
شروط وأحكام البيع

.U.S)تقدم لك هذه الصفحة معلومات عن شركة التج��ارة اإللكتروني��ة المباش��رة األمريكي��ة المح��دودة 
Direct E- Commerce Limited �) القائمة باألعمال باسمeShopWorld"( eShopWorld "أو/و

"ESW "التي نبيع بموجبها"( الشروط)"، وعن الشروط واألحكام "(منا"أو /و" بنا"أو /و" نحن"أو /و
تس��ري"(. موقعنا)"  اإللك��ترونيمن خالل موقعنا"( المنتجات)"أدن��اه  1.2المنتجات لك وفقًا للبند 

قب��ل اس��تخدام موقعن��ا،"(. العقد)"هذه الشروط على أي عقد مبرم بيننا من أجل بي��ع المنتج��ات ل��ك 
. يُرجى قراءة هذه الشروط بعناية والتأكد من فهمك لها

يُرجى العلم أنه قبل عمل طلبي�ة ش�راء أو دف�ع األم�وال، س�يُطلب من�ك الموافق�ة على االل�تزام به�ذه
إذا رفضت قبول هذه الشروط، فلن تتمكن من عمل طلبي�ات ش�راء ألي من المنتج�ات على. الشروط

. موقعنا أو دفع أية مبالغ تتعلق بها

ينبغي عليك االطالع على نسخة من هذه الشروط وقراءتها وطباعته��ا أو حفظه��ا على جه��از الكم��بيوتر
من الممكن أن نجري تعديالت على هذه الشروط من وقِت آلخر كما. لديك للرجوع إليها في المستقبل

كلما رغبت في شراء المنتجات أو استخدام موقعن�ا، من فض��لك راج��ع ه��ذه الش�روط. هو موضح أدناه
.لتتأكد من فهمك للشروط السارية وقت قيامك بالشراء

في حالة وجود أي تناقض بين الشروط المذكورة في هذه الوثيقة والشروط المذكورة في نسخة اللغة
. اإلنجليزية منها، تكون الغلبة للعمل بنسخة اللغة اإلنجليزية

في حال تضمنت الشروط أحك�ام خاص�ة تس�ري فق�ط على العمالء في بالد معين�ة، ف�إن س�ريان ه�ذه
وهذا يع��ني، على س��بيل. األحكام يعتمد على المكان الذي يوجد به محل اإلقامة المعتاد الخاص بالعميل

المثال، أن األحكام المراد تطبيقها على العمالء في االتح��اد األوروبي، تس��ري فق��ط على أولئ��ك العمالء
. الذين يوجد عنوان إقامتهم المعتاد في أحد الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

معلومات عنا.1

U.S. Direct E- Commerce)نحن شركة التجارة اإللكترونية المباشرة األمريكية المحدودة 1.1
Limited) التي تقوم باألعمال باسم ،eShopWorldوهي ش��ركة مس��جلة في أيرلن��دا ب��رقم ،
أيرسايد بيزنس 115-110ويقع مقرنا القانوني في ساوث بلوك، مبنى الكونكورس،  479237

.بارك، سواردس، مقاطعة دبلن، أيرلندا

الموج��ودة على موقعن��ا( فيما عدا المنتجات ذات الط��ابع الشخصي)إذا كنت تشتري المنتجات 2.1
من سنغافورة، فأنت حينها تشتري من الكي��ان الس��نغافوري الخ��اص بن��ا، وه��و ش��ركة التج��ارة

U.S. Direct E-Commerce( )سنغافورة)اإللكترونية المباشرة األمريكية الخاصة المحدودة 
)Singapore(  PTE Limited ��.)وتسري هذه الشروط على العقد المبرم بين��ك وبين ش��ركة

.U.S( )س��نغافورة)التج��ارة اإللكتروني��ة المباش��رة األمريكي��ة الخاص��ة المح��دودة   Direct  E-
Commerce  )Singapore(  PTE ��)وتكون أي��ة إش��ارات في. من أجل بيع تلك المنتجات لك

 بمثاب��ة إش��ارات إلى ش��ركة التج��ارة اإللكتروني��ة المباش��رةeShopWorldهذه الش��روط إلى 
.Singapore( PTE( U.S. Direct E-Commerce( )سنغافورة)األمريكية الخاصة المحدودة 

Limited.)

كيفية التواصل معنا3.1
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إذا رغبت في التواصل معن��ا ألي س��بب آخ�ر، بم��ا في ذل��ك لوج��ود ش��كوى ل��ديك،1.3.1
ي����رجى التواص����ل معن����ا ع����بر إرس����ال رس����الة بالبري����د اإللك����تروني على

info@eshopworld.com.

إذا كان علينا التواصل معك أو إرسال إشعار كتابي لك، فس��نفعل ه��ذا عن طري��ق2.3.1
إرسال رسالة بالبريد اإللكتروني أو بالبريد على العنوان الذي قدمته لنا في طلبي��ة

.الشراء الخاصة بك

كيف يتم التعاقد بينك وبيننا.2

 لتص�بحESWنبرم العقود مع تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم وتبعًا له�ذه العق�ود يتم تع�يين 1.2
هي التاجر الرسمي صاحب السجل مما يمكننا من أن نبيع لك في بلدك البضائع الخاص��ة بت�اجر

. التجزئة

عند طلب طلبية شراء عبر موقعنا، فأنت توافق على أن معاملتك ستكون معنا وليس م��ع ب��ائع2.2
كما توافق أيضاً على أنه عند التحقق الناجح من جانبنا من صحة المعلومات. التجزئة ذي الصلة

التي تقدمها لنا وكفايتها، سنقوم حينها بشراء البضائع من بائع التجزئة ذي الص��لة لغ��رض وحي��د
وهو إعادة بيعها لك على الفور مقابل المبالغ الموضحة والمتفق عليها معك عند إجرائك طلبي��ة

.وسنكون مسؤولين عن تنفيذ طلبياتك. الشراء

سيرشدك موقعنا إلى الخطوات التي تحتاج أن تقوم بها لعمل طلبية شراء لدينا ودف��ع األم��وال3.2
تتيح لك خطوات عمل الطلبية التأكد من عدم وجود أي أخطاء وتصحيحها قبل تقديم طلبية. لنا

من فضلك اقرأ طلبيتك على مهل وافحص بعناية كل صفحة من ص��فحات خط��وات. الشراء لنا
.عمل الطلبية

لن يك��ون. بعد تقديم طلبية الشراء، ستتلقى منا رسالة بريد إلكتروني تفيد أننا استلمنا طلبيتك4.2
العقد مبرًما بيننا إال بعد أن تتلقى منا رسالة البريد اإللكتروني التي تؤكد استالمنا طلبية الشراء

.الخاصة بك

تأكيد)"سنرسل لك رسالة بالبريد اإللكتروني للتأكيد على أن المنتجات ق��د تم إرس��الها إلي��ك 5.2
"(.اإلرسال6

إذا لم نتمكن من تزويدك بالمنتج، على سبيل المثال ألن المنتج غير متوفر في المخ��زون أو لم6.2
يعد متاًحا أو بسبب وجود خطأ في السعر على موقعنا أو موق��ع ب�ائع التجزئ��ة ذي الص��لة، فإنن�ا

إذا كنت قد دفعت أموال بالفعل. سنخبرك بهذا عبر البريد اإللكتروني ولن نجري طلبية الشراء
مقابل المنتجات، فسنرد إليك في أقرب وقت ممكن المبلغ الذي دفعته بالكامل باإلض��افة ألي��ة

.مصاريف توصيل تم تحصيلها وسنكون غير مسؤولين قانونًا عما هو أكثر من هذا

توافق على أننا مسموح لنا بالتحقق من صحة المعلومات التي تقدمها لنا وكفايتها، وبأننا إن لم7.2
أو م��ع البن��ك ال��ذي أص��در/نتمكن من التحقق من المعلومات آليًا، فقد يتواصل ممثلونا مع��ك و

.أو صدق نيتك في إجراء طلبية الشراء/بطاقتك االئتمانية لتأكيد هويتك و

يُرجى العلم أن كافة المنتجات المتوفرة على موقعن��ا مخصص��ة لالس��تخدام غ��ير التج��اري وأن8.2
.شراء أي منتجات بغرض إعادة بيعها هو أمر ممنوع منعًا باتًا
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إلبرام              9.2 القانونية بصالحيتك وتتعهد تقر أنك يعني موقعنا على األموال دفع أو شراء بطلبية قيامك
ملزمة  التي           . عقود األخرى الدفع وسيلة أو االئتمانية بطاقتك من الفاتورة مبلغ سحب سيتم

كلمة     وجود مع في      " eSW"أو " eShopWorld"استخدمتها الفاتورة مبلغ بجانب شابه ما أو
حسابك  األموال          . كشف مدفوعات معالجة لغرض لنا المقدمة المعلومات كافة بأن وتتعهد تقر

باختيارها          قمت التي الدفع طريقة باستخدام لك مرخص وبأنك أحقيتنا   . صحيحة على توافق كما
وكفايتها            األموال بمدفوعات وتتعلق لنا تقدمها التي المعلومات صحة من التحقق تحتفظ. في

ESW                التحقق من نتمكن لم إذا مرحلة أي في بك الخاصة الشراء طلبية إلغاء في بالحق لنفسها
باختيارها           قمت قد التي الدفع وسيلة أو قدمتها التي المعلومات قيام   . من حالة بإلغاء ESWوفي

كاماًل          بدفعه قمت قد الذي المبلغ لك فسنرد الشراء، .طلبية

تقر وتوافق على قيامنا بعمليات فحص وتدقيق لهويتك وللمعلومات التي قمت بتزويدنا بها قبل10.2
 منeShopWorldعمليات الفحص والتدقيق هذه مصممة من أج��ل من��ع . القيام بدفع األموال

ممارس��ة األعم��ال التجاري��ة م��ع أي ف��رد أو كي��ان أو بل��د خاض��ع للعقوب��ات بالمخالف��ة ألي من
بم��ا في ذل��ك على)القوانين والمتطلبات التنظيمية المعمول بها في المناطق التي نعم��ل فيه��ا 

سبيل المثال ال الحصر كاف�ة الق�وانين والل�وائح الجمركي�ة وض�وابط التص��دير واالس�تيراد ال�تي
تطبقها حكومة الواليات المتحدة األمريكي��ة ويطبقه��ا االتح��اد األوروبي وأي��ة والي��ة قض��ائية ذات

((.والتي ال تقتصر على أنظمة إدارة الصادرات الخاضعة لوزارة التجارة األمريكية)اختصاص 

نقدم خدم��ة تق��دير الق��در المالئم من الض��رائب والرس��وم المناس��بة المطبق��ة على اس��تيرادك11.2
للمنتجات، وتحصيل هذه الضرائب والرسوم واإلبالغ عنها وتقديمها، بحسب األحوال، نيابة عن��ك

بالنسبة للواردات إلى االتحاد األوروبي والمملكة المتح��دة، يتم. إلى مصلحة الضرائب المختصة
تضمين الضرائب والرسوم الناتجة ض��من مب��الغ م��دفوعات األم��وال الخاص��ة ب��ك حيث ت��دفعها

eShopWorldموافقت��ك على ه��ذه الش��روط تع��ني تفويض��ك.  ب��دون أي مص��اريف إض��افية
eShopWorld من قبل سلطات الجمارك ذات( تقديرات إضافية) لقبول أية مطالبات للرسوم

بالنسبة لبعض الواردات غير األوروبية، تكون مسؤواًل عن دف��ع الض��رائب والرس��وم إلى. الصلة
وتنتقل ملكي��ة. جميع المنتجات التي نشتريها تتم وفقاً لعقود شحن. مصلحة الضرائب المختصة

وتنتقل ملكيته��ا بع��د.  بعد تصديرهاeShopWorldالمنتجات من بائعي التجزئة ذوي الصلة إلى 
 إلي��ك قب��ل اس��تيرادها حيث تك��ون أنت المس��تورد ص��احب الس��جلeShopWorldه��ذا من 

(. هي المستوردeShopWorldباستثناء حاالت تسليم المنتجات إلى سويسرا، فستكون حينها )
.وتنتقل لك مخاطرة الخسارة في المنتجات عند استالمك لها

عند طلبك لشراء المنتجات منا فأنت بهذا تفوض الوسيط الجمركي ال��ذي نخت��اره ليك��ون وكياًل12.2
عنك ويجري المعامالت مع السلطات األجنبية المعنية ب��اإليرادات لالنته��اء من إج��راءات تخليص
منتجاتك وبحسب األحوال دفع الرسوم والضرائب نيابًة عن��ك وإع��ادة منتجات��ك وإع��داد وتق��ديم

ُ��رجى العلم أن البن��د. مطالبات استرداد األموال نيابًة عنك فيما يخص أية س��لع تق��وم بإعادتها ي
.10.6ال يشمل العمالء في كندا وعلى العمالء المقيمين في كندا الرجوع إلى البند  12.2

سيُعرض سعر طلبية الشراء الخاص��ة ب��ك ش��اماًل الض��رائب أو غ��ير ش��اماًل له��ا بحس��ب عن��وان13.2
المنتجات الُمسلَمة داخل كن��دا س��تُعرض غ��ير ش��املة لض��ريبة المبيع��ات،( أ: )تسليم المنتجات

الس��عر غ��ير. المنتجات الُمسلَمة داخل أوروبا س��تُعرض ش��املة لض��ريبة القيم��ة المض��افة( ب)
شامل مصاريف الشحن، حيث ستتم إض��افة مص��اريف الش��حن عن��د ال��دفع وس��تظهر كرس��وم

باس��تثناء األح��وال ال��تي يك��ون فيه��ا الش��حن)منفصلة على نموذج أمر دفع األموال الخاص بك 
(.مجانيًا
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بالنسبة للعمالء في أستراليا، عن��د قيام��ك بطلبي��ة ش��راء على موقعن��ا ف��أنت به��ذا تواف��ق على14.2
وباإلضافة إلى ذلك فإنك بهذا توافق. إجراء معاملة دولية معنا وليس مع بائع التجزئة ذي الصلة

نحن ال نق�وم. على أن بعض البنوك قد تستقطع مبلغ رس��وم مع��امالت دولي��ة وفقً�ا لسياس�اتها
بتحصيل هذه الرسوم وليست لن��ا س��لطة فيم��ا يخص تحص��يل البن��ك ال��ذي تتعام��ل مع��ه له��ذه

. الرسوم

شروط استخدام موقعنا.3

عند استخدامك. يُرجى قراءة شروط االستخدام هذه بعناية قبل البدء في استخدام هذا الموقع1.3
إن. لموقعنا فإنك بهذا تشير إلى موافقت��ك على ش��روط االس��تخدام ه��ذه وتعه��دك االل��تزام بها

ُ��رجى التوق��ف ف��وًرا عن اس��تخدام ه��ذا الموق��ع ب��أي كنت ال توافق على ش��روط االس��تخدام، ي
.صورة

يُس��مح. ال نضمن أن يكون موقعنا أو أي محتوى عليه متاًحا طوال ال��وقت أو ب��دون أي انقط��اع2.3
بالوصول إلى موقعنا على أساس مؤقت ونحتفظ بحقنا في إزالة الموقع كله أو أي جزء منه أو

ال نتحمل أي مسؤولية قانونية تجاه��ك في ح��ال أص��بحت ألي. إيقافه أو تغييره دون سابق إنذار
.سبب من األسباب كل مواقعنا أو بعضها غير متوفرة في أي وقت أو ألي فترة زمنية

كم��ا أن��ك. أنت مسؤول عن اتخاذ كافة الترتيبات الالزم��ة ل��ك لتتمكن من الوص��ول إلى موقعنا3.3
ا عن ض��مان أن جمي��ع األش��خاص ال��ذين ي��دخلون إلى موقعن��ا من خالل اتص��ال مس��ؤول أيض��ً

.اإلنترنت الخاص بك على علم بهذه الشروط وأنهم ملتزمون بها

من الممكن أن نقوم بمراجعة هذه الشروط في أي وقت عن طريق إدخال تعديالت على ه��ذه4.3
يُرجى مراجع��ة ه��ذه الص��فحة من وقت آلخ��ر لالطالع على أي تغي��يرات نجريه��ا ألنه��ا. الصفحة

.ملزمة لك

5.3 . ألمانيا     في بالعمالء تتعلق البند  ملحوظة أي        4.3يسري معه تسبب ال الذي الحد إلى فقط
معقول       غير نحو على لك سلبيات فترة        . تغييرات خالل بها سنخطرك تغييرات أية إدخال حالة في

حقوقك     على وسنطلعك معقولة وقت        . زمنية أي في كعميل حسابك تغلق أن الخيار .لديك
بعنوان              الجزء هذا على تؤثر ال الشروط هذه على إدخالها يتم التي تتعلق "التعديالت ملحوظة

ألمانيا   في ".بالعمالء

وقت               6.3 أي في الموقع محتوى على تغييرات ندخل وقد آلخر وقت من موقعنا بتحديث نقوم .قد
البند          بموجب ألمانيا في بالعمالء المتعلقة الخاصة األحكام التغييرات   5.3تسري إجراء بعد

. الالزمة
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مقيد      7.3 موقعنا من معينة أجزاء إلى من        . الوصول أخرى أجزاء إلى الوصول تقييد في بحقنا نحتفظ
تقديرنا        بحسب الواقع في بأكمله للموقع أو .موقعنا

لموقعنا    8.3 القاصرين استخدام عن     )يخضع أعمارهم تقل من أو  ( عاًما 18أو الوالدين لموافقة
القاصرين              التزام عن مسؤولون وهم الوصي أو الوالدين مع مبرًما عقدنا ويكون عليه الوصي

بأهمية         . بالشروط الموقع باستخدام للقاصرين يسمحون الذين األوصياء أو الوالدين ننصح
مضمونة              غير اإلعالنات دقة أو استقامة أن حيث اإلنترنت على سالمتهم حول القاصرين توعيتهم

كامل      بشكل تأكيدها يمكن ال أن        . أو تفاعلية خدمة أي يستخدمون الذين القاصرين على يجب
عليهم      المحتملة بالمخاطر دراية على .يكونوا

أو                9.3 إتاحته إعاقة أو الموقع تلف تسبب قد أو تسبب طريقة بأي موقعنا استخدام عدم عليك يجب
احتيالية                أو شرعية غير أو قانونية غير صورة بأي استخدامه أو إليه، الوصول إمكانية تعطيل في

ذلك                   في بما ضارة أو احتيالية أو شرعية غير أو قانونية غير نشاطات أو أغراض ألية أو ضارة أو
أو                 بثها أو استضافتها أو تخزينها أو مواد أية لنسخ موقعنا استخدام الحصر ال المثال سبيل على
منه                 البيانات جمع أو لموقعنا به مصرح غير وصول على الحصول أو توزيعها أو نشرها أو إرسالها

و        موقعنا، عبر متطفلة تجارية رسائل إرسال مع       /أو يتعارض األفعال من فعل بأي القيام أو
الموقع    هذا من وتنفيذها      : الغرض العمالء من الشراء طلبيات استقبال .وهو

المختصة            10.3 القانون تطبيق سلطات إلى الشروط لهذه خرق أي عن سنبلغ الضرورة عند
و          هويتك عن الكشف طريق عن السلطات تلك مع إلى    /وسنتعاون لهم الشخصية معلوماتك أو

السارية        البيانات حماية قوانين به تسمح الذي سيتوقف      . الحد الخرق، هذا مثل حدوث حال وفي
الفور       على موقعنا استخدام في حقك .إعمال

بنا            11.3 الخاصة الفكرية الملكية حقوق في والمصالح الملكية وسندات الحقوق بكافة ألنفسنا نحتفظ
أو                 اختراع براءات أي الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما لنا التابعة بالشركات الخاصة وتلك
أو                التصميم حقوق أو البيانات قواعد حقوق أو نشر حقوق أو خدمية عالمات أو تجارية عالمات

بلد              أي في مماثلة محمية حقوق من ذلك وخالف السرية المعلومات أو العملية .الخبرات

األمور التي تصرح لنا القيام بها.4

باستخدامك لموقعنا فأنت تصرح لمعالج�ة الم�دفوعات والمب�الغ المس�تردة وعملي�ات التس�وية1.4
الخاص��ة بمعامالت��ك وتحوي��ل األم��وال إلى حس��ابك البنكي عن��د االقتض��اء والس��حب من رص��يد
بطاقتك االئتمانية أو حسابك البنكي المرتبطة به عند االقتضاء ودفع أية مبالغ مستحقة عليك لنا

.وللشركات التابعة لنا وفقًا لهذه الشروط

قد نطلب منك في أي وقت تقديم أية معلومات مالي��ة أو تجاري��ة أو شخص��ية نحتاجه��ا للتحق��ق2.4
تصرح. لن تنتحل شخصية أي شخص أو تستخدم اسًما ال يخولك القانون استخدامه. من هويتك

والحص��ول على( بما في ذل��ك أي��ة معلوم��ات محدثة)لنا للقيام بما يلزم للتحقق من معلوماتك 
.تفويض ائتماني مبدئي من جهة إصدار بطاقتك االئتمانية

الشحن والتسليم.5

ستحتوي رسالة تأكيد إرسال المنتجات على معلومات التسليم ال��تي س��تمكنك من تتب��ع عملي��ة1.5
في بعض األحيان قد يؤثر حدث(. في األحوال التي تتوفر فيها هذه الخدمة)استالمك للمنتجات 

لمعرف��ة المزي��د ح��ول 10راج��ع البن��د . م��ا خ��ارج عن س��يطرتنا على تس��ليمنا المنتج��ات لك
.مسؤوليتنا عند حدوث هذا األمر
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إذا لم يتواجد أحد في عنوانك أثناء عملية التسليم، فيجوز لشركة الشحن ترك إش��عار بمحاول��ة2.5
إذا حدث ذلك، يُرجى التواص��ل م��ع. التسليم واإلبالغ عن إعادة البضائع إلى مستودعهم المحلي

إذا واجهت��ك أي مس��ائل أخ��رى،. شركة الشحن على الرقم الموضح في إشعار محاولة التسليم
.info@eshopworld.com على eShopWorldيرجى التواصل مع 

تكتمل إجراءات أمر الشراء عندما نقوم بتسليم المنتجات إلى العنوان الذي قدمت��ه لن��ا أو عن��د3.5
.استالمك للمنتجات منا

في بعض األحيان يكون جزء من طلبية الشراء غير متوفر في المخزون أو غير متوفر لدى ب��ائع4.5
تحديدًا بم��وجب البن��د)إذا لم يتم اإلتفاق على خالف ذلك في هذه الشروط . التجزئة ذي الصلة

، ال نكون مسؤولين عن فترات التأخير في تسليم طلبيت��ك بس��بب األح��وال ال��تي ال تت��وافر(10
فيها البضائع في المخزون أو بسبب فترات التأخير من قبل بائع التجزئة، ولن تشحن المنتج��ات

.إليك إال بعد وصولها إلى مستودعاتنا

.يتم شحن المنتجات إليك بناءً على المعلومات التي تزودنا بها وال��تي تك��ون مس��ؤواًل عن دقتها5.5
بم��ا في ذل��ك الل��وائح التنظيمي��ة األخ��رى باإلض��افة إلى الل��وائح)إذا تم خرق أي لوائح تنظيمية 

بسبب عدم دقة المعلومات ال�تي ق�دمتها لن�ا تك�ون مس�ؤواًل عن( لالستيراد/التنظيمية للتصدير
.هذا الخرق

قد تتصل بك شركة الشحن الخاصة بنا لترتيب عمليات التسليم وتأكيد المعلومات الخاص��ة به��ا6.5
.من وقٍت آلخر( بحسب األحوال)وإعادة ترتيبها 

إذا قمت باختيار خيار الدفع عند التسليم كطريقتك المفض��لة لتس��ليم المنتج��ات ودف��ع األم��وال7.5
(:في األحوال التي يتاح فيها هذا الخيار)

فإن لنا الحق في رفض وسائل دفع معينة،1.7.5

نحن نقبل الدفع بالعملة المحلية فقط، /أو و2.7.5

أو في حالة رفضك استالم المنتجات أو عدم دفع المبل��غ ك�اماًل وقت التس�ليم، فنحن/و3.7.5
.نحتفظ بحقنا في رفض تسليم المنتجات

المرتجعات .6

أدن��اه، تس��ري أحك�ام البن��د الت�الي على 8باستثناء ما هو منصوص عليه بخالف ه��ذا في البن��د 
من فض�لك انظ�ر أدن�اه للمزي�د من المعلوم��ات ح�ول البض�ائع. الحاالت القياس��ية للمرتجع�ات

: التالفة وحقك في االنسحاب من العقد

حيثم��ا)التفاصيل حول الطريقة التي يمكنك من خاللها إلغاء طلبية الشراء أو إدرجاع المنتجات 1.6
وك��ذلك العن��وان ال��ذي يجب إرج��اع المنتج��ات إلي��ه س��يقدمها ل��ك قس��م األس��ئلة( يسمح به��ذا
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أو/أو رسالة البريد اإللك��تروني لتأكي��د طلب الش��راء و/أو صفحة دفع مبلغ الشراء و/المتكررة و
بوابة البض66ائع)"الرابط المتضمن في رسالة تأكيد إرسال المنتجات إلى بواب��ة المرتجع��ات، 

"(. المرتجعة

س��تقدم. يجب عدم إرسال المرتجعات إال إلى العن��وان الموض��ح على بواب��ة البض��ائع المرتجعة2.6
هذه المعلومات ضمن حزم��ة التس��ليم المحتوي��ة على طلب��ك أو في رس��الة البري��د اإللك��تروني

(.والتي ستتضمن رابطًا إلى بوابة البضائع المرتجعة)لتأكيد إرسال المنتجات لك 

يجب أن تك��ون المنتج��ات المرتجع��ة في حال��ة جدي��دة م��ع وج��ود البطاق��ات الملص��قة عليه��ا3.6
يتم إرس��ال جمي��ع. والمرفق��ة معه��ا ويجب أن تك��ون مص��حوبة باإليص��ال أو الف��اتورة األص��لية

إذا كنت ق��د اس��تلمت بطاق��ة مرتجع��ات، فيجب. المنتجات المرتجع��ة على مس��ؤوليتك الخاصة
.عليك استخدام هذه البطاقة التي قدمت لك من خالل بوابة البضائع المرتجعة

إذا ك��انت. تخضع جميع المبالغ المستردة للفحص والتدقيق في مراك��ز المرتجع��ات الخاص��ة بنا4.6
المنتجات المرتجعة غير قابلة إلعادة البيع بشكل كامل سواءً بسبب حدوث تل��ف في المنتج��ات

.أو في التغليف، فنحن نحتفظ بحقنا في رفض رد المبلغ جزئيًا أو بالكامل

سنقوم برد األموال لك فقط في الحاالت التي قد قدمت فيه��ا المعلوم��ات الخاص��ة بالمنتج��ات5.6
.المرتجعة من خالل بوابة البضائع المرتجعة

سنقوم برد األموال لك عن طريق البطاقة االئتمانية أو وسيلة ال��دفع األخ��رى ال��تي اس��تخدمتها6.6
ستتم معالجة عملية رد المبالغ في أقرب وقت ممكن عمليًا لكن في. عند القيام بطلب الشراء

يوم عمل من تاريخ وصول المنتجات إلى مركز المرتجعات في حال��ة(�� 14)غضون أربعة عشر 
.سليمة قابلة إلعادة البيع

يجوز عمل استقطاعات من المبالغ التي يتم ردها حين تكون المنتجات المرتجعة في حالة غ��ير7.6
.مقبولة

نقر ونتفق على أنه لن ينطبق هذا البند على أية مرتجع��ات تم إرجاعه��ا لكونه��ا تالف��ة أو معيب��ة8.6
وأنه ال تؤثر أية أحكام منص��وص عليه��ا في ه��ذه الش��روط على حقوق��ك القانوني��ة والتش��ريعية

جميع المرتجعات الخاصة بالمنتجات المعيبة أو التالف�ة ستخض��ع لق�انون بي�ع الس�لع. كمستهلك
.1980والخدمات لعام 

في حال��ة ك��ون أح��د المنتج�ات غ��ير مناس��ب. قد تك��ون بعض المنتج�ات غ��ير مناس��بة لإلرج��اع9.6
لإلرجاع، من فضلك راجع رسالة البريد اإللكتروني لتأكيد طلبك للوص��ول إلى المعلوم��ات ح��ول
كيفية معالجة استرداد المبالغ التي دفعتها وفقً��ا للسياس��ات واإلج��راءات المنص��وص عليه��ا في

. هذه الوثيقة

خاص بالعمالء في كندا

شركة التج��ارة اإللكتروني��ة المباش��رة األمريكي��ة: يوافق العمالء المقيمين في كندا على ما يلي10.6
باسم (� )U.S. Direct E-Commerce Limited)المحدودة  هي(� eShopWorldالمعروفة 

بطل��بي ش��راء(.�� CBSA) م��ع وكال��ة خ��دمات الح��دود الكندي��ة CREDITSمش��ارك معتم��د في 
.U.S)المنتج��ات من ش��ركة التج��ارة اإللكتروني��ة المباش��رة األمريكي��ة المح��دودة   Direct  E-

Commerce  Limited( ، فأن��ا ب��ذلك أف��وض ش��ركة(eShopWorldالمعروف��ة باس��م (� 
Livingston)ليفينغس��تون إنترناش��يونال   International ��)الوس��يط الجم��ركي المعتم��د في

CREDITS لتكون وكياًل عني ولتقوم بالنيابة عني بالتعامل مع وكالة خ��دمات الح��دود الكندي��ة (
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CBSA ��)من أجل تخليص إجراءات البضائع الخاص��ة بي والقي��ام باألعم��ال المحاس��بية الخاص��ة
بالرس��وم والض��رائب وإع��ادة البض��ائع إلى  ش��ركة التج��ارة اإللكتروني��ة المباش��رة األمريكي��ة

وتقديم( eShopWorldالمعروفة باسم ( )U.S. Direct E-Commerce Limited)المحدودة 
 ف��إن وكال��ة خ��دماتCREDITSوأفهم أنه بموجب برنامج . مطالبات استرداد األموال إلكترونيًا

سترسل إلى الوسيط الجمركي أية أموال مس��تردة خاص��ة بالرس��وم(�� CBSA)الحدود الكندية 
والضرائب التي تم دفعها للبضائع المرتجعة وأنني سأحصل على األموال المستردة مباشرةً من

.U.S)ش��ركة التج��ارة اإللكتروني��ة المباش��رة األمريكي��ة المح��دودة   Direct  E-Commerce
Limited( وباإلض��افة إلى ذل��ك، ف��إني أص��رح لش��ركة(.�� eShopWorldالمعروف��ة باس��م (� 

Livingston)ليفينغستون إنترناشيونال   International ��)إلرسال أي أموال مستردة ص��اردة
باسمي، حتى يمكن رد األموال إلى شركة التج��ارة(�� CBSA)من وكالة خدمات الحدود الكندية 

.U.S)اإللكتروني���ة المباش���رة األمريكي���ة المح���دودة   Direct  E-Commerce  Limited)
(.eShopWorldالمعروفة باسم )

البضائع التالفة.7

إذا رغبت في. نحن مس��ؤولون بم��وجب الق��انون بتق��ديم بض��ائع تمتث��ل لم��ا ورد في ه��ذا العقد1.7
. إرجاع بضائع تالفة أو ال تمتثل لبنود العقد المبرم بيننا، يمكنك مراسلتنا على البريد اإللكتروني

إذا رغبت في إرجاع بضائع تالفة أو ال تمتثل لبنود العقد الم��برم بينن��ا، فس��نحتاج أواًل للتأك��د من2.7
وبمجرد التأك��د. أنها تالفة أو بها عيوب أو غير مطابقة للوصف الموجود على الموقع اإللكتروني

إذا. من هذه األمور، سنرد إليك تكلفة البضائع ومصاريف الشحن والمناولة األصلية ال��تي دفعتها
اتضح لنا أن البضائع سليمة وليس بها عيوب، فلن يح�ق ل�ك اس�ترداد المب�الغ وس�نقوم بإرج�اع

أعاله للمزي��د من" المرتجع��ات"من فضلك راجع بن��د . البضائع إليك مع تحميلك تكاليف إرجاعها
. المعلومات حول كيفية إتمامك لطلب المرتجعات

وغالبًا سنرد األموال من خالل وسيلة الدفع نفسها التي استخدمتها لشراء البض��ائع خالل أربع��ة3.7
يرجى العلم أن ظهور هذا األمر على كشف. يوًما تقريبًا من تاريخ استالمنا للبضائع(� 14)عشر 

.حساب بطاقتك االئتمانية قد يتطلب وقتًا أطول من هذا

(للعمالء المقيمين في االتحاد6 األوروبي)الحق في االنسحاب من العقد .8

أدناه، يمكنك إلغاء طلبية الشراء ألي سبب من األسباب بدون أي غرامات 2.8مع مراعاة البند 1.8
.يوًما من تاريخ استالم أمر الشراء( 14)لمدة تصل إلى أربعة عشر 

ال يسري حقك في إلغاء طلبية الشراء إال في الحاالت التي نكون فيها ملزمين بموجب الق��انون2.8
أو)حق إرج��اع المنتج��ات . بتقديم هذا الحق لك ضمن نطاق االختصاص القضائي الساري لديك

(2)المص�نوعة حس�ب الطلب، أو (� 1)بموجب ه�ذا البن�د ال ينطب�ق على المنتج�ات ( استبدالها
التي بسبب طبيعتها ال يمكن إرجاعها أو تكون معرضة(� 3)المنتجات ذات الطابع الشخصي، أو 
حين تكون المنتج�ات محكم�ة الغل�ق ق�د تم توري�دها(� 4)للتدهور أو انتهاء صالحيتها سريعًا، أو 

ويكون من غير المالئم إرجاعها ألسباب تتعلق بحماية الصحة أو النظافة العامة أو الشخصية إذا
.أصبحت غير محكمة الغلق بعد تسليمها

سياسة االنسحاب من العقد 3.8

في حال��ة وج��ود تع��ارض بين النس��خة األلماني��ة والنس��خة: ملحوظة تتعل��ق ب��العمالء في ألمانيا
، تكون الغلبة للعمل بالترجمة األلمانية بالنسبة للعمالء المقيمين3.8اإلنجليزية من ترجمة البند 

.في ألمانيا

العقد     من االنسحاب في الحق
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أسباب               أي إبداء بدون يوًما عشر أربعة خالل العقد هذا من االنسحاب في الحق . لك

أحد                  أو أنت فيه قمت قد كنت الذي التاريخ من يوًما عشر أربعة هي العقد من االنسحاب مهلة
البضائع          بحيازة الشحن، شركة وليست قبلك، من المعينة الثالثة .األطراف

على           تخطرنا أن عليك العقد، من االنسحاب في حقك .U.Sعناية  eShopWorld)لممارسة
Direct E-Commerce Limited     ،الكونكورس مبنى الثالث، الطابق أيرسايد 100-115،

بريدي        رمز دبلن، مقاطعة سواردس، بارك، إلكتروني   K67 NY94بيزنس بريد أيرلندا،
info@eshopworld.com )    العقد هذا من االنسحاب يمكنك  . بقرارك الغرض، ولهذا

حال            كل على وهي العقد، من باالنسحاب الخاصة المرفقة النموذجية االستمارة استخدام
إلزامية  إلكترونيًا         . ليست العقد من باالنسحاب الخاصة النموذجية االستمارة ملء أيًضا يمكنك

اإللكتروني          موقعنا على واضح آخر بيان أي أو اإللكتروني   )وتقديمها البريد رسالة ستحتوي
رابط             على لك المنتجات إرسال لتأكيد اإللكتروني البريد رسالة أو الشراء طلبية لتأكيد

المرتجعة    والبضائع اإللغاء الستالمنا       [. الستمارة تأكيدًا إليك سنرسل الخيار، هذا استخدمت إذا
تأخير     دون اإللغاء اإللكتروني    )هذا البريد طريق (.مثاًلعن

االنسحاب              في حقك بممارسة إشعار ترسل أن المالئم من االنسحاب، بمهلة االلتزام أجل من
المهلة       هذه انتهاء تاريخ قبل العقد . من

العقد      من االنسحاب على المترتبة النتائج

ذلك                في بما منك، استلمناها قد التي المبالغ كافة لك سنرد العقد، هذا من انسحبت إذا
البضائع    تسليم طرق         )مصاريف أحد اخترت قد كونك عن الناتجة اإلضافية المصاريف باستثناء

لدينا         تفضياًل األكثر القياسية الوسيلة غير األخرى البضائع وفي      (تسليم له مبرر ال تأخير بدون ،
من                انسحابك إشعار فيه استلمنا الذي اليوم تاريخ من يوًما عشر أربعة فترة يتجاوز ال تاريخ

إجراء           . العقد عند استخدمتها التي الدفع وسيلة نفس سنستخدم األموال، رد إتمام ولغرض
منك                تُحصل لن األحوال كل وفي هذا، خالف على معلك صراًحة يتفق لم ما األصلية، المعاملة

األموال      رد عن ناتجة رسوم .أية

بما                  تزودنا أن إلى أو أخرى مرة البضائع نستلم أن إلى لك المبالغ رد نرفض أن الممكن ومن
أسبق        أيهما البضائع، أرجعت قد أنك على .يدل

األربعة                فترة هذا يتجاوز ال األحوال جميع وفي الفور على لنا تسليمها أو البضائع بإرجاع تلتزم
العقد              هذا من بانسحابك فيه أخطرتنا الذي اليوم تاريخ من تبدأ التي يوًما قد . عشر تكون

يوًما              عشر األربعة مهلة انتهاء تاريخ قبل البضائع بإرسال قمت إذا النهائي بالموعد .التزمت

مدفوعة             بطاقة على حصلت قد كنت إذا إال البضائع، إلرجاع المباشرة المصاريف وستتحمل
من       هذا لخالف ترشحك أو .eShopWorldمقدًما
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ناتجة                القيمة في الخسائر هذه كانت إن فقط البضائع قيمة في خسائر أية مقابل بالدفع تلتزم
وتشغيلها         وخصائصها جودتها الختبار ضرورية الغير البضائع مناولة . عن

االستمارة النموذجية لالنسحاب من العقد4.8

إن كنت ت��رغب في االنس��حاب من العق��د، من فض��لك امأل ه��ذه االس��تمارة ثم أرس��لها م��رة
.أخرى

 
.U.S عناي��ة eShopWorldإلى -  Direct  E-Commerce  Limited،الط��ابق الث��الث ،

أيرس��ايد ب��يزنس ب��ارك، س��واردس، مقاطع��ة دبلن، رم��ز 115-100مبنى الكونكورس، 
.info@eshopworld.com أيرلندا، البريد اإللكتروني K67 NY94بريدي 

)*(.عقد بيع البضائع التالية لنا )*( بإلغاءنا /بموجبه بإلغائي)*( نخطركم /أخطركم-

)*(.استالمها في تاريخ )*(/التي تم طلبها في تاريخ -

(.العمالء)اسم العميل-

(.العمالء)عنوان العميل-

(:فقط في حالة تم اإلخطار بهذه االستمارة بصورة ورقية( )العمالء)توقيع العميل-

التاريخ-
---

.احذف الكلمات المناسبة)*( 

ضمان المنتجات ومسؤوليتنا6 القانونية.9

وال��ذين ال تس��ري)للعمالء في ألماني��ا  8.9و 7.9مع مراعاة األحكام المغايرة بموجب البندين 
، يسري اآلتي على ما يتصل بضمان المنتجات(8.9و 7.9عليهم إال األحكام الواردة في البندين 

:ومسؤوليتنا القانونية

يجب إرسال أية مشاكل تتعلق بضمان المنتجت إلى فريق خدمة العمالء الخ�اص بب�ائع التجزئ�ة1.9
وفي هذه الحالة، سنرد المب��الغ المدفوع��ة أو نس��تبدل المنتج حس��بما يك��ون مالئمً��ا. ذي الصلة

.وفقط بناءً على تعليمات بائع التجزئة

وال نض��من دق��ة ه��ذه. كافة األوصاف والمواصفات الخاصة بالمنتجات يزودنا به��ا ب��ائعو التجزئة2.9
وال نقدم أية كفاالت، أو ضمانات أو تعهدات من. األوصاف والمواصفات أو موثوقيتها أو اكتمالها

أي نوع تتعلق بالصالحية، أو الجودة، أو السالمة، أو تعذر االس��تخدام، أو تع��ذر إص��الح أو ص��يانة
إلى أقص��ى ح��د يس��مح ب��ه الق��انون، فإنن��ا نخلي مس��ؤوليتنا عن جمي��ع. أي منتج قمت بش��رائه

الكفاالت، الصريحة أو الضمنية، التي تتعلق بص��الحية المنتج أو جودت��ه أو س��المته بم��ا في ذل��ك
إلى أقص��ى ح��د. على سبيل المثال ال الحصر، ض��مان قابلي��ة تس��ويقه وص��الحيته لغ��رض معين
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بم��ا في)سواءً ك��انت المس��ؤولية تعاقدي��ة أو تقص��يرية )يسمح به القانون، لن نكون مسؤولين 
عن أي أضرار من( ، أو تحت أي نطاق قانوني ضمني(ذلك على سبيل المثال ال الحصر اإلهمال

أي ن��وع بم��ا في ذل��ك على س��بيل المث��ال ال الحص��ر، األض��رار المباش��رة، والغ��ير مباش��رة،
بما في ذلك، دون حص��ر، خس��ارة األرب��اح، أو خس��ارة)والعرضية، والتأديبية، والخاصة والناتجة 

الناتج�ة عن أو المتص�لة ب�أي من المنتج�ات ال�تي تم ش�رائها أو( اإلي�رادات أو فق�دان البيان�ات
أقص��ى ح��د. الحص��ول عليه��ا، س��واء ك��ان ق��د تم إخطارن��ا بإمكاني��ة ح��دوث ذل��ك الض��رر أو ال

للمس��ؤولية القانوني��ة الواقع��ة علين��ا تجاه��ك ه��و المبل��غ ال��ذي قمت بدفع��ه بواس��طة بطاقت��ك
على ال��رغم من أي أم��ر آخ��ر تتض��منه ه��ذه. االئتماني��ة أو غ��ير ذل��ك من وس��ائل دف��ع األم��وال

ال يس�تثني أي ط�رف من الط�رفين أي مس��ؤولية قانوني��ة ل�ه عن الوف�اة أو اإلص�ابة. الشروط
الشخصية فقط في الحاالت الناتجة عن إهم�ال ذل�ك الط�رف أو موظفي��ه أو وكالئ��ه أو ممثلي��ه

.المعتمدين

إلى الحد الذي يسمح به القانون، نستثني كافة الشروط أو الضمانات أو التعهدات أو غ��ير ذل��ك3.9
.من الشروط والتي قد تسري على موقعنا أو أي محتوى عليه، سواء كانت صريحة أو ضمنية

ال نتحمل أي مسؤولية قانونية تجاه أي مستخدم عن أي خسارة أو ضرر ينش��أ بم��وجب م��ا يلي4.9
:أو يتصل به

استخدام موقعنا أو عدم القدرة على استخدامه،1.4.9

.أو استخدام أي محتوى موجود على موقعنا أو االعتماد عليه2.4.9

لن نكون مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن فيروس أو هج��وم رفض الخدم�ة الموزع�ة5.9
أو أي مواد أخرى ضارة تكنولوجيًا قد تصيب جهاز الكمبيوتر الخ�اص ب�ك أو برامج�ه أو البيان�ات
المخزنة عليه أو غيرها مما له ملكية فكرية بسبب اس��تخدامك لمواقعن��ا أو تحمي��ل أي محت��وى

.منها أو من أي مواقع إلكترونية لها روابط على مواقعنا

ال نتحمل أي�ة مس��ؤولية قانوني�ة عن محت�وى المواق�ع اإللكتروني��ة ال�تي توج�د له�ا رواب��ط على6.9
.يجب أال يفسر وجود هذه الروابط على أنه مصادقة أو اعتماد من جانبنا لتل��ك المواقع. مواقعنا

.وال نتحمل أي مسؤولية قانونية عن أي خسارة أو ضرر قد ينتجا عن استخدامك لتلك المواقع

ألمانيا    في بالعمالء خاص

الوارد في هذه الوثيق��ة، تظ��ل حق��وق الض��مان 9بصرف النظر عن األحكام المغايرة في البند 7.9
التشريعية المكفولة للعمالء في ألمانيا والتي تتعلق بوجود عيوب في البضائع سارية دون قي��ود
ومن ثم يمكن لهؤالء العمالء التأكي�د عليه�ا والتمت�ع به�ا في ح�دود النط�اق المل�زم من الناحي�ة

. القانونية الذي نتيحه

ال��وارد في ه�ذه الوثيق��ة، يس�ري م��ا يلي فيم�ا 9بصرف النظر عن األحكام المغايرة في البند 8.9
(س�واء من ناحي�ة الوس�ائل أو الكمي�ات)يتعلق باألحكام الخاصة بالمسؤولية القانوني�ة والقي�ود 

:على العمالء في ألمانيا
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نكون مس��ؤولين دون قي��د أو حص��ر إلى الح��د ال��ذي يك��ون مع��ه س��بب الض��رر أو1.8.9
 أو أحد ممثليها الق��انونيين أو وكالئه��ا أوeShopWorldالخسارة مستند إلى إخالل 

.من ينوب عنها بواجبه بصورة متعمدة أو ناشئة عن إهمال جسيم

وعالوة على ذلك، فنحن مسؤولون عن خرق االلتزامات المادي��ة الن��اتج عن درج��ة2.8.9
االلتزامات المادي��ة هي االلتزام��ات ال�تي يه�دد خرقه��ا بتع��ريض. قليلة من اإلهمال

الغرض الذي من أجله أبره هذا العقد للخطر أو ال��تي ي��ؤدي الوف��اء به��ا إلى جع��ل
ً��ا في المق��ام األول وال��تي يج��ري االعتم��اد عليه��ا تنفيذ العقد بصورة مالئم��ة ممكن

 مسؤولة فقط عن األضرارeShopWorldغير أنه في هذه الحالة، تكون . بانتظام
وال تك��ون. ال��تي يمكن التنب��وء به��ا والمعت��ادة بالنس��بة له��ذا الن��وع من العق��ود

eShopWorldمسؤولة عن أي خرق آخر لاللتزامات ناتج عن إهمال طفي��ف ع��دا 
. ما هو منصوص عليه في الجمل السابقة

ال تس��ري أي قي��ود على المس��ؤولية القانوني��ة في حال��ة اإلض��رار بالحي��اة أو بأح��د3.8.9
أطراف الجسد أو بالصحة بس��بب عيب في المنتج بع��د اف��تراض ض��مان جودت��ه أو

وتظ��ل المس��ؤولية القانوني��ة بم��وجب. بس��بب العي��وب المخفي��ة بطريق��ة احتيالية
.القانون األلماني للمسؤولية القانونية عن المنتجات سارية كما هي دون تغيير

ا على4.8.9 بقدر ما تك��ون مس��ؤوليتنا القانوني��ة مس��تثناة أو مح��دودة، يس��ري ه��ذا أيض��ً
.المسؤولية الشخصية لموظفينا وممثلينا ووكالئنا ومن ينوبون عنا

األحداث الخارجة عن سيطرتنا10.6

ال نتحم��ل المس��ؤولية القانوني��ة أو أي التزام��ات عن أي فش��ل أو ت��أخير في الوف��اء بالتزاماتن��ا1.10
تعريف األح��داث الخارج��ة عن س��يطرتنا. بموجب هذا العقد بسبب أحداث خارجة عن سيطرتنا

.أدناه 2.10مذكور في البند 

يقص��د به��ا أي فع��ل أو ح��دث خ��ارج عن س��يطرتنا" األح66داث الخارج66ة عن س66يطرتنا"2.10
المعقولة، بما في ذلك على س��بيل المث��ال ال الحص��ر اإلض��رابات، أو االمتن��اع عن العم��ل أو أي
فعل صناعي آخر من قبل أطراف ثالث��ة، أو االض��طرابات المدني��ة أو أعم��ال الش��غب أو الغ��زو

أو التهديد( سواء تم اإلعالن عنها أم ال)أالهجمات اإلرهابية أو التهديد بوقوعها أو نشوب الحرب 
ب��الحرب أو التحض��ير له��ا أو الحرائ��ق أو االنفج��ارات أو العواص��ف أو الفيض��انات أو ال��زالزل أو
االنهي��ارات أو األوبئ��ة أو األزم��ات الص��حية أو الك��وارث الطبيعي��ة األخ��رى أو تعط��ل ش��بكات
االتصاالت العامة أو الخاصة أو ح��االت الت��أخير أو التأجي��ل ال��تي يتس��بب فيه��ا ب�ائعو التجزئ��ة أو
استحالة استخدام السكك الحديدية أو وسائل الشحن أو الط��ائرات أو المركب��ات أو غيره��ا من

.وسائل النقل العامة أو الخاصة

:في حال وقوع أحداث خارجة عن سيطرتنا يؤثر هذا على أداء التزاماتنا التعاقدية3.10

وسنتواصل معك في أقرب وقت ممكن إلخطارك،1.3.10

وسيتم تعليق التزاماتنا التعاقدية وس�يتم تمدي�د وقت أداء التزاماتن�ا ط�وال ف�ترة بق�اء2.3.10
عندما تؤثر األحداث الخارجة عن سيطرتنا على تسليم. األحداث الخارجة عن سيطرتنا

المنتج��ات ل��ك، س��نرتب ت��اريخ تس��ليم جدي��د مع��ك بع��د انته��اء األح��داث الخارج��ة عن
.سيطرتنا

12
V4 24.08.2021



يمكنك إلغاء العقد الذي تأثر باألحداث الخارجة عن سيطرتنا لمدة اس��تمرت ألك��ثر من3.3.10
ُ�رجى التواص��ل معنا. يوًما من ت�اريخ أم�ر الش�راء 30 إذا اخ��ترت اإللغ�اء،. ولإللغ�اء، ي

حيثم��ا أمكن ذل��ك وفقً��ا)فستضطر إلى إرجاع أي منتجات ذات صلة كنت قد استلمتها 
، وسنقوم برد المبالغ ال��تي كنت ق��د دفعته��ا بم��ا في ذل��ك أي(لهذه الشروط واألحكام

(.إن أمكن)مصروفات لتسليم المنتجات 

(العطور والروائح)السلع الخطرة .11

اللوائح الخاصة بالسلع الخطرة ل�دى الس�لطات الدولي��ة مث��ل لجن�ة األمم المتح��دة االقتص��ادية1.11
تص��نف المنتج��ات ال��تي تحت��وي على(�� IATA)واتحاد النقل الج��وي ال�دولي (�� UNECE)ألوروبا 

ومن ثم تخض��ع ه��ذه الس��لع الخط��رة"( سلع خطرة)"الروائح والعطور على أنها سلع خطرة 
وتختلف عملية إرجاع السلع الخطرة عن عملي��ة إرج��اع الس��لع غ��ير. الشتراطات شحن صارمة

. الخطرة

 خاص بالعمالء في المملكة المتحدة

إذا قمت بطلب ش��راء المنتج��ات وأنت مقيم في المملك��ة المتح��دة وكنت ت��رغب في إرج��اع2.11
، تك�ون جمي��ع رس�وم(إن أمكن)الروائح أو العطور أو غيرها من الس��لع الخط�رة ال��تي طلبته�ا 

يجب أن. الشحن والمناولة مسبقة الدفع، وال تتحمل أي مبالغ الحقة مقاب�ل خدم�ة المرتجع�ات
تكون السلع الخطرة التي تقوم بإرجاعها في حالة سليمة تماًما وقابلة إلعادة ال��بيع بمع��نى أن��ه

. لم يتم فتحها أو استخدامها ويجب أن يكون تغليفها سليًما وغير متضرر

إلرجاع السلع الخطرة التي طلبتها، يجب أن تسجل دخولك إلى بوابة البضائع المرتجعة الخاصة3.11
وس��تخطرك. بنا وتختار السلع الخطرة المراد إرجاعها وتنش��ئ بطاق��ة المرتجع��ات الخاص��ة بك

eShopWorld حين يتم اس���تالم الس���لع الخط���رة المرتجع���ة في منش���آت eShopWorld
 للمرتجع��اتeShopWorldس��يتم فحص الس��لع الخط��رة المرتجع��ة في منش��آت . للمرتجعات

ويجوز عم��ل اس��تقطاعات من المب��الغ الُمس��تَردة. للتأكيد وسنقوم برد أية مبالغة مستحقة لك
إذا ك��انت الس��لع. حين يتم إرجاع أي من تلك السلع الخط��رة المرتجع��ة في حال��ة غ��ير مقبولة

الخطرة المرتجعة غير قابلة إلعادة البيع بشكل كام��ل أو ك��ان تغليفه��ا متض��رًرا، فنحن نحتف��ظ
.بحقنا في رفض رد األموال

خاص بالعمالء في االتحاد األوروبي6 

س��تزودك( باستثناء المملكة المتح��دة)إذا قمت بطلب الشراء وأنت مقيم في االتحاد األوروبي 4.11
eShopWorldببطاق��ة مرتجع��ات على اإلن��ترنت من خالل بواب��ة البض��ائع المرتجع��ة، وال��تي 

تلتزم بدفع جميع كافة.  الذي يجب إرجاع المنتجات إليهeShopWorldستتضمن عنوان منشأة 
. للمرتجعاتeShopWorldرسوم الشحن والمناولة من العنوان الخاص بك إلى عنوان منشأة 

يجب أن تكون السلع الخطرة التي تقوم بإرجاعها في حالة س��ليمة تمامً��ا وقابل��ة إلع��ادة ال��بيع
.بمعنى أنه لم يتم فتحها أو استخدامها ويجب أن يكون تغليفها سليًما وغير متضرر

أنت مطالب بإبالغ شركة الشحن ب��أن العب��وة المرتجع��ة تحت��وي على روائح أو عط��ور، وس��يتم5.11
ا على بواب��ة البض��ائع المرتجعة بمج��رد رج��وع الس��لع الخط��رة إلى عن��وان. إخطارك به��ذا أيض��ً

ويج��وز عم��ل.  للمرتجع��ات، سنفحص��ها ون��رد أي��ة مب��الغ مس��تحقة لكeShopWorldمنش��أة 
استقطاعات من المبالغ الُمستَردة حين يتم إرج�اع أي من تل��ك الس��لع الخط��رة المرتجع��ة في

إذا كانت السلع الخطرة المرتجعة غير قابلة إلعادة البيع بشكل كامل أو ك��ان. حالة غير مقبولة
. تغليفها متضرًرا، فنحن نحتفظ بحقنا في رفض رد األموال
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خاص بالعمالء في اليابان

 من خاللeShopWorldعلي������������ك التواص������������ل م������������ع خدم������������ة العمالء في 6.11
support@eshopworld.zendesk.com.

السلع الخطرة المعيبة 

، من أجل إرجاع السلع الخط�رة التالف�ة أو المعيب�ة ال�تي اس�تلمتها، علي�ك أن8.6إلحاقًا بالبند 7.11
 ع�����������بر الراب�����������طeShopWorldتتواص�����������ل م�����������ع خدم�����������ة العمالء في 

support@eshopworld.zendesk.com.

المنتجات ذات الطابع الشخصي.12

: على الوفاء بأي طلبيات شراء ذات طابع شخصي لتوافر ما يليeShopWorldتخضع قدرة 1.12

المخزون،/المنتج1.1.12

.الضرورية/والمواد المطلوبة2.1.12

أو زمن الشحن ألي من هذه المنتج��ات نتيج��ة لقي��ود خاص��ة ب��المنتج أو/قد يتأثر زمن التصنيع و2.12
. المواد

 
التعويض.13

بم��وجب ه��ذه الش��روط، تق��وم بتعويض��نا وتتعه��د بتعويض��نا عن أي��ة خس��ائر وأض��رار وتك��اليف1.13
بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر النفقات القانوني��ة وأي��ة)والتزامات ومصاريف نتكبدها 

مبالغ تُدفع من قبلنا لطرف ث��الث أثن��اء تس��وية مطالب��ة أو ن��زاع بن��اءً على نص��يحة مستش��ارينا
.نتيجة ألي خرق من جانبك أو ادعاء بخرقك لألحكام المذكورة في هذه الشروط( القانونيين

خاص بالعمالء في ألمانيا

ال تسري إذا كنت غ��ير مس��ؤول عن 1.13األحكام سالفة الذكر المتعلقة بالتعويضات في البند 2.13
وفضاًل عن ذلك، ال تسري األحكام س��الفة ال��ذكر الخاص��ة بالتعويض��ات إذا ك��ان خرق��ك. الخرق

لألحكام الواردة في وثيقة الشروط هذه مجرد إدعاء لكن ال يمكن إثب�ات ح�دوث خ�رق ق�انوني
.من جانبك

خرق شروط االستخدام.14

   دون اإلخالل بحقوقنا األخرى بموجب هذه الشروط واألحكام، إذا قمت بمخالفة أو خ��رق ه��ذه1. 14
الشروط واألحكام بأي طريقة، يجوز لنا أن نتخذ ما نراه مناسبًا من إجراءات للتعام��ل م��ع المخالف��ة أو
الخرق، بما في ذلك تعليق وصولك إلى موقعنا و/أو حظر وصولك إليه و/أو منع وصول أجهزة الحاس��ب
اآللي التي تستخدم عنوان بروتوكول اإلنترنت الخ�اص ب�ك إلى موقعن�ا و/أو التواص�ل م�ع م�زود خدم�ة
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اإلنترنت الخاص بك حتى نطلب أن يمنعوا وصولك إلى موقعنا إن كان هذا مس��موًحا ب��ه وفقً��ا لق��وانين
حماية البيانات السارية وإلى الحد الذي تسمح به هذه القوانين و/أو رفع دعوى قضائية ضدك

     
.

حل النزاع عبر اإلنترنت15.6

(تسوية النزاعات عبر اإلن��ترنت في ش�أن نزاع�ات المس��تهلكين)تتطلب لوائح االتحاد األوروبي 1.15
من جميع التجار المسجلين في االتحاد األوروبي، والذين يعملون في عقود البيع أو 2015لعام 

تقديم الخدمات عبر اإلنترنت، ومن جميع األسواق على اإلنترنت التي تم إنشاؤها داخل االتح��اد
:األوروبي أن توفر ما يلي

وه��و مت��اح على(�� ODR) رابط إلكتروني لمنصة تسوية المنازعات ع��بر اإلن��ترنت 1.1.15
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 مباشرةً فيما يتعلق بنزاعكeShopWorldإذا كنت ترغب في التواصل مع شركة 2.1.15
. Compliance@eshopworld.comعبر اإلنترنت، يمكنك القيام بذلك عبر 

ألمانيا    في بالعمالء خاص

من القانون الخاص ب��الحلول البديل��ة 36من أجل الوفاء بالتزامنا بتقديم المعلومات وفقًا للبند 2.15
لتسوية المنازعات في المسائل الخاصة بالمس��تهلكين، فنحن نعلن بموجب��ه أنن��ا لس��نا مل��زمين
بالمشاركة في إجراءات تسوية المنازعات في إحدى هيئ��ات التحكيم الخاص��ة بالمس��تهلكين أو

. راغبين في االشتراك في مثل هذه اإلجراءات

شروط هامة أخرى.16

يجوز لنا نقل حقوقنا والتزاماتنا التعاقدية إلى منظمة أخرى، ولكن هذا لن يؤثر على حقوقك أو1.16
.التزاماتنا بموجب هذه الشروط

وال يح�ق ألي ش�خص آخ�ر ف�رض تنفي�ذ أي من الش�روط. هذا العق�د م�برم بين ش�ركتنا وبينك2.16
.الواردة فيه

يُ�رجى أخ�ذ ال�وقت. وال نس�تخدم معلومات�ك الشخص�ية إال وفقً�ا لبي�ان الخصوص�ية الخ�اص بنا3.16
إلى. الكافي لقراءة بيان الخصوصية الخاص بنا بعناية ألنه يتض��من أحكامً��ا مهم��ة تس��ري عليك

الحد المسموح به بموجب القوانين السارية لحماية البيانات، وتحديدًا لغ��رض تنفي��ذ االلتزام��ات
الواردة في هذا العقد، يجوز أيًضا لبائعي التجزئة استخدام معلوماتك الشخص��ية وفقً��ا لسياس��ة

.الخصوصية المنفصلة الخاصة بكل منهم والتي يمكن العثور عليها على مواقعهم اإللكترونية

إذا ق�ررت أي محكم�ة. كل فقرة من الفقرات الواردة في هذه الشروط تطبق بش�كل منفصل4.16
أو سلطة مختصة أن أيًا من هذه الفقرات غير قانوني أو غير قاب��ل للتنفي��ذ، فس��تظل الفق��رات

.الباقية سارية ونافذة بالكامل

ال يوجد أي شيء تم التعبير عنه أو اإلشارة إليه أو تضمينه في هذه الشروط يخ��ول أي ش��خص5.16
آخر غير األطراف المذكورة هنا أي ح��ق ق��انوني أو على نفس الق��در من المس��اواة، أو يمنح��ه
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إن. تعويض أو حق في إجراء مطالبة قانونية بموجب هذه األحكام والشروط أو فيم��ا يتص��ل بها
هذه الشروط وكافة اإلقرارات والض��مانات والتعه��دات والش��روط واألحك��ام ال��واردة في ه��ذه

.الوثيقة تهدف إلى تحقيق منفعة حصرية لنا وللشركات التابعة ولك فقط

إذا أخفقنا في اإلص��رار على أن تفي ب��أي التزامات��ك بم��وجب ه��ذه الش��روط، أو إذا لم نف��رض6.16
حقوقنا ضدك، أو إذا تأخرنا في القيام بذلك، ف�إن ه�ذا ال يع��ني أنن�ا تنازلن��ا عن حقوقن��ا ل�ك وال

.يعني أنك لست ملزًما بالوفاء بتلك االلتزامات

وهذا يعني أن عق��ود ش��راء المنتج��ات من. يرجى العلم أن هذه الشروط تخضع لقوانين أيرلندا7.16
خالل موقعنا وأي نزاعات أو مطالبات تنشأ عن تلك العقود أو فيم��ا يتص��ل به��ا تخض��ع لق��وانين

. يتفق كالنا نحن وأنت على أن المحاكم األيرلندية لها السلطة القضائية غير الحصرية. أيرلندا

وال يؤثر أي مم��ا ي��رد.  وكعميل، ستستفيد من أية أحكام قانونية ملزمة في البلد الذي تقيم فيه8.16
، على حقوق��ك كمس��تهلك في أن تعتم��د7.16في هذه األحكام والشروط، بم��ا في ذل��ك البن��د 

.على هذه األحكام الملزمة للقوانين المحلية

خاص بالعمالء في االتحاد6 األوروبي

ا9.16 إذا كنت أحد العمالء الذين يوجد محل إقامتهم المعت��اد في االتح��اد األوروبي، فإن��ك تتمت��ع أيض��ً
وفي تل��ك الحال��ة، يمكن��ك أن. بالحماية التي توفرها األحكام القانونية الملزمة في دولة إقامتك

تختار رفع الدعاوى المتعلقة بهذه الشروط والناشئة عن معايير حماي��ة المس��تهلك في ك��ل من
.  أيرلندا والدولة العضو في االتحاد األوروبي التي يوجد فيها مقر إقامتك المعتاد

16
V4 24.08.2021


