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 شروط وأحكام البيع 

 -US Direct E)توفر لك هذه الصفحة معلومات عن شركة التجارة اإللكترونية المباشرة األمريكية المحدودة

Commerce  Limited)باسم  تعملالتي ، و eShopWorld"(eShopWorld" " ،لديناو/أو "" لنا"  ، "نحن  ،)"

"( من خالل موقعنا المنتجات أدناه )" 1.2للبند  وفقا  لك ها نبيع المنتجات بموجب"( التي الشروط واألحكام والشروط )"

رجى "(. قبل استخدام موقعنا، ي  العقد"(. سوف تسري هذه الشروط على أي عقد مبرم بيننا لبيع المنتجات لك )"موقعنا)"

 قراءة هذه الشروط بعناية والتأكد من فهمك لها.

لبية أو إجراء الدفعة، سي طلب منك الموافقة على هذه الشروط. إذا رفضت قبول هذه رجى المالحظة أنَه قبل تقديم الطي  

 الشروط، فلن تتمكن من طلب أية منتجات من موقعنا أو إجراء أية دفعات متعلقة بها.

ينبغي عليك عرض وقراءة وطباعة نسخة من هذه الشروط أو حفظها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك للرجوع إليها في 

المستقبل. يجوز لنا تعديل هذه الشروط من وقِت آلخر كما هو موضح أدناه. في كل مرة ترغب فيها بطلب المنتجات أو 

 استخدام موقعنا، ي رجى مراجعة هذه الشروط لضمان فهمك للشروط التي ستسري في ذلك الوقت.

 معلومات حولنا  . 1

(، التي تعمل  US Direct E- Commerce Limited) محدودةشركة التجارة اإللكترونية المباشرة األمريكية ال 1.1

، مبنى مسجل في ساوث بلوكمكتبنا و 479237شركة مسجلة في أيرلندا تحت رقم السجل هي ،  eShopWorldباسم  

 أيرسايد بيزنس بارك، سواردس، مقاطعة دبلن، أيرلندا. 115-110، الكونكورس

 إذا كنت تشتري المنتجات )فيما  عدا المنتجات ذات الطابع الشخصي (عبر موقعنا  من سنغافورة، ستكون حينها  2.1 2.1

 تقوم بالشراء من الكيان السنغافوري الخاص بنا، أي شركة التجارة اإللكترونية المباشرة األمريكية الخاصة المحدودة

 تنطبق هذه الشروط على العقد المبرم بينك .(U.S. Direct E-Commerce (Singapore) PTE) (سنغافورة)

 U.S. Direct E-Commerce) وبين شركة التجارة اإللكترونية المباشرة األمريكية الخاصة المحدودة )سنغافورة(

(Singapore) PTE) بغرض بيع هذه المنتجات لك .تكون أية إشارات في هذه الشروط إلى eShopWorld بمثابة 

 U.S. Direct E-Commerce) إشارة إلى شركة التجارة اإللكترونية المباشرة األمريكية الخاصة المحدودة )سنغافورة(

(Singapore) PTE). 

 التواصل معنا 3.1

رجى القيام بذلك عن طريق إرسال ، ي  ترغب في االتصال بنا ألي سبب آخر، بما في ذلك وجود شكوى إذا كنت  1.3.1

 .   info@eshopworld.com بريد إلكتروني لنا على

فسنقوم بذلك عن طريق البريد اإللكتروني أو بالبريد على تصال بك أو إرسال إشعار كتابي لك، إذا كان علينا اال 2.3.1

 .في طلبك تذكره لنا العنوان الذي 

 يتم التعاقد بينك وبيننا  كيف. 2

من خالل القيام و. في بلدك البائعينهؤالء توفير سلع لنا حتى يتسنى م، التجزئة في جميع أنحاء العال بائعينتعاقد مع  1.2

 .البائعينهؤالء بعمالت متعددة في المعامالت التي تشمل سلع  اإلجماليةتكلفة ال نظرة على يمكننا أن نوفر لكبذلك، 

ه بأنَالمختص. كما تقر أيضا  معاملتك ستكون معنا وليس مع بائع التجزئة  ، تقر بأنَ عبر موقعنا  لدينا الطلبية تقديم  عند 2.2

، سنقوم حينها بشراء البضائع من بائع التجزئة التي تقدمها لنا المعلومات وكفاية عند التحقق الناجح من جانبنا من صحة 

 .طلبيتك تقديمعليها عند لموافق لمبالغ المعروضة واوهو إعادة بيعها لك على الفور با لغرض وحيد  المختص
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 لدينا يةلك عملية الطلب تتيح. لدينا دفع الوإجراء عملية  الطلبيةاتخاذها لتقديم  دك موقعنا إلى الخطوات التي يلزمسيرش 3.2

في كل صفحة   طلبيتكقراءة والتحقق من  ال. يرجى قضاء بعض الوقت في  لنا   طلبيتكأخطاء وتعديلها قبل إرسال    ةبفحص أي

 سوف نكون مسؤولين عن تنفيذنا لطلبيتك. ية.من عملية الطلب

 

 

 

 

 

 بعد أن تقوم بعمل طلبية، ستتسلم رسالة بريد إلكتروني منا  لإلقرار بأننا  قد استلمنا الطلبية الخاصة بك .سيتم 4.2 4.2

 .إبرام العقد بيننا  وبينك فقط حينما  تتسلم رسالة البريد اإللكتروني لتأكيد الطلبية الخاصة بك

 . "(تأكيد اإلرسالإرسال المنتجات )"على سنرسل إليك رسالة بريد إلكتروني تؤكد  5.2

أو بسبب وجود خطأ في  ا  و لم يعد متاح المنتج غير متوفر أ ألنَ  المنتج، على سبيل المثالإذا لم نتمكن من تزويدك ب 6.2

البريد اإللكتروني ولن نقوم بمعالجة عن طريق فإننا سنعلمك بذلك المختصين، التجزئة  بائعيعلى موقعنا أو موقع السعر 

في بما في ذلك أي تكاليف توصيل محصلة  لك المبلغ بالكامل سنعيد، فإننا ت قد دفعت مقابل المنتجات مسبقا  . إذا كنطلبيتك

 .تحمل أي مسؤولية إضافية تجاهكقرب وقت ممكن ولن نأ

، قد ن من التحقق من المعلومات آليا  ، وإذا لم نتمكلنا  لنا بالتحقق من صحة وكفاية المعلومات التي تقدمها  بسماحكتقر  7.2

 من وضع الطلبية. غايتكأو طاقتك االئتمانية لتأكيد هويتك و/أو البنك الذي أصدر بو/ممثلونا بك يتصل 

شراء أي  ، كما أنَ مخصصة لالستخدام غير التجاريهي عنا متوفرة عبر موقالمنتجات ال كافة أنَ بمالحظة الرجى ي   8.2

 تماما .منتجات ألغراض إعادة البيع محظور 

على الدخول في عقود ملزمة. سيتم  قدرتك القانونيةالدفعة من خالل موقعنا، فإنك تضمن أو إجراء  يةطلبالتقديم ب 9.2

في كشفك  األجور وسوف تظهر، طريقة الدفع األخرىبالخاصة بك أو  الخصمسحب مبلغ الفاتورة من بطاقة االئتمان/

هي لغرض معالجة الدفعات  لنا جميع المعلومات المقدمة  أو ما شابه. تتعهد بأنَ  "eSW" أو "eShopWorld" وصفب

الدفع التي ه يحق لنا التحقق من صحة وكفاية معلومات تقر بأنَ كما باستخدام طريقة الدفع المقدمة.  مرخصصحيحة وأنك 

 تزودنا بها.

. تم تصميم هذه الفحوصات لنا  المعلومات التي قدمتها على والمسبق  كدفعبإجراء فحص ل على أن نقومتقر وتوافق  10.2

معمول  ما يخالف أي قوانين ومتطلبات تنظيمية  عقوباتخاضع للمع فرد أو كيان أو بلد  العملمن   eShopWorld  لمنع

في المناطق التي نعمل فيها )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر جميع القوانين واللوائح الجمركية وضوابط بها 

التابعة ، لوائح إدارة التصدير  )بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر  الحكومة األمريكيةالتصدير واالستيراد التي تديرها  

  (.أخرى واجبة التطبيق تشريعاتلوزارة التجارة األمريكية( واالتحاد األوروبي وأية 

نقدم خدمة تحديد الضرائب والرسوم المناسبة لتطبيقها على استيرادك للمنتج، وجمع هذه الضرائب والرسوم وتقديم  11.2

لضرائب المختصة. بالنسبة للواردات إلى اإلتحاد التقارير عنها وتحويلها، حسب االقتضاء، نيابة  عنك، إلى مصلحة ا

وال توجد أية   eShopWorldاألوروبي، يتم تضمين الضرائب والرسوم الناتجة عن ذلك في دفعتك ويتم دفعها بواسطة 

بقبول أية مطالب إضافية تخص الضرائب )تقدير   eShopWorldتكاليف إضافية. وبالموافقة على األحكام، فإنك تفِوض  

إضافي( من هيئات الجمارك المختصة. بالنسبة لبعض الواردات غير األوروبية، سوف تكون مسؤوال  عن تحويل الضرائب 

سند والرسوم إلى مصلحة الضرائب المختصة. إَن جميع المنتجات التي يتم شراؤها من خاللنا تتم وفقا  لعقد الشحن. يتم نقل  

 بعد تصدير المنتجات. والحقا  يتم نقل سند الملكية من eShopWorldملكية المنتجات من بائع التجزئة المعني إلى 
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 إليك قبل استيراد المنتج وستكون أنت المستورد )باستثناء التسليم إلى eShopWorld والحقاً يتم نقل سند الملكية من

 .هو المستورد(. ينتقل خطر خسارة  المنتج إليك حين تسليمه لك eShopWorld سويسرا، فسيكون حينها 

يتم اختياره من جانبنا للعمل كوكيل لك   جمركيا  مرخصا  ا  بطلب المنتجات من عندنا، فإنك بذلك تفوض وسيط 12.2

، منتجاتكوإعادة    ،وحساب الرسوم والضرائب نيابة  عنك  ،منتجاتك  لتخليصاإليرادات األجنبية    سلطاتمع    األعمال  وإلجراء

ال يشمل  12.2القسم  مالحظة أنَ الرجى . ي  تعيدها ي سلع ألعنك  األموال نيابة   استرداد، إعداد وتقديم مطالبات إن أمكنو

 .9.6 يجب على العمالء في كندا الرجوع إلى القسم العمالء في كندا،

13.2 

 سيُعرض سعر طلبيتك شامًل  الضرائب أو غير شامًل  لها  حسب عنوان التسليم) :أ (المنتجات الُمسلَمة داخل كندا ستُعرض

 غير شاملة لضريبة المبيعات، )ب (المنتجات الُمسلَمة داخل أوروبا  ستُعرض شاملة لضريبة القيمة المضافة .السعر غير

 شامل مصاريف الشحن، التي ستتم إضافتها  عند الدفع وستظهر كرسوم منفصلة على نموذج الطلبية الخاص بك )باستثناء

 .(األحوال التي يكون الشحن فيها  مجاني

 استخدام موقعنا  شروط. 3

 شروط، فإنك تقبل لموقعنا  االستخدام هذه بعناية قبل البدء في استخدام هذا الموقع. باستخدامك شروطرجى قراءة ي   1.3

عن استخدام  رجى التوقف فورا  ، ي  شروط االستخدامقبل وتوافق على االلتزام بها. إذا كنت ال توافق على االستخدام هذه وت

 . هذا الموقع

موقعنا على سمح بالوصول إلى غير متقطع. ي  أن يكون أو  متاحا  دائما  موقعنا أو أي محتوى فيه  يكون ال نضمن أن 2.3

دون سابق إنذار. لن نكون  منهأو أي جزء الموقع أو إيقاف أو تغيير كل  ،، ونحن نحتفظ بالحق في سحبأساس مؤقت

 . ألي سبب من األسبابوغير متوفرة في أي وقت أو ألي فترة  بعضها أو مواقعنا  كافة تتجاهك إذا كان مسؤولين

 يكون ضمان أن عنمسؤول أيضا   كما أنكلوصول إلى موقعنا. أنت مسؤول عن اتخاذ جميع الترتيبات الالزمة لك ل 3.3

، وأنهم يلتزمون نت الخاص بك على علم بهذه الشروطجميع األشخاص الذين يدخلون إلى موقعنا من خالل اتصال اإلنتر

 .بها 

رجى التحقق من هذه الصفحة من وقت  هذه الشروط في أي وقت عن طريق تعديل هذه الصفحة. ي   تنقيحيجوز لنا  4.3

 أجريناها، ألنك ملزم بها.أي تغييرات  لإلطالع علىآلخر 

 .قد نقوم بتحديث موقعنا من وقت آلخر وقد نقوم بتغيير المحتوى في أي وقت 5.3

في الواقع ، أو الوصول إلى مناطق أخرى من موقعنا حق تقييد إلى مناطق معينة من موقعنا مقيد. نحتفظ بالوصول  6.3

 .، حسب تقديرنا ملهالموقع بأك

ويكون عقدنا  ( لموافقة الوالد أو الوصي عليها  عام 18القاصر )فرد يقل عمره عن بل يخضع استخدام مواقعنا من ق 7.3

المسؤول عن التزام القاصر. ننصح اآلباء أو األوصياء الذين يسمحون للقاصرين باستخدام وهو ، مع الوالد أو الوصي

أو غير  ةاإلعالنات غير مضمون دقةأو  استقامة ، حيث أنَ قاصرين حول سالمتهم عبر اإلنترنتال بأهمية توعية الموقع

 .. يجب على القاصرين الذين يستخدمون أي خدمة تفاعلية أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة عليهمنةمحصَ 

إمكانية في ة الموقع أو إتاح  في تسبب تلف الموقع أو إعاقة، أو قد م استخدام موقعنا بأي طريقة تسببيجب عليك عد 8.3

غرض   ألي، أو  ة أو ضارةأو احتيالي  شرعية،أو غير    ةغير قانونيبطريقة  بأي شكل من األشكال    استخدامه  أوالوصول إليه،  

ا لنسخ، استخدام موقعنر في ذلك على سبيل المثال ال الحص، بما شرعي أو احتيالي أو ضارأو نشاط غير قانوني أو غير 

ح الوصول غير المصرَ الحصول على أو ة مواد، نشر أو توزيع أيو ،واستخدام ،واستقبال ،وإرسال، واستضافة، وتخزين

أو على سبيل رية غير المرغوب فيها عبر موقعنا، و/التجا  الرسائلإرسال  أو جمع البيانات من موقعنا، أوبه إلى موقعنا، 

 .المستهلك طلبياتيام بأي فعل يتعارض مع الغرض من هذا الموقع: اتخاذ وتنفيذ المثال ال الحصر الق
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لسلطات وسنتعاون مع تلك ا  المختصة عند الضرورةالقانون    تطبيقعن أي خرق لهذه الشروط إلى سلطات    سوف نبلغ  9.3

، سيتم إيقاف حقك في استخدام حدوث مثل هذا الخرق . وفي حالأو معلوماتك الشخصيةمن خالل الكشف عن هويتك و/

 .موقعنا على الفور

الشركات التابعة الخاصة بوالمصالح في حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا و وسندات الملكية ،نحتفظ بجميع الحقوق 10.3

  ، أو حقوق نشر ، ةيالمات خدمأو ع ،أو عالمات تجارية ،براءات اختراعفي ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أية لنا بما 

حقوق محمية أخرى مماثلة في أي  ةية وأيأو المعلومات السرِ  ، أو الخبرات،أو حقوق التصميم ،أو حقوق قاعدة البيانات

 .بلد

 ما الذي تفوضنا به . 4

وتحويل بمعامالتك، والمبالغ المستردة وعمليات التسوية الخاصة  ،، فإنك تفوضنا بمعالجة الدفعاتباستخدامك لموقعنا  1.4

لشركات ودفع أية مبالغ مستحقة عليك لنا ول ية بالرصيداالئتمان وشحن بطاقتك، ءاألموال إلى حسابك البنكي عند االقتضا 

 .لهذه الشروطوفقا  التابعة لنا 

حسب االقتضاء. قد نطلب ثها ب أن تحافظ عليها وت حدِ عند التسجيل ويج  يجب أن تزودنا بمعلومات صحيحة ودقيقة 2.4

هويتك. لن تنتحل شخصية أي شخص أو   للتحقق منأو تجارية أو شخصية  ،معلومات مالية ةمنك في أي وقت تقديم أي

لحصول اثة( ومعلومات محدَ   ة. أنت تفوضنا للتحقق من معلوماتك )بما في ذلك أيقانونيا    باستخدامه  اسما  لست مخوال  تستخدم  

 .مبدئي من جهة إصدار بطاقتك االئتمانية يعلى تفويض ائتمان

 الشحن والتسليم . 5

أحيانا  لك بتتبع تسليم منتجاتك. قد يتأثر تسليمنا  ستتيحعلى معلومات التسليم التي  لكيحتوي تأكيد اإلرسال وف س 1.5

 .مسؤولياتنا عندما يحدث هذاحول  9عن سيطرتنا. انظر الفقرة حدث خارج ب

إلبالغ عن بمحاولة التسليم واترك إشعار  لشركة الشحن، فيجوز في عنوانك أثناء عملية التسليم إذا لم يتواجد أحد 2.5

في إشعار محاولة  على الرقم المدرج حنبشركة الشرجى االتصال ي  . إذا حدث ذلك، محليال همإعادة البضائع إلى مستودع

    .info@eshopworld.com على  eShopWorldبشركةرجى االتصال  ، ي  إذا كان لديك المزيد من المشاكل  التسليم.

 قد تتصل بك شركة الشحن الخاصة بنا  لترتيب عمليات التسليم، وتأكيد معلومات التسليم وإعادة ترتيب عمليات التسليم  3.5

 .)عند االقتضاء (من وقت   آلخر

. لسنا مسؤولين عن التأخير في المختصبائع التجزئة  لدى متأخرغير متوفر أو  يةقد يكون جزء من الطلبأحيانا ،  4.5

 .ولن يتم شحن منتجاتك إال بعد وصول المنتجات إلى مستودعنا  ،بائع التجزئة من التأجيلبسبب حاالت التأخير أو  طلبيتك

يتم شحن المنتجات إليك بناء  على المعلومات التي تزودنا بها وأنت مسؤول عن دقة هذه المعلومات. إذا تم خرق أي  5.5

المقدمة من قبلك االستيراد( بسبب عدم دقة المعلومات يس على سبيل الحصر لوائح التصدير/لوائح )بما في ذلك ولكن ل

 .فأنت مسؤول عن هذا الخرق

 التسليم وإعادة ترتيب عمليات التسليم من وقت   معلوماتوتأكيد  ،لترتيب عمليات التسليم شركة الشحنتصل بك قد ت 6.5

 .آلخر

 :إذا قمت باختيار الدفع عند التسليم لتكون طريقتك المفضلة للتسليم والدفع 7.5

 ،فإننا  نمتلك حرية رفض طرق معينة للدفع بحسب تقديرنا  1.7.5

 ال نقبل الدفع إال بالعملة المحلية، و/أو 2.7.5

 .في حال عدم قبولك الطلبية أو عدم قيامك بدفع كامل المبلغ في وقت التسليم، نحتفظ بحقنا  في رفض تسليم المنتجات 3.7.5
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 الحقوق المتعلقة بالمرتجعات  واإللغاء. 6

 المعلومات المفصلة بشأن الطريقة التي يمكنك من خللها  إلغاء طلبيتك أو إرجاع المنتج أو المنتجات الخاصة بك 1.6

 )حين يكون ذلك مصرًحا  به (بما  في ذلك العنوان الذي يجب إرجاع المنتجات إليه، ستُقَدم عند الدفع، في رسالة البريد

 .اإللكتروني لتأكيد الطلبية و/أو تأكيد اإلرسال وذلك عبر الرابط إلى بوابة المرتجعات، ")بوابة البضائع المرتجعة("

فقط إلى العنوان الموضح على "بوابة البضائع المرتجعة". سيتم توفير هذه التفاصيل مع  المسترجعاتيجب إرسال  2.6

سيحتوي على رابط إلى "بوابة تأكيد اإلرسال )الذي  ى طلبك أو في البريد اإللكتروني الخاص بحزمة التسليم التي تحتوي عل

 البضائع المرتجعة"(.

المرفقة ويجب أن تكون مصحوبة باإليصال أو الفاتورة   البطاقاتيجب أن تكون المنتجات المرتجعة في حالة جديدة مع    3.6

يك ، فيجب علعإرجا  بطاقةعلى مسؤوليتك الخاصة. إذا كنت قد تلقيت  المرتجعةاألصلية. يتم إرسال جميع المنتجات 

 لك عبر "بوابة البضائع المرتجعة". ةاإلرجاع المقدم بطاقةاستخدام 

 إذا كانت المنتجات المرتجعة غير لدينا. المرتجعاتمراكز  ضمنوالتحقق  للفحصجميع المبالغ المستردة تخضع  4.6

 .قابلة إلعادة البيع بشكل كامل أو تضررت تعبئتها  وتغليفها، نحتفظ بحقنا  في رفض االسترداد

 في "بوابة البضائع المرتجعة". المرتجعةالمنتجات عن فقط في الحاالت التي يتم فيها تقديم تفاصيل سنقوم بتعويضك  5.6

في  يةطريقة الدفع األخرى التي قدمتها عند تقديم الطلببأو  الخصملك من خالل بطاقة االئتمان/أموالك  بإعادة سنقوم 6.6

 المسترجعات( يوم عمل من وصول المنتج إلى مركز 14في غضون أربعة عشر ) األصل. ستتم معالجة عملية االسترداد

 إلعادة البيع. قابل سليمةفي حالة وهو 

 .يجوز عمل استقطاعات من المبالغ الُمستَردة حين يتم إرجاع هذه المنتجات المرتجعة وهي في حالة غير مقبولة 7.6

 نقر بأنه لن ينطبق هذا البند على أية منتجات مرتجعة على أساس كونها  معيبة وبأنه ال تؤثر أية أحكام ضمن هذه 8.6

 الشروط على حقوقك القانونية كمستهلك .جميع المرتجعات الخاصة بالمنتجات المعيبة ستكون محكومة وفقًا  لقانون بيع

 .السلع والخدمات لعام 1980

 المستهلكون في كندا

  U.S Direct E-Commerce Limited  شركة  المتسوقون في كندا فقط: :يوافق المستهلكون في كندا على ما  يلي  9.6

(dba eShopWorld ) فيمشارك معتمد  ي CREDITS ( مع وكالة خدمات الحدود الكنديةCBSA .)طلب السلع  ب

ليفينغستون  فأنا بذلك أفوض شركة، )U.S Direct E-Commerce Limited )dba eShopWorld شركة من

لكي ، وبدور وكيليتقوم ، لكي CREDITSفي  وسيطا  جمركيا  معتمدا   (Livingston International) إنترناشيونال

، وإعادة البضائع إلى لحساب الرسوم والضرائبو تخليص البضائع الخاصة بي،لوكالة خدمات الحدود الكندية تعامل مع ت

U.S Direct E-Commerce Limited )dba eShopWorld(  ،نيابة    استرداد األموال إلكترونيا  تقديم مطالبات  و 

وكالة خدمات الحدود الكندية سوف ترسل أية أموال مستردة خاصة  ، أفهم أنَ CREDITSفي إطار برنامج وعني. 

األموال  استرداد ، وأنني سأحصل علىالوسيط الجمركيبالرسوم والضرائب التي تم دفعها على البضائع المرتجعة إلى 

 أفوض، ى ذلكعل عالوة  . )U.S Direct E-Commerce Limited )dba eShopWorld شركة مباشرة  من

وكالة صادر من  أموال مستردةأي  بإعادة توجيه (Livingston International)  لشركة ليفينغستون إنترناشيونا 

  U.S Direct E-Commerce Limited )dba تعويض شركة، حتى يمكن خدمات الحدود الكندية باسمي

eShopWorld) . 

 . حق المستهلك في إرجاع المنتجات واسترداد األموال )العمالء في االتحاد األوروبي( 7

ألي  طلبيتك" يمكنك خاللها إلغاء  محددة إللغاء الشراءفترة "، سيكون لك الحق القانوني في  أدناه  2.7مع مراعاة البند    1.7

 .يةبعد استالم الطلب ا  ( يوم14أربعة عشر )لمدة تصل إلى  غرامةسبب دون 
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التشريعات السارية نطاق  ضمنبتقديم هذا الحق لك في الحاالت التي نلتزم بها قانونا   ال يسري حقك في اإللغاء إال 2.7

 حق إرجاع )أو استبدال (المنتجات بموجب هذا البند ال ينطبق على المنتجات )1 (المصنوعة حسب  الطلب، أو )2( .لديك

 ذات الطابع الشخصي، أو )3 (التي بسبب طبيعتها  ال يمكن إرجاعها  أو تكون معرضة  للتدهور أو انتهاء صلحيتها  بصورة

 سريعة، أو )4 (في حالة تم توريدها  وهي محكمة الغلق ويكون إرج اعها  غير مناسب نتيجة ألسباب تتعلق بحماية الصحة

 .أو النظافة العامة، إذا أصبحت غير محكمة الغلق بعد التسليم

اإللغاء في بوابة  استمارة تعبئة، عليك فقط إخبارنا بأنك قررت اإللغاء. أسهل طريقة للقيام بذلك هي إللغاء العقد 3.7

و/أو  يةتأكيد الطلبالخاص ب ع المرتجعة في البريد اإللكترونيإلغاء البضائ ةاستمار. سيتم تضمين رابط المرتجعةبضائع ال

، فسوف نرسل إليك بالبريد اإللكتروني للتأكيد على لك. إذا استخدمت هذه الطريقةتأكيد اإلرسال  البريد اإللكتروني الخاص ب

 استالمنا إللغاء طلبك.

و االتصال بنا عبر البريد إلى أ info@eshopworld.comمراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على  ا  يمكنك أيض 74.

eShopWorld c / o US Direct E-Commerce Limited، ،115-100مبنى الكونكورس،  الطابق الثالث  

، أو مراسلتنا لنا  ا  بريدا  إلكتروني بإرسال رغبتإذا أيرلندا.   K67 NY94أيرسايد بيزنس بارك، سواردس، مقاطعة دبلن،

. إذا أرسلت إلينا طلب اإللغاء ا ف عليهك لمساعدتنا في التعر  يتاسمك وعنوان بريدك اإللكتروني وتفاصيل طلب ذكر ي رجى

من تاريخ إرسال البريد اإللكتروني إلينا أو إرسال   ساريا    يكون إلغاء طلبيتك  ، فعندئذِ أو بالبريد  عن طريق البريد اإللكتروني

. ال eShopWorldإلى  ا ي تم إلغاؤهية التالطلب بإعادة المتعلقة والتسليمالرسالة إلينا. أنت مسؤول عن تكاليف الشحن 

 . eShopWorld أو بطاقة مدفوعة مقدما  من تسميةبطاقة ينطبق هذا األمر إذا كنت قد تلقيت 

 إذا كنت  قد استلمت  بالفعل المنتجات المذكورة في العقد الملغى، سيكون مطلوبًا  منك إرجاع المنتجات إلينا  حتى تصبح  5.7

 ، سنقوم بما يلي:إلغاء عقدك في حال .مستحقًا  الستراد المبلغ

 بل المنتجات،المبلغ الذي دفعته مقا  إعادة 1.8.7

 الرسوم والضرائب التي تم دفعها، مبلغ إعادة 2.8.7

 الحد األقصى السترداد األموال، وفقا  لما يسمح به ، على الرغم من أنَ ة تكاليف دفعتها لعملية التسليم لكأي إعادة 3.8.7

 .األقل ثمنا   تسليمالطريقة ب، سيكون تكاليف التسليم القانون

في وهو  المرتجعاتمن وصول المنتج إلى مركز  ( يوما  14غضون أربعة عشر ) سيتم إصدار المبالغ المستردة في 9.7

 إلعادة البيع. قابل سليمةحالة 

 ومسؤوليتنا  المنتج  كفاالت . 8

على تفاصيل االتصال  المختصالتجزئة بائع إلى فريق دعم عمالء  المنتج بكفالةمشاكل تتعلق  ةيجب إرسال أي 1.8

على  . سنقوم بتقديم استرداد أو استبدال المنتج حسب االقتضاء وفقط بناء  لبائع التجزئة اإللكتروني موقعالالموجودة على 

  التجزئة. بائعتعليمات 

 ذلكمثل  تكامل، أو ل بائع التجزئة. ال نضمن الدقة، والموثوقيةمن قبومواصفات المنتجات جميع وصفات م لنا قدَ ت   2.8

،  أو السالمة  ،أو الجودة  ،أو ضمانات أو تعهدات من أي نوع يتعلق بالصالحية  كفاالت،  ةال نقدم أيوالوصف أو المواصفات.  

، فإننا نتنازل عن . إلى أقصى حد يسمح به القانونإصالح أو صيانة أي منتج قمت بشرائه تعذرأو االستخدام،  تعذرأو 

في ذلك على سبيل المثال ، بما تتعلق بالصالحية، أو الجودة، أو سالمة المنتجالتي ضمنية، الو صريحة أالالكفاالت، جميع 

، لن نكون مسؤولين إلى أقصى حد يسمح به القانونوالصالحية لغرض معين.    لقابلية التسويقالضمنية    الكفاالت،  ال الحصر

، أو تحت أي نطاق قانوني ى سبيل المثال ال الحصر اإلهمال()بما في ذلك عل التقصير)سواء  كان ذلك بموجب العقد أو 

، األضرار المباشرة، والغير مباشرة، في ذلك على سبيل المثال ال الحصرأضرار من أي نوع بما  عن أيضمني( 

اإليرادات أو فقدان البيانات(   وخسارة،  حصر، خسارة األرباح، دون  ناتجة )بما في ذلكوالوالخاصة    ،التأديبيةو  ة،عرضيوال

 ضررالبإمكانية حدوث ذلك    تم إعالمنا ، سواء  التي تم شرائها أو الحصول عليها   الناشئة عن أو فيما يتعلق بأي من المنتجات

بطاقة االئتمان الخاصة بك أو غيرها من أشكال الدفع. المبلغ المرتبط ب تجاهك هيالقصوى . مسؤوليتنا أو لم يتم إعالمنا به
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على الرغم من كل شيء موجود في هذه الشروط. ال يستبعد أي طرف من الطرفين أي مسؤولية عن الوفاة أو اإلصابة 

 ن.ممثليه المعتمديأو   وكالئهإهمال ذلك الطرف أو موظفيه أو   فقط ية إلى الحد الذي تنشأ عنه نتيجةالشخص

أو اإلقرارات أو غيرها من الشروط التي قد  الكفاالت،أو ى الحد الذي يسمح به القانون، نستبعد جميع الشروط، إل 3.8

 ة.أو ضمني ةصريح  تفيه، سواء كانتنطبق على موقعنا أو أي محتوى 

إلهمال(، أو التقصير )بما في ذلك اأو  ،، سواء في العقداه أي مستخدم عن أي خسارة أو ضررلن نكون مسؤولين تج  4.8

 أو فيما يتعلق بما يلي: بسبب الناشئةو ،ا  متوقعذلك مخالفة الواجب القانوني، أو غير ذلك، حتى إذا كان 

 أوو عدم القدرة على استخدام موقعنا، استخدام أ 1.4.8

 استخدام أو االعتماد على أي محتوى معروض على موقعنا. 2.4.8

أو أي مواد أخرى الموزعة،  ، أو هجوم رفض الخدمةناتج عن فيروس ن أي خسارة أو ضررلن نكون مسؤولين ع 5.8

مواد ملكية أخرى بسبب  ةأو أيقد تصيب جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو برامج الكمبيوتر، أو البيانات  ا  ضارة تكنولوجي

 .ا مرتبط بهإلكتروني أو على أي موقع  ،ا منهأو تحميل أي محتوى  لمواقعنا استخدامك 

المرتبطة على مواقعنا. يجب أال يتم تفسير هذه الروابط على  المواقع اإللكترونيةال نتحمل أية مسؤولية عن محتوى  6.8

 .لهممن جانبنا لتلك المواقع المرتبطة. لن نكون مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر قد ينشأ من استخدامك  مصادقةأنها 

 . األحداث الخارجة عن سيطرتنا 9

عن حدث   ي من التزاماتنا التعاقدية ينجمأل  األداء،أو تأخير في    ،في األداء  فشلأو مسؤولين عن أي    ملتزمينلن نكون    1.9

 أدناه. 2.9 في الفقرة الخارج عن سيطرتنا حدث يتم تعريف السيطرتنا. عن خارج 

لى سبيل المثال ال ، بما في ذلك عالمعقولةأو حدث خارج عن سيطرتنا " يعني أي فعل عن سيطرتنا  الحدث الخارج" 2.9

والشغب،    اء صناعي آخر من قبل أطراف ثالثة، واالضطراب المدني،أو أي إجر  اإلمتناع عن العملو  الحصر اإلضرابات،

، والحرب )سواء تم اإلعالن عنها أم ال( أو التهديد أو التحضير هابية أو التهديد بهجمات إرهابية، والهجمات اإلروالغزو

أو الوباء أو الكوارث الطبيعية   اإلنهيار،أو    ،أو الزالزل  ،أو الفيضانات  ،أو العواصف  ،أو االنفجارات  ،أو الحرائق  ،للحرب

الناجمة عن بائع التجزئة أو  التأجيلأو حاالت التأخير أو  ،شبكات االتصاالت العامة أو الخاصةفي أو فشل  ،األخرى

 أو السيارات أو غيرها من وسائل النقل العامة أو الخاصة. ،أو الطائرات ،أو الشحن ،استحالة استخدام السكك الحديدية

 :التعاقديةؤثر على أداء التزاماتنا سيطرتنا ي عنقوع حدث خارج وفي حال  3.9

 و  تصل بك في أقرب وقت ممكن إلعالمك،سن 1.3.9

سيطرتنا. عندما يؤثر عن  خارج  الوسيتم تمديد وقت أداء التزاماتنا طوال مدة الحدث   التعاقديةسيتم تعليق التزاماتنا    2.3.9

عن خارج ال، سنرتب تاريخ تسليم جديد معك بعد انتهاء الحدث عن سيطرتنا على تسليم المنتجات لكخارج الالحدث 

 سيطرتنا.

االتصال بنا.  رجى، ي  . لإللغاءيوما   30ألكثر من  يستمرسيطرتنا والذي  عن خارجالحدث الفي يمكنك إلغاء العقد  3.3.9

، بما في بإعادة السعر الذي دفعته، وسنقوم مسبقا  ، فستضطر إلى إرجاع أي منتجات ذات صلة تلقيتها اخترت اإللغاءإذا 

 تسليم )إن أمكن(. أجورذلك أي 

 السلع الخطرة )العطور والروائح(  .10

1.10 

 واتحاد (UNECE) اللوائح الخاصة بالسلع الخطرة لدى السلطات الدولية مثل لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا  

 تصنف المنتجات التي تحتوي على الروائح والعطور على أنها  سلع خطرة ")سلع خطرة(" (IATA) النقل الجوي الدولي
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 ومن ثم تخضع هذه السلع الخطرة الشتراطات شحن صارمة .وتختلف عملية اإلرجاع الخاصة بالسلع الخطرة عن عملية

  .اإلرجاع الخاصة بالسلع غير الخطرة

  خاص بالمستهلكين في المملكة المتحدة

2.10 

 إذا قمت بعملية الشراء الخاصة بك في المملكة المتحدة وترغب في إرجاع منتج أو منتجات الروائح أو السلع الخطرة 

 األخرى الخاصة بك، تكون جميع رسوم الشحن والتسليم مسبقة  الدفع، وال تكون هناك أية مدفوعات الحقة مستحقة الدفع 

 عليك مقابل خدمة المرتجعات .يجب أن تكون السلع الخطرة التي تقوم بإرجاعها  في حالة سليمة تماًما  وقابلة إلعادة البيع

  .بمعنى أنه لم يتم فتحها  واستخدامها  ويجب أن تكون تعبئتها  وتغليفها  سليمة وغير متضررة

3.10 

 إلرجاع السلع الخطرة الخاصة بك، يجب أن تسجل دخولك إلى بوابة البضائع المرتجعة الخاصة بنا، وتختار السلع الخطرة 

 حين يتم استلم السلع  الخطرة المرتجعة eShopWorld المراد إرجاعها  وتنشئ بطاقة المرتجعات الخاصة بك .سيخطرك

 للمرتجعات eShopWorld للمرتجعات .سيتم فحص السلع الخطرة المرتجعة في منشأة eShopWorld بداخل منشأة

 للتأكيد وسنقوم برد أية مبالغة مستحقة لك .يجوز عمل استقطاعات من المبالغ الُمستَردة حين يتم إرجاع أي من تلك السلع

 الخطرة المرتجعة وهي في حا لة غير مقبولة .يجوز عمل استقطاعات من المبالغ الُمستَردة حين يتم إرجاع أي من تلك

 السلع الخطرة المرتجعة وهي في حالة غير مقبولة .إذا كانت السلع الخطرة المرتجعة غير قابلة إلعادة البيع بشكل كامل

 .أو تضررت تعبئتها  وتغليفها، نحتفظ بحقنا  في رفض االسترداد

 التعويض 

 خاص بالمستهلكين في االتحاد األوروبي )باستثناء المملكة المتحدة(

4.10 

 ببطاقة eShopWorld إذا قمت بعملية الشراء الخاصة بك في االتحادة األوروبي )باستثناء المملكة المتحدة (سيزودك 

 مرتجعات على اإلنترنت من خلل بوابة البضائع المرتجعة، والتي ستتضمن العنوان الذي يجب إرجاع المنتجات إليه في

eShopWorld. يجب  عليك دفع جميع  رسوم  الشحن والتسليم من العنوان الخاص بك إلى عنوان مرتجعات 

eShopWorld. يجب أن تكون السلع الخطرة التي تقوم بإرجاعها  في حالة سليمة تماًما  وقابلة إلعادة البيع بمعنى أنه لم 

 .يتم فتحها  واستخدامها  ويجب أن تكون تعبئتها  وتغليفها  سليمة وغير متضررة

5.10 

 أنت مطالب بإبلغ شركة الشحن بأن العبوة المرتجعة تحتوي على روائح أو عطور، وسيتم إخطارك بهذا أيًضا  على 

 سنفحصها  ونقوم برد ،eShopWorld بوابة البضائع المرتجعة .بمجرد عودة السلع الخطرة إلى عنوان المرتجعات في

 أية مبالغ مستحقة لك .يجوز عمل استقطاعات من المبالغ الُمستَردة حين يتم إرجاع أي من تلك السلع الخطرة المرتجعة

 وهي في حالة غير مقبولة .إذا كانت السلع الخطرة المرتجعة غير قابلة إلعادة البيع بشكل كامل أو تضررت تعبئتها

  .وتغليفها، نحتفظ بحقنا  في رفض االسترداد

  السلع الخطرة المعيبة

6.10 

 إلحاقًا بالبند 8.6،  إلرجاع السلع الخطرة التالفة أو المعيبة الخاصة بك، يجب أن تتواصل مع خدمات دعم العملء في 

.support@eshopworld.zendesk.com الرابط عبرeShopWorld  
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 :على الوفاء بأية طلبيات ذات طابع شخصي لتوافر ما  يلي eShopWorld تخضع قدرة 1.11

 

 المنتج  /المخزون، و 1.1.11

 .المواد المطلوبة  /الضرورية 2.1.11

 .قد يتأثر زمن التصنيع و/أو زمن الشحن ألي من هذه المنتجات نتيجة لقيود خاصة بالمنتج أو المواد 2.11

 ،دون اإلخلل بحقوقنا  األخرى بموجب هذه الشروط، إذا خرقت هذه الشروط بأي شكل من األشكال 1.112.11 .12

 فقد نتخذ اإلجراء الذي نراه مناسبًا  للتعامل مع الخرق، بما  في ذلك تعليق وصولك إلى الموقع الخاص بنا، ومنعك من

 الدخول إلى الموقع الخاص بنا، وحظر أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم عنوان بروتوكول اإلنترنت الخاص بك من الوصول

 إلى الموقع الخاص بنا، واالتصال بمزود خدمة اإلنترنت الخاص بك لطلب منع وصولك إلى الموقع الخاص بنا  و/أو رفع

 .دعوى قضائية ضدك

 شروط االستخدام هذه خرق. 13

قد نتخذ اإلجراء ، فت هذه الشروط بأي شكل من األشكال، إذا خرقب هذه الشروطبحقوقنا األخرى بموج دون اإلخالل    1.13

حظر أجهزة و،  ومنعك من الدخول إلى الموقع،  ا في ذلك تعليق وصولك إلى الموقع، بم للتعامل مع الخرقا  الذي نراه مناسب

، واالتصال بمزود خدمة اإلنترنت الموقعاص بك من الوصول إلى الخ بروتوكول اإلنترنتعنوان  التي تستخدمالكمبيوتر 

 أو رفع دعوى قضائية ضدك.وصولك إلى الموقع و/الخاص بك لطلب منع 

 . حل النزاع عبر اإلنترنت 14

من   2015عبر اإلنترنت من أجل نزاعات المستهلكين( لعام  النزاعاتقوانين االتحاد األوروبي )تسوية تتطلب  1.14

جميع األسواق من  في االتحاد األوروبي، والذين يعملون في عقود البيع أو الخدمات عبر اإلنترنت، و  المسجلينجميع التجار  

 :أن توفر ما يليعبر اإلنترنت التي تم إنشاؤها داخل االتحاد األوروبي 

 . tp://ec.europa.eu/consumers/odr/htالمتوفرة على  ODRرابط إلكتروني لمنصة  41.1.1

، يمكنك القيام بنزاعك عبر اإلنترنتفيما يتعلق  مباشرة   eShopWorld إذا كنت ترغب في االتصال بشركة 2.1.14

 . Compliance@eshopworld.comبذلك على 

 . شروط هامة أخرى 15

، ولكن هذا لن يؤثر على حقوقك أو التزاماتنا بموجب إلى منظمة أخرى التعاقديةاماتنا يجوز لنا نقل حقوقنا والتز 1.15

 هذه الشروط.

 من شروطه.  ا  هذا العقد بينك وبيننا. ال يحق ألي شخص آخر فرض أي 2.15

بيان الخصوصية   رجى أخذ الوقت الكافي لقراءةلبيان الخصوصية الخاص بنا. ي    ستخدم معلوماتك الشخصية فقط وفقا  ن  3.15

 يجوز لبائعي التجزئة أيًضا أن يستخدموا معلوماتك مهمة تنطبق عليك. شروط، حيث أنه يتضمن الخاص بنا بعناية

 .الشخصية، وفقًا  لسياسة الخصوصية المنفصلة الخاصة بهم والتي يمكن العثور عليها  على مواقعهم اإللكترونية

غير  منها  أيا   مختصة أنَ محكمة أو سلطة  تعمل بشكل منفصل. إذا قررت أي الشروطمن فقرات هذه  فقرةكل  4.15

 ، فستظل الفقرات الباقية نافذة المفعول والتأثير.قانوني أو غير قابل للتنفيذ

 أي شخص آخر غير األطراف يعطيشروط هذه ال في تضمينهتعبير عنه أو اإلشارة إليه أو ال يوجد أي شيء تم ال 5.15

هذه  والشروط أو فيما يتعلق بها. إنَ  األحكامأو مطالبة بموجب هذه المذكورة هنا أي حق قانوني أو عادل، أو تعويض 
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 المفردةتهدف إلى تحقيق المنفعة والشروط واألحكام الواردة هنا  ،والمواثيق ، وجميع اإلقرارات، والكفاالت،الشروط

 .ولكالتابعين  لحصرية لنا ولشركائنا او

من التزاماتك بموجب هذه الشروط، أو إذا لم نفرض حقوقنا ضدك، أو إذا  ا  يإذا أخفقنا في اإلصرار على تنفيذ أ 6.15

 لالمتثال لتلك االلتزامات.  ال يعني أنك لست مضطرا  ويعني أننا تنازلنا عن حقوقنا ضدك    هذا ال  ، فإنَ تأخرنا في القيام بذلك

شراء المنتجات من خالل موقعنا قانون األيرلندي. وهذا يعني أَن عقد هذه الشروط يحكمها ال مالحظة أنَ الرجى ي   7.15

المحاكم في أيرلندا سيكون  على أنَ  كالنا سيخضع للقانون األيرلندي. نتفق  ه أو فيما يتعلق بهوأي نزاع أو مطالبة تنشأ عن

 لها سلطة قضائية غير حصرية.

 


