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 . نطاق السريان1

لُمبرمة بين معهد جوته والمستهلكين أو المتعاقدين )"العمالء"، أو ية على كافة العالقات التعاقدية اسري الشروط واألحكام العامة التالت

يع )ب سومته التي تكون نظير ر"المشتركين في الدورات"، أو "المشتركين في االختبارات" أو "أنت"(، ممن يطلبون عروض معهد جو

على  شروط االستخدام. تسري goethe.deبعد أو التي تستلزم الحضور( عبر موقع أو حجز الدورات واالختبارات سواٌء عن المنتجات، 

ا عامةا روط  ن المتعاقد يستخدم ش. إذا كاgoethe.deاستخدام الخدمات المجانية المطروحة على موقع  مخالفة أو تكميلية، فإنها لن  وأحكام 

ا من العقد إال إذا وافقنا صرتكون سا  احة  عليها.رية؛ ولن تُصبح هذه الشروط واألحكام العامة جزء 

 . إبرام العقد2

a. إبرام العقد عبر موقعنا اإللكتروني 

ا مُ ا نُ إننضائع( على موقعنا، فبموجب طرح المنتجات )الدورات، واالختبارات، والب  ا إلبرام عقد خاص بهذه المنتجات. قدم عرض  وفي لزم 

ة، وتصحيح قائمة مشترياتك في أي وقت قبل أن تُرسل طلبك ذلك الصدد، يُمكنك أوال  إضافة منتجاتنا إلى سلة البضائع بصورة غير ُملزم

عقد عند قبولك للعرض الخاص يتم إبرام ال لب.الطلموضحة ضمن إجراءات الُملزم، باستخدام أدوات المساعدة في التصحيح المطروحة وا

لب ُمباشرة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر المتواجدة في سلة البضائع الخاصة بك بموجب ضغطك على زر الطلب. وبعد إرسال الطبالمنتجات 

 البريد اإللكتروني.

 اللغات المتاحة إلبرام العقد هي 

  والفرنسية، واإليطالية، يا والنمسا: األلمانية، واإلنجليزية، حضور في ألمانال لزمت والدورات التي تستبالنسبة إلى االختبارا

 ركية، والصينيةواإلسبانية والبرتغالية )البرازيلية(، والروسية، والت

  ليةبالنسبة إلى االختبارات والدورات الخاصة بمعهد جوته في بالٍد أخرى: اللغة األلمانية واللغة المح 

 تمر للمعلمين: اللغة األلمانيةدريب المسالتات بالنسبة إلى دور 

د، ونُرسل إليك بيانات الطلب والشروط واألحكام العامة الخاصة بنا عبر البريد اإللكتروني. ألسباب تتعلق بالسالمة، ين نص العقسنقوم بتخز

 لم يعد من الممكن الوصول إلى نص العقد عبر اإلنترنت.

b.  يرونخارج موقعنا اإللكت إبرام العقد 

معهد جوته، أو عبر اإلنترنت. استمارة التسجيل. تحصل على استمارات التسجيل من مقر يُمكنك التسجيل لدوراتنا واختباراتنا كذلك باستخدام 

 د.  التسجيل، أو في وصف المنتج على اإلنترنت، ستجد معلومات حول إمكانيات التسجيل المتاحة لك بالتحديوفي استمارة 

 البريد لفاكس أوق اطر إبرام العقد عن (1)

المملوءة عبر الفاكس أو البريد إلى مستلم الطلب المشار إليه في  يُمكن إعادة إرسال استمارة التسجيلطالما أن إمكانية التسجيل متاحة،  

 استمارة التسجيل.

د الدورات نترنت؛ مواعياإل علىل أو في وصف المنتج ويتخذ معهد جوته القرار في مقره بشأن المشاركة. وستجد في استمارة التسجي 

زم بالشكل المطلوب وبالمهلة ت، ومهلة التسجيل. جديٌر بالذكر أنه لن يتم النظر إال إلى التسجيالت التي تلتالحالية، ومواعيد االختبارا

 .صددال األمر الحاسم في هذاالمحددة، وذلك طالما توافرت أماكن كافية. وعادة  ما يُعد الترتيب الزمني للتسجيل هو 

ينشأ الحق في المطالبة  ضون خمسة أيام بعد استالمنا الستمارة التسجيل. الوسيتم إخطارك بقرار المشاركة في صيغٍة نصية في غ 

لهم بالمشاركة بالمشاركة في الدورة أو االختبار إال بموجب الحصول على موافقة كتابية. وسيتم إخطار المهتمين بالمشاركة ممن لم يُسمح 

 الفور في صيغٍة نصيّة.على  رارالقبهذا 

 اإللكتروني إبرام العقد عبر البريد (2)

طالما توافرت إمكانية التسجيل، يمكن إعادة إرسال استمارة التسجيل المملوءة عبر البريد اإللكتروني إلى مستلم الطلب المشار إليه في  

 استمارة التسجيل.

ا معر قدمل المملوءة، فأنت تُ بموجب إرسال استمارة التسجي  ا ُملزم  المنتج المعني. وسيتم إخطارك ن الناحية القانونية إلبرام عقد خاص بض 

ا بموجب ذلك. ال  بقرار المشاركة في صيغٍة نصية في غضون خمسة أيام بعد استالمنا الستمارة التسجيل. في حالة الموافقة، يكون العقد مبرم 

ر المهتمين بالمشاركة ممن لم الحصول على موافقة كتابية. وسيتم إخطاار إال بموجب ختباالشاركة في الدورة أو ينشأ الحق في المطالبة بالم

 يغٍة نصيّة.يُسمح لهم بالمشاركة بهذا القرار على الفور في ص

 تسري في إطار ذلك. 2( الفقرة رقم 1ب ) 2رقم 

https://www.goethe.de/de/nut.html
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 . تحفظات العقد3

 يتم إبرام العقد مع التحفظات التالية:

 :على الموقع اإللكتروني، وأنك بلغت الحد األدنى ة في طلبك تتوافق مع شروط الموافقة الواردة نات الواردبياال في كافة الدورات

 ج في وقت بداية الدورة.من العمر المذكور في وصف المنت

 ( سية دريالتوال سيما الخبرة في حالة دورات التدريب المستمر للمعلمين: يجب استيفاء شروط القبول المذكورة على الموقع

 بة(.المطلو

 مشاركين المذكور في وصف المنتج المعنّي.جموعات: يتم الوصول إلى الحد األدنى للفي حالة دورات المجموعات واختبارات الم 

 )في  يجب إتمام اختبار تحديد المستوى )عبر اإلنترنت( المطلوب في وصف المنتج )مذكور من اآلن: باختبار تحديد المستوى

 .الوقت المحدد

   :المعني في معهد جوته. الئحة االختبارمن  3مادة رقم يفي المشارك بشروط المشاركة وفق ا للفي حالة االختبارات 

 تقديم كافة  صفه شريك التعاقد، ويتملقانوني بول اممثيًّا من قِبَل الفي حالة دورات األطفال والشباب: يتم إجراء التسجيل حصر

نجاح )مثال  عبر البريد اإللكتروني أو ت أو الموافقات أو كلتيهما في صيغٍة نصيّة إلى معهد جوته بعد إتمام التسجيل باإلقرارا

 الفاكس(.    

 .ت االختباروفامصرروفات الدورة أو إذا لم يتم إبرام العقد بسبب أحد تحفظات العقد، يتم تعويض مص

 . األسعار4

 تسري األسعار المعروضة على الموقع اإللكتروني في وقت التسجيل. ات،الدورات واالختباربالنسبة إلى 

 المذكورة، توجد كذلك مصروفات الشحن. ستجد المزيد من المعلومات حول قيمة مصروفات الشحن مع المنتجات. السلعوإلى جانب أسعار 

 . الدفع5 

بدء عملية الطلب. يتم اختيار وسيلة الدفع عند إجراء كل طلب. ال مدفوعات بطرق الدفع المذكورة على موقعنا بحد أقصى عند ال داديمكن س

 د أي مطالبة تنص على استخدام وسيلة دفع محددة.توج

 . شروط خاصة للمشاركة في الدورات واالختبارات6

a. مجموعات الدورات 

المعني. يستند التخصيص في مستوى ألدنى لعدد المشاركين الوارد في وصف المنتج سري الحد ا، يديةعات الدورات الفرفي حالة مجمو

د المستوى، طالما كان ذلك مطلوب ا في وصف المنتج. ألسباب تتعلق بضمان الجودة، فعادة  ما الدورة ومجموعة الدورة إلى نتيجة اختبار تحدي

ختبار تحديد المستوى في رك بها العمالء الجدد. قد يؤدي عدم الخضوع الة التي يشاللغت ايد المستوى لدورايلزم الخضوع الختبار تحد

ختبار تحديد المستوى في غضون فترة زمنية معينة، والتي يتم تحديدها بالمزيد من الوقت المحدد إلى عدم القبول في الدورة. يجب إكمال ا

رية، وحول ات حول أي اختبارات تحديد مستوى قد تكون ضرومن المعلوميد لمزكنك العثور على االتفاصيل في وصف المنتج المعني. يم

 طريقة سير االختبارات في وصف المنتج المعني.

 3يُشترط إلبرام العقد الوصول إلى الحد األدنى لعدد المشاركين، وإتمام اختبار تحديد المستوى المطلوب في الوقت المناسب، انظر البند   

 .  2ملة ج

 

https://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/de/Pruefungsordnung.pdf
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b.  لغاء الدورات واالمتحاناتوإ حجزإعادة 

 ، يسري ما يلي:إلغاء العقددون المساس بحقك القانوني في 

 يمكنك تغيير حجز إحدى الدورات التي تستلزم الحضور )على سبيل المثال تغيير موعد الدورة( فقط في حاالت استثنائية وبموجب موافقة 

 كل عملية تغيير حجز:على خالف ذلك، فإن المصروفات التالية مستحقة لاالتفاق  يتملم معهد جوته. ما 

 قيمة مصروفات تغيير الحجز 

 من مصروفات الدورة %5  دورات تستلزم الحضور خارج ألمانيا والنمسا

ور ستثنى من ذلك صديورو؛ ي 60رسوم تغيير الحجز تبلغ  دورات تستلزم الحضور في ألمانيا والنمسا

تأشيرة، حيث تكون أول عملية تغيير حجز ر برفض القرا

 بشرط أن يقدم المشارك اإلثبات المعنّي. مجانية؛

 ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك، ال يمكن تغيير حجز االختبار إال في حاالت استثنائية، وبموجب موافقة معهد جوته. 

 ، وفق ا للشروط التالية:تابيًّا، أو عبر الفاكس أو البريد اإللكتروني(كتابية )كٍة صيغر إلغاء الحجز بيمكن للمشارك في الدورة أو االختبا

 قيمة مصروفات إلغاء العقد

دورات تستلزم الحضور خارج ألمانيا  …إلغاء العقد

 والنمسا

دورات تستلزم الحضور في  

 ألمانيا والنمسا

 االختبارات

من مصروفات  %100 يورو 160 دورةمن مصروفات ال %10 أسابيع قبل البدء 4حتى 

 االختبار

من مصروفات  %30 من مصروفات الدورة %20 البدءحتى أسبوع واحد قبل 

 160الدورة بحد أدنى 

 يورو

من مصروفات  100%

 االختبار

من مصروفات  %50 من مصروفات الدورة %30 حتى يوم واحد قبل البدء

 160الدورة بحد أدنى 

 يورو

من مصروفات  100%

 اراالختب

 من مصروفات %100 من مصروفات الدورة %100 بعد البدء

 الدورة

من مصروفات  100%

 االختبار

ا لاللتزام بالمهلة. ا حاسم   يُعد وصول إخطار إلغاء العقد لمعهد جوته أمر 

لذكر أنه ال يُمكن إلغاء اجديٌر بلدورة. أسابيع من بدء ا 4يمكن للمشارك في الدورة إلغاء العقد الخاص بأي خدمات إقامة محجوزة، مجان ا قبل 

تمكن من إيجاد مستأجر آخر لفترة اإليجار إذا لم ن -حتى لو لم يتم استخدام محل اإلقامة  -جب دفع قيمة اإليجار بالكامل العقد بعد ذلك، حيث ي

 المحجوزة.

اء العقد، على أننا لم نتعرض ألي ضرر، أو غحجز وإلغيير الي كافة عمليات تيجوز للمشارك في الدورة أو في االختبار أن يقدم لنا إثباتات ف

 طفيف فقط. لضرر

 ال تتأثر أي أحكام قانونية محلية إلزامية بهذا البند.

c. استحقاق المدفوعات والسداد 

ورة. فاتد في الخ المحدبالكامل في التاريتكون مستحقة وواجبة السداد  )الرسوم الخاصة بالدورة، أو باالختبار، أو بكليهما(الرسوم المعنية 

ا على ما يسمى بمنتجات نتج، من الدورات التعلم المدمج. منتجات التعلم المدمج عبارة عن منتجات تتكون، وفق ا لوصف الم ينطبق ذلك أيض 

 المنتج.التي تستلزم الحضور ومن مراحل تعلم رقمي. يتم تحديد منتجات التعلم المدمج على هذا النحو في وصف 

( أشهر. تصبح الدفعة 3قة وواجبة السداد بالكامل في غضون )، فإن رسوم الدورة المعنية تكون مستحالدورات عن بعد لى جميعبالنسبة إ

الجزئية األولى مستحقة بعد أسبوعين من استالم الفاتورة. وجميع الدفعات الجزئية الالحقة تكون مستحقة في أول يوم من الشهر الرابع 

بحسب عدد الشهور التي تستغرقها الدورة المعنية.  ر والتاسع عشر والثاني والعشرين من الدورةعش والسادسلث عشر ابع والعاشر والثاوالس

ا لحساب توقيت الدفع. يحق للمشارك في الدورة دفع إجمالي ويعتبر استالم الدفعة في حسا ا حاسم  ب معهد جوته المذكور في الفاتورة أمر 

 .لفاتورةستالم ادفعة واحدة بعد ا رسوم الدورة
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شارك في الدورة عند دفع رسوم الدورة. وال لى المؤسسة االئتمانية المعنية الخاصة بالميتحمل المشارك في الدورة أي رسوم مستحقة إ 

 يفرض معهد جوته أي رسوم معاملة منفصلة.

هذه الحالة، يحق لمعهد جوته منح م بتواريخ الدفع المتفق عليها. وفي ال يمكن بدء الدورة أو االختبار أو مواصلتهما في حالة عدم االلتزا

 الدورة لمشارٍك آخر. المكان في

d. نطاق الخدمات 

تشمل رسوم الدورة كالًّ من المشاركة في الدورة بناء  على نوع الدورة، وتصحيح المهام واالختبارات والتعليق عليها، واإلشراف الفني 

 وإصدار إثباتات المشاركة.

 تشمل رسوم االختبار إصدار الشهادة.

 نية( في وصف المنتج المعني.بما في ذلك معلومات حول مواد الدورة المعيمكن االطالع على المزيد من التفاصيل )  

e. )اإلقامة في حالة الدورات للبالغين )في منطقة ألمانيا 

رة المحجوزة، أو يؤجر أماكن إقامة من مالك آخرين. يوصف نوع بناء  على الطلب، يؤجر معهد جوته أماكن إقامة مفروشة طوال مدة الدو

 مقر اإلقامة في العرض، وال يمكن معاينة مقر اإلقامة ُمسبق ا.

ُمعلن. يتم تأجير أماكن اإلقامة فقط لالستخدام المؤقت أثناء الدورة. يوم االنتقال هو يوم الوصول الُمعلن، ويوم الرحيل هو يوم المغادرة ال

د اإليجار في يوم المغادرة دون الحاجة إلى إشعار ُمسبق. إذا استمر المستأجر في استخدام العين المؤجرة بعد انتهاء فترة اإليجار، ينتهي عق

ر، وتُمنح هذه الموافقة إذا كان ذل ك فلن يتم مد عالقة اإليجار جراء ذلك. يتطلب مبيت ضيوف المشارك في الدورة موافقة صريحة من المؤّجِ

 صلحة المشروعة للمشارك في الدورة.في الم

ت في ال يجوز للمشارك في الدورة التدريبية استخدام الغرف المستأجرة إال لألغراض السكنية وفق ا لالئحة الداخلية. ال يُسمح بإجراء تغييرا 

شكل سليم، والتعامل مع التجهيزات الغرف المستأجرة أو عليها. يتعهد المشارك في الدورة بتنظيف الغرف المستأجرة وتهويتها وتدفئتها ب

رة  ا باألضرار التي تلحق بالغرف المؤجَّ والمرافق المستأجرة بها بصورة رشيدة. يجب على المشارك في الدورة أن يُخطر معهد جوته فور 

ب ا في الضرر بسبب اإلهمال والمبنى والمرافق والتجهيزات الخاصة بالمبنى أو العقار، كما يجب أن يصلحها على نفقته الخاصة إذا كان متسب

 المتعمد اللتزامات الرعاية، أو بسبب آخر مشابه.

 .في نهاية فترة اإليجار أو عند المغادرة، يجب على المشارك في الدورة تسليم الغرف المستأَجرة في حالة نظيفة، مع تسليم جميع المفاتيح

f. التزامات المشاركين في الدورة والمشاركين في االختبارات 

 شارك في الدورة التي تستلزم الحضورالم

  عليه أن يتأكد بنفسه وعلى نفقته الخاصة من أن إقامته في موقع الدورة مسموح بها قانون ا، وأن لديه تصريح الدخول

 واإلقامة/التأشيرة ذات الصلة.

 ى المنزل.مسؤول عن إبرام عقود التأمين الصحي، والتأمين ضد الحوادث، والتأمين ضد الغير، والتأمين عل 

 .يتعهد بااللتزام بلوائح الدورات والالئحة الداخلية السارية في المعهد 

 المشارك في الدورة عن بعد

 .عليه أن يضمن بنفسه تلبية المتطلبات الفنية الضرورية الخاصة بالمشاركة في الدورة والمحددة في العرض 

 وج إلى منصات التعلم أو االختبار أو كليهما الخاصة بمعهد جوته، غير مسموح له بنشر بيانات الدخول الممنوحة له الخاصة بالول

 أو إتاحتها ألطراف ثالثة.

   من شروط االستخدام(.  4يجب أن يمتثل كذلك اللتزامات المستخدمين )البند رقم 

 

 التزامات المشارك في االختبار تنشأ عن لوائح االختبار في إصدارها الساري آنذاك.

g. حقوق الطبع والنشر 

جميع مواد الدورة واالختبار )النصوص، والتمارين، وأسئلة االختبار، والحلول، والصور، وأكواد البرامج، ومقاطع الفيديو، والمحتويات 

د األخرى( محمية بموجب حقوق الطبع والنشر. يُمنح المشارك في الدورة وحده حقًّا بسيط ا وغير قابل للنقل لشخٍص آخر الستخدام هذه الموا

 شخصية أثناء المشاركة في الدورة. بصورة
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ألطراف  -حتى ولو في صورة اقتباسات–على وجه الخصوص، ال يُسمح للمشاركين في الدورة أن يقوموا بنسخ مواد الدورة أو االختبارات  

م، أو إعادة بيعها، أو أخرى، أو نشرها بشكٍل عاّم، أو إعادة إرسالها، أو نشرها على اإلنترنت أو في شبكات أخرى مجان ا أو نظير رسو

استخدامها ألغراض تجارية. ال يجوز إزالة أي مالحظات أو رموز أو عالمات تجارية متعلقة بحقوق الطبع والنشر. يمكن إجراء المالحقات 

 الجنائية عند انتهاك حقوق الطبع والنشر.

h. إلغاء العقد 

 الدورات عن بعد  (1)

 في وصف المنتج. تسري المدة الخاصة بالدورة المختارة والمذكورة

 ، يسري ما يلي:إلغاء العقددون المساس بحقك القانوني في  

بعد يُمكنك إلغاء العقد دون إبداء أسباب ألول مرة عند انقضاء نصف العام األول بعد إبرام العقد، مع االلتزام بمهلة قدرها ستة أسابيع، و 

ول في أي وقت، مع االلتزام بمهلة قدرها ثالثة أشهر. ال يتأثر بذلك حق معهد جوته وحق المشارك في الدورة في انقضاء نصف العام األ

 إنهاء العقد لسبب مهم.

 

ا على دورات الدراسة الذاتية )عبر اإلنترنت(.  ينطبق ذلك أيض 

 

 تعريض مصلحة الطفل للخطر في دورات األطفال والشباب (2)

لدورة قبل وقتها ودون االلتزام بمهلة إنهاء العقد؛ إذا كانت هناك وقائع يمكن على أساسها افتراض وجود خطر يحق لمعهد جوته إنهاء ا 

مباشر يُهدد مصلحة األطفال أو الشباب المشاركين في الدورة، والذي يمكن تجنبه عن طريق توفير الرعاية الفردية التي ال يستطيع معهد 

 جوته توفيرها.

ا عن إجراء متعمد، أو إهمال جسيم من قِبَل معهد جوته. مس معهد جوته غير  ؤول عن أي ضرر ناتج عن إنهاء العقد، إال إذا كان هذا ناتج 

 .دون مساس 10تبقى األحكام الواردة في النقطة 

 انتهاك االلتزامات السلوكية  (3)

ا، ودون االلتزام بمهلة إلغاء العقد في حالة  رصد سوء سلوك جسيم ينتهجه المشارك. ويندرج تحت سوء  يحق لمعهد جوته إنهاء الدورة مبكر 

السلوك الجسيم بشكٍل خاص المضايقات، وتعاطي المواد المخدرة، والسلوك العدواني تجاه مشارك آخر أو مشاِركة أخرى في الدورة، وكذلك 

 التحرش الجنسّي.

 .غة كتابية)ح( يتطلب صي 6عاله في النقطة رقم إنهاء العقد في الحاالت المذكورة أ 

 ال تتأثر أي أحكام قانونية محلية إلزامية ببند اإللغاء هذا.

 يحتفظ المعهد بالحق في إجراء تغييرات في حالة حدوث ظروف عارضة أو أحداث غير متوقعة ط.

لحة أو الكوارث الطبيعية في حالة الظروف الشديدة أو األحداث غير االعتيادية )مثل أحداث الشغب أو الهجمات اإلرهابية أو النزاعات المس 

غيير أو انتشار األوبئة أو ما شابه( أو عندما تتغير الظروف أو األحداث الحالية بشكل خارجٍ عن سيطرة معهد جوته، يحتفظ المعهد بحقّه في ت

خالل فترة محددة بقبول هذا  مكان الدورة أو زمانها أو غير ذلك. في تلك الحالة يقدم المعهد دورات بديلة ويتوجب عليك حينها إخبار المعهد

الدورة  العرض أو إعالمه برغبتك بإلغاء العقد.  في حال رغبت بإلغاء العقد يقوم المعهد بإعادة المبالغ المدفوعة أو إعادة قسم منها إذا كانت

 قد بدأت آنفا .

 ت الرقمية.)ج( على التغييرات التي تطرأ على المنتجا 8ينطبق على المستهلكين: تنطبق أحكام البند 

 . شروط خاصة ببيع البضائع7

a. شروط التوريد 

 نقوم بالتوريد فقط عن طريق الشحن. ال يمكنك إقالل البضائع بنفسك.

b. االحتفاظ بحق الملكية 

 تبقى البضائع في ملكيتنا حتى يتم سداد ثمنها بالكامل.
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c. أضرار النقل 

يرجى تقديم شكوى لدى الموزع بشأن هذه العيوب في أقرب وقت ممكن، إذا تم توريد البضائع، مع وجود ضرر واضح جراء عملية النقل؛ ف

كما نرجو االتصال بنا على الفور. لن تترتب على عدم تقديم شكوى أو االتصال بنا أي عواقب على مطالبك القانونية وتطبيقها، وخاصة 

 تجاه شركة الشحن أو بخصوص تأمين النقل. حقوقك ذات الصلة بالضمان. ومع ذلك، فهذه الشكوى تساعدنا على المطالبة بحقوقنا

 . الشروط الخاصة بالمنتجات الرقمية8

ا بشكل خاص.  طالما كانت المنتجات التي يقدمها معهد جوته منتجات رقمية، فتنطبق اللوائح التالية أيض 

a. حقوق االستخدام وحقوق النشر 

ا على فيما يتعلق بالمنتجات الرقمية، تقتصر حقوق االستخدام على مدة ا لعقد المعني. وتنطبق حقوق االستخدام المذكورة أعاله أيض 

واردة في اإلصدارات الالحقة من منتجاتنا الرقمية )التحديثات والترقيات( التي نقدمها بدال  عن خدماتنا الحالية. بخالف ذلك، تنطبق اللوائح ال

 . المعنية.g.6النقطة 

b. وصف المنتجات 

ا العثور على المزيد  من التفاصيل في وصف المنتجات المعنية. يمكن أيض 

c. التغيير إلى المنتجات الرقمية في عقود المستخدمين 

ى ينطبق على المستهلكين: في حالة اإلمداد المستمر، يُسمح لنا إجراء تغييرات على المنتج الرقمي والتي قد تفوق القدر الالزم للحفاظ عل

 التوافق مع العقد إذا

 ككان هناك سبب وجيه لذل  -

 لم يُكبدك التغيير أي مصروفات إضافية  -

 قمنا بإخطارك بشكل واضح ومفهوم عن هذا التغيير.  -

يدة، أو وتشمل األسباب الوجيهة التي تتماشى مع هذا السياق الحاالت التي يكون فيها التغيير ضروري ا لمواءمة المنتج الرقمي مع بيئة تقنية جد

 عندما يكون ذلك ضروري ا ألسباب تشغيلية مهمة أخرى.مع وجود عدد متزايد من المستخدمين، أو 

 . الحق في إلغاء العقد9

 رية.. ال يتم منح المتعاقدين أي حق في إلغاء العقد بصورة اختياسياسة اإللغاءيتاح للمستهلكين الحق القانوني إللغاء العقد كما هو موضح في 

 . الضمان10

 يُطبق الحق القانوني في ضمان العيوب.

  . المسؤولية عن المحتوى الخاص 11

إذا قدمت محتوى خاص بك و/أو طرحته بشكٍل متاح للجمهور عند استخدام خدمات معهد جوته، تقع المسؤولية عن ذلك عليك وحدك. ومن 

محتوى، وتضمن أن المحتوى المقدم ال ينتهك أي حقوق خاصة بأطراف أخرى، وال ثّم، فإنك تضمن أنك تتمتع بجميع الحقوق المتعلقة بهذا ال

 سيما العالمات التجارية أو حقوق النشر أو حقوق النشر اإلضافية أو حقوق الملكية الفكرية األخرى أو حقوق الملكية أو الحقوق الشخصية.

ا على أساس يجب أال ينتهك المحتوى المقدم أي أحكام قانونية، وال سيما يجب  أال يكون عنصري ا أو كاره ا لألجانب أو ممجد ا العنف أو متحيز 

 الجنس أو غير أخالقي أو غير دستوري أو يسعى لتحقيق مثل هذه األهداف.
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 . تقييد المسؤولية ضد الغير واإلعفاء من المسؤولية12

a.  تقييد المسؤولية 

ا المسؤولية بشكٍل مطلق عن المطالبات ال تحدث بسبب األضرار التي نتسبب فيها بأنفسنا، أو يتسبب فيها ممثلونا القانونيون أو  تينتحمل دائم 

 مساعدو التنفيذ

 في حالة اإلصابة الجسدية، أو الوفاة، أو اإلصابة التي تهدد الصحة 

 في حالة اإلخالل المتعمد لاللتزامات، أو اإلهمال الجسيم الذي يؤدي إلى اإلخالل بااللتزامات 

  الة الضمان، إذا تم االتفاق عليها،كففي حالة 

 .تجاه المستهلكين 

ا على  االلتزام بها في حالة خرق االلتزامات التعاقدية الجوهرية التي يجب الوفاء بها أوال  للتنفيذ السليم للعقد، والتي يعتمد طرف التعاقد دائم 

ا عن اإلهمال من قِبَلنا، أ من قِبَل ممثلينا القانونيين، أو مساعدي التنفيذ، تقتصر المسؤولية تجاه و )االلتزامات الرئيسية(، وكان الخرق ناتج 

 المتعاقد من حيث القيمة على األضرار المتوقعة في وقت إبرام العقد، والتي يُتوقع عادة  حدوثها.

 فيما دون ذلك، تستثنى مطالبات التعويض عن األضرار.

 

b. اإلعفاء من المسؤولية 

  بات قد تكون مستحقة ألطراف ثالثة تجاهنا بسبب قيامك بخرق القانون أو االلتزام المعنّي في سياق الستقوم بإعفائنا عن أي مط

  من الشروط واألحكام العامة 8المشاركة في الدورات و/أو االختبارات، بما في ذلك استخدام المنتجات الرقمية وفق ا للبند 

   حكام العامةألمن الشروط وا 11توفير المحتوى الخاص وفق ا للبند    

 

ما لم تكن قد خالفت االلتزام المفروضة عليك. ستقوم بتعويضنا عن مصروفات الدفاع القانوني الالزم، بما في ذلك جميع أتعاب المحاكمة 

 والمحاماة مع تقديم ما يثبت ذلك. المطالبات بالتعويضات التي تنجم عن ذلك تبقى دون مساس.

 ألطفال والشباب، بقدر ما ينتهك طفلك الحقوق أو االلتزامات.اوينطبق األمر نفسه على دورات  

 . حل المنازعات13

 توفر المفوضية األوروبية منصة لحل المنازعات عبر اإلنترنت، ويمكنك الدخول عليها من هنا 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. تهلكين إمكانية استخدام هذه المنصة لحل منازعاتهم.تتاح للمس 

نحن على استعداد للمشاركة في إجراءات تسوية النزاعات خارج نطاق القضاء أمام مجلس تحكيم المستهلك. الجهة المختصة هي "مجلس 

،.Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.Vالتحكيم العاّم التابع لالتحاد" ،  

Straßburger Straße 8،  77694 Kehl am Rhein ألمانيا، الموقع ،www.verbraucher-schlichter.de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/


 

: يناير  10صفحة رقم  ي
وط واألحكام العامة لبقية العالم | تحريًرا ف   2020| الشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

: يناير  11صفحة رقم  ي
وط واألحكام العامة لبقية العالم | تحريًرا ف   2020| الشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

: يناير  12صفحة رقم  ي
وط واألحكام العامة لبقية العالم | تحريًرا ف   2020| الشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

: يناير  13صفحة رقم  ي
وط واألحكام العامة لبقية العالم | تحريًرا ف   2020| الشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

: يناير  14صفحة رقم  ي
وط واألحكام العامة لبقية العالم | تحريًرا ف   2020| الشر

 تعليمات إلغاء العقد، ونماذج إلغاء العقد

 نطبق ما يلي على المستهلكين:ي

a.  والخدمات األخرى تواالختباراللدورات 

 الحق في إلغاء العقد 

ا، تبدأ من تاريخ إبرام العقد.فيحق لك إلغاء هذا العقد   ا، دون إبداء أي سبب. تبلغ مهلة اإللغاء أربعة عشر يوم   ي غضون أربعة عشر يوم 

،.Goethe-Institut e.Vلممارسة حقك في إلغاء العقد، يجب عليك إخطارنا بقرارك الخاص بإلغاء هذا العقد )  Kundenbetreuung ،

أو عبر  widerruf@goethe.de، ألمانيا، أو عبر البريد اإللكتروني Ring 18 -Miller-von-Oskar München،33380العنوان 

+( بإرسال إقرار صريح )على سبيل المثال رسالة عبر البريد، أو البريد اإللكتروني(. يمكنك استخدام نموذج إلغاء 49 89 15921-0رقم الهاتف )

 فق، مع العلم أن استخدامه ليس إلزاميًّا.العقد المر

 للوفاء بمهلة إلغاء العقد، يكفي أن تقوم بإرسال إفادة بشأن رغبتك في ممارسة حقك في إلغاء العقد قبل انتهاء مهلة اإللغاء. 

 عواقب إلغاء العقد

ا وعلى أقصى تقدير في غضون  إذا قمت بإلغاء هذا العقد، فإنه يتوجب علينا رد جميع المدفوعات التي تلقيناها منك،  بما في ذلك تكاليف الشحن، وذلك فور 

ا بإلغاء هذا العقد. وبالنسبة إلى رد هذه المدفوعات، فإننا نستخدم نفس وسيلة الدفع التي استخدمتها في إبرام المعاملة  سبعة أيام من اليوم الذي تلقينا فيه إشعار 

 خالف ذلك. وتحت أي ظرف من الظروف، لن يتم حساب رسوم عليك نظير سداد هذه المبالغ. األصلية، ما لم يتم االتفاق معك صراحة  على

 

 نموذج استمارة إلغاء العقد 

     )إذا كنت ترغب في إلغاء العقد، يرجى ملء هذه االستمارة وإعادة إرسالها.( 
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 ية )*(فيما يلي ألغي أنا/نلغي نحن )*( هذا العقد الذي أبرمتُه/أبرمناه )*( لشراء البضائع التالية )*(/ للحصول على الخدمة التال – 

 تم االستالم في يوم )*( تم الطلب في يوم )*(/ –

 اسم المستهلك )المستهلكين( –

 عنوان المستهلك )المستهلكين( –

 توقيع المستهلك )المستهلكين( )فقط في حالة اإلخطار الورقّي( –

 التاريخ –

 )*( الحذف حسب االقتضاء
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b. بالنسبة إلى بيع البضائع 

 الحق في إلغاء العقد

ا، تبدأ من اليوم الذي استلمتليحق   ا، دون إبداء أي سبب. تبلغ مهلة إلغاء العقد أربعة عشر يوم  فيه بنفسك،  ك إلغاء هذا العقد في غضون أربعة عشر يوم 

رنا بقرارك الخاص اأو استلم أي طرف آخر حددته سلف ا، غير الناقل، البضاعة األخيرة ودخلت في حيازتك. لممارسة حقك في إلغاء العقد، يجب عليك إخط

،.Kundenbetreuungبإلغاء هذا العقد ).  Goethe-Institut e.V. 

،.Goethe-Institut e.Vلممارسة حقك في إلغاء العقد، يجب عليك إخطارنا بقرارك الخاص بإلغاء هذا العقد )  Kundenbetreuung ،

أو  widerruf@goethe.deالبريد اإللكتروني  ، ألمانيا، أو عبرMünchen ،Ring 18 -Miller-von-Oskar 80333العنوان 

+( بإرسال إقرار صريح )على سبيل المثال رسالة عبر البريد، أو البريد اإللكتروني(. يمكنك استخدام نموذج 49 89 15921-0عبر رقم الهاتف )

 إلزاميًّا. إلغاء العقد المرفق، مع العلم أن استخدامه ليس

 للوفاء بمهلة إلغاء العقد، يكفي أن تقوم بإرسال إفادة بشأن رغبتك في ممارسة حقك في إلغاء العقد قبل انتهاء مهلة اإللغاء. 

 عواقب إلغاء العقد

ا وعلى أقصى تقدير في غضون لإذا قمت بإلغاء هذا العقد، فإنه يتوجب علينا رد جميع المدفوعات التي تلقيناها منك، بما في ذلك تكاليف الشحن، وذ  ك فور 

ا بإلغاء هذا العقد. وبالنسبة إلى رد هذه المدفوعات، فإننا نستخدم نفس وسيلة الدفع التي استخدمتها في إبرام المعاملة  سبعة أيام من اليوم الذي تلقينا فيه إشعار 

روف، لن يتم حساب رسوم عليك نظير سداد هذه المبالغ. يمكننا رفض ظاألصلية، ما لم يتم االتفاق معك صراحة  على خالف ذلك. وتحت أي ظرف من ال

.  رد هذه المدفوعات حتى نستلم البضائع مرة أخرى، أو حتى تقدم إثبات ا بأنك قد قمت بإعادة إرسال البضائع، أيهما يحدث أوال 

 عليك إعادة إرسال البضائع أو تسليمها، سواء إلينا أو إلى 

 Fuhrmannstr 10ش.ذ.م.م. Niedermaier Speditionشركة 

94405 Landau an der Isar 

للتحقق من  ألمانيا.  يتعين عليك التعويض عن خسارة قيمة البضائع فقط إذا كانت هذه الخسارة في القيمة ناتجة عن التعامل معها بصورة غير ضرورية؛

 طبيعة البضائع وخصائصها وقدرتها الوظيفية.
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 تم الطلب في يوم )*(/تم االستالم في يوم )*( –

 اسم المستهلك )المستهلكين( –

 كين(لعنوان المستهلك )المسته –
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 التاريخ –
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