم

ــال. ــب أو احتي ــع أي نص ــتخدم وملن ــة املس صح

ــى 	  ــة ع ــا واملوافق ــق عليه ــوم بالتصدي ــة تق ــراف ثالث ــن أط ــات م معلوم

ــا. ــا به تزويدن

معلومات عن عمليات البيع والرشاء وتاريخ الحساب. 	 

آلية العمل
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التسجيل والعضوية عىل متجرنا
املشــرتك كلمــة رس / مــرور لحســابه، وســيُدخل عنوانـًـا بريديًا خاًصا به ملراســلته 
عليــه، وتكــون مســئولية حايــة كلمــة الــر هــذه وعــدم مشــاركتها أو نرشهــا 
عــى املشــرتك، ويف حــال حــدوث أي معامــات باســتخدام كلمــة الــر هــذه 
فســيتحمل املشــرتك كافــة املســؤوليات املرتتبــة عــى ذلــك، دون أدىن 

مســؤولية عــى متجــر الغمــاس.

يتحمــل املشــرتك/ الزائــر كامــل املســؤولية عــن جميــع املعطيــات الخاصــة 	 
بــه، التــي يرفعهــا وينرشهــا عــرب متجرنــا. 

ــات 	  ــل أي معلوم ــة أو تعدي ــوج أو قرصن ــة ول ــدم محاول ــرتك بع ــزم املش يلت
عنــه أو عــن أعضــاء آخريــن أو عــن اإلدارة ليــس لــه صاحيــة يف ولوجهــا ويف 
ــا. حــال تــم ذلــك يبقــى للمتجــر وادارتــه كامــل الحقــوق يف املتابعــة قضائيً

يلتــزم املشــرتك بــكل رشوط االســتخدام، وبــأن ال يســتعمل متجــر الغمــاس 	 
أو أي يشء يدخــل ضمــن متجرنــا يف أي يشء يخالــف الرشيعــة اإلســامية 
بــأي شــكل مــن األشــكال، أو يف أغــراض غــر قانونيــة، عــى ســبيل املثــال 
يختــار ال الحــر، مثــل: القرصنــة ونــرش وتوزيــع مــواد أو برامــج منســوخة، أو 
الخــداع والتزويــر أو االحتيــال أو التهديــد أو إزعــاج أي شــخص أو رشكــة أو 
ــع  ــط إىل مواق ــع رواب ــس أو وض ــات تجس ــات أو ملف ــرش فروس ــة أو ن جاع

تحتــوي عــى مثــل هــذه املخالفــات.

مينع انتهاك حقوق امللكية الفكرية أو تشــويه ســمعة شــخص أو مؤسســة 	 
أو رشكــة أو تعمــد نــرش أي معلومــات تســبب رضًرا لرشكــة أو شــخص أو دولــة 
أو جاعــة وعــدم وضــع مــواد قرصنــة وبرامــج مروقــة وجميــع مــا يخالــف 
األعــراف والقوانــن املنظمــة، ويكــون املشــرتك مســئوال مســؤولية كاملــة 

عــن كل مــا يقدمــه عــرب حســابه عــى املوقــع. 
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ال ميكن استبدال او ارجاع الباب بعد الدفع الكامل .	 

يقــوم العميــل مبراجعــة املعــرض او االتصــال بخدمــة العمــاء بعــد 3 ايــام 	 
مــن تاريــخ الرتكيــب لاستفســار عــن اإلرجــاع وتزويدنــا برقــم الحســاب البنــي.

ــل 	  ــي للعمي ــاب البن ــق الحس ــن طري ــط ع ــع فق ــة املرتج ــل قيم ــم تحوي  يت
ــل. ــي للتحوي ــاب البن ــم الحس ــد برق ــخ التزوي ــن تاري ــل م ــام عم ــال 10 اي خ

 يف حــال تأخــر العميــل عــن مراجعة املعــرض ملدة شــهر من تاريــخ الرتكيب 	 
ال يحــق للعميــل املطالبــة بقيمــة املرتجــع و تصبــح قيمــة املرتجــع عبــارة 
عــن رصيــد رشاء يف حســاب العميــل لــدى الرشكــة وميكنــه اســتخدامه 

خــال فــرتة 6 اشــهر مــن تاريــخ الرتكيــب.

 يف حــال عــدم زيــارة العميــل واســتخدامه لرصيــد املشــرتيات خــال 6 	 
اشــهر ال يحــق للعميــل املطالبــة بــأي مرتجــع لــه لــدى الرشكــة.

تقــدم الرشكـــة لعمائهـــا خدمــة تخزيــن البضاعــة ملــدة 45 يــوم مــن تاريــخ 	 
رشاء العميــل ويف حــال انتهــاء مــدة التخزيــن ومل يتــم توصيــل البضاعــة 
او تركيبهــا تلغــى الفاتــورة تلقائيــاً، ويحــق للرشكــة التــرف مبحتويــات 
الفاتــورة وإرجــاع قيمــة الفاتــورة للعميــل بنفــس سياســات املرتجعــات 

ــورة. املذك

يحــق للعميــل اســتبدال او ارجــاع الفاتــورة خــال 15 يـــوم فقــط مــن تاريــخ 	 
ــا. ــا او تركيبه ــم توصيله ــا مل يت ــورة م ــدار الفات اص

يف حال االستبدال او االرجاع يجب احضار اصل الفاتورة.	 

 سياسة االستبدال واالسرتجاع



 آلية البضائع املسرتجعة واملستبدلة
أواًل، يف حال وجود أي عيب مصنعي أو تلف يف املنتج:

ــى  ــوي ع ــذي يحت ــج ال ــرتجاع املنت ــتبدال أو اس ــاس” اس ــاء “الغم ــق لعم يح
عيــب مصنعــي أو تلــف، بــرشط أن يكــون املنتــج مغلــف وبحالتــه األصليــة، مــع 
وجــود فاتــورة الــرشاء، وذلــك خــال 3 أيــام مــن تاريــخ اســتام العميــل للمنتــج، 
كــا يحــق للعميــل اختيــار أحــد الخيــارات التاليــة بعــد اســتام الغمــاس للمنتــج 

والتأكــد مــن مطابقتــه للــرشوط: 
تحويـــل قيمــة املرتجــع اىل العميــل خــال 10 ايــام عمــل مــن تاريــخ اإلرجاع أو 	 

الرتكيــب بحوالــه بنكيــة اىل حســاب العميل.
اســتبدال املنتــج التالــف بــأي منتــج جديــد بعــد التواصــل مــع خدمــة العمــاء 	 

خــال 3 ايــام .

مالحظات
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ــب  ــود أي عي ــدون وج ــج ب ــرتجاع املنت ــتبدال أو اس ــة باس ــال الرغب ــا، يف ح ثانيً
ــي: مصنع

يحــق لعمــاء “الغمــاس ” اســتبدال أو اســرتجاع املنتــج  بســتثناء األبــواب برشط 	 
أن يكــون املنتــج مغلــف وبحالتــه االصليــة وغــر مســتخدم، مــع وجــود فاتــورة 
الــرشاء، وذلــك خــال 3 أيــام مــن تاريــخ اســتام املنتــج، ويتحمــل العميــل يف 
هــذه الحالــة نفقــات الشــحن إىل مســتودع الغمــاس، كــا يحق للعميــل اختيار 
ــه  ــن مطابقت ــد م ــج والتأك ــاس  للمنت ــتام الغم ــد اس ــة بع ــارات التالي ــد الخي أح

للــرشوط:

يتــم التواصــل مــن قبــل العميــل لطلــب االســرتجاع وتزويــد خدمــة العمــالء 	 
برقــم األيبــان

تحويـــل قيمــة املرتجــع اىل العميــل خــال 10 ايــام عمــل مــن تاريــخ اإلرجــاع أو 	 
الرتكيــب بحوالــه بنكيــة اىل حســاب العميــل.

- يحــق للعميــل اســتبدال او ارجــاع الفاتــورة خــال 15 يـــوم فقــط مــن تاريــخ اصــدار 

الفاتــورة مــا مل يتــم توصيلهــا او تركيبهــا.

ثالثا: تستثنى كافة االصناف التالية من سياسة االستبدال / االسرتجاع 

منتج األبواب.	 

املنتجات املستعملة . 	 

بغر حالتها األصلية كا كانت عند الرشاء. 	 

املنتجات التالفه . 	 

ال ميكن استبدال او ارجاع الباب بعد الدفع الكامل .	 
ال يتحمــل العميــل أي رســوم شــحن يف حــال كان ســبب االســتبدال 	 

أو االســرتجاع هــو وجــود تلــف أو عيــب مصنعــي.

ــج آخــر خــال 3 ايــام مــن 	  ــار منت يجــب عــى العميــل أن يقــوم باختي

ــف. ــج التال ــاس  للمنت ــتام الغم ــخ اس تاري

مالحظات
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يف حــال طلــب العميــل املنتــج بــدون الرتكيــب ســيتم شــحنه للعميــل 	 
مــن 3 أيــام عمــل حتــى 15 يــوم عمــل 

ــع 	  ــل م ــيتم التواص ــب س ــع الرتكي ــج م ــل املنت ــب العمي ــال طل ويف ح
العميــل مــن قبــل خدمــة العمــاء لتحديــد موعــد للرتكيــب بحــد اقــى 

20 يــوم مــن تاريــخ الطلــب .

آلية الشحن 
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متابعة الطلب
ــة 	  ــحنة الخاص ــة الش ــم بوليص ــدك برق ــنقوم بتزوي ــك، س ــت طلب ــرد تثبي مبج

بــك واســم رشكة الشــحن عــرب بريــدك االلكــرتوين او الواتســاب الــذي قمت 
بتســجيله أثنــاء الطلــب، ويرتتــب عليــك متابعــة رشكــة الشــحن عــرب االتصــال 

بهــم أو عــرب موقعهــم االلكــرتوين.

عــادًة، يتــم توصيــل الطلبــات إىل عنوانــك، وقــد يرتتــب عليــك اســتام طلبك 	 
ــك  ــك أو عنوان ــم جوال ــال رق ــدم إدخ ــبب ع ــحن بس ــة الش ــرع  رشك ــن الف م
ــحن  ــة الش ــل رشك ــاء تواص ــوال أثن ــى الج ــرد ع ــدم ال ــبب ع ــح، أو بس الصحي

ــا. معــك، أو ألي أســباب خارجــة عــن إرادتن
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مالحظاتالسعرالخدمة

اقل من 5 أبواب  SR 250 خدمة تركيب أبواب

 SR 70 خدمة التوصيل 

 للمرتSR 100خدمة تركيب باركيه عىل الجدار 

 للمرت SR 40 خدمة تركيب باركيه عىل الدرج 

 للمرت SR 10 خدمة تركيب نعلة عىل الدرج 

مـرت SR 15 خدمة تركيب باركيه خارج املدينة   200 للرتكيـب  مسـاحة  اقـل  و   للمـرت 
  باركيـة

 للرول واقل عدد 20 رول SR 50 خدمة تركيب ورق خارج املدينة 

 للمرتمع تحمل العميل االصناف املرضره SR 10 خدمة فك وتركيب باركيه 

 للمرت مع تحمل العميل االصناف املرضره SR 15 خدمة فك وتركيب نعالت 

للمرت SR 30 خدمة تركيب تكسيات داخليه عىل الدرج 

 للمرت و اقل مساحة امتار 100 مرت SR 3 خدمة تركيب يوم الجمعة 

 للمرت SR 10 خدمة تركيب تكسيات خارجية سقاالت 

للحبة SR 100 ) خدمة تركيب بديل الرخام ) درج - قص - سقاله 

 للمرت واقل مساحة امتار 100 مرت SR 10 خدمة تركيب باركية يف مدينة الخرج وضواحيها 

 للباب 250SR خدمة تركيب أبواب خارج املدينة 

 للرول SR 100 خدمة تركيب ورق جدران سقاالت 

للمرت SR 10 خدمة تركيب تكسيات داخلية عرضيه

للمرت SR 150 خدمة تركيب باركية هرمي عىل الجدار

للرول SR 200 خدمة تركيب ورق جدران عيل الدرج

اقل من 15 حبة SR 200  خدمة تركيب تكسيات

اقل من 3 لوح SR 100  خدمة تركيب بديل الرخام 

اقل من 30 مرت SR 400  خدمة تركيب باركيه هرمي 

اقل من 30 مرت SR 300  خدمة تركيب باركيه

اقل من 3 رول SR 75  خدمة تركيب ورق جدران 

اقل من 100مرت SR 250  خدمة تركيب نعالت 
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اسم الرشكة

الربيد  املوقع

الرمز الربيديالرقم املوحد

العنوان

 رشكة مساعد عبداللطيف الغماس للتجارة

contact@alghomlas.sa www.alghomlas.sa

9 2 0 0 0 9 3 0 5

 @ghomlass  @alghomlass 

13214 

الرياض - حي القدس -  طريق الدائري الرشقي الفرعي
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https://www.tiktok.com/@ghomlas
https://www.instagram.com/ghomlass/
https://www.snapchat.com/add/ghomlas
https://www.linkedin.com/company/al-ghomlas
https://twitter.com/ghomlass
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