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 شروط وأحكام البیع

 -US Direct E)توفر لك ھذه الصفحة معلومات عن شركة التجارة اإللكترونیة المباشرة األمریكیة المحدودة
Commerce  Limited) باسم  تعملالتي ، و eShopWorld ")eShopWorld "  " ،لدینا" و/أو "لنا، "  " نحن ،("

ً للبند ") التي بموجبھا الشروطواألحكام والشروط ("  ") من خالل موقعنا المنتجاتأدناه ("  1.2نبیع المنتجات لك وفقا
"). قبل استخدام موقعنا، یُرجى  العقد"). سوف تسري ھذه الشروط على أي عقد مبرم بیننا لبیع المنتجات لك (" موقعنا(" 

 قراءة ھذه الشروط بعنایة والتأكد من فھمك لھا.

الطلبیة أو إجراء الدفعة، سیُطلب منك الموافقة على ھذه الشروط. إذا رفضت قبول ھذه  یُرجى المالحظة أنَھ قبل تقدیم 
 الشروط، فلن تتمكن من طلب أیة منتجات من موقعنا أو إجراء أیة دفعات متعلقة بھا.

  ینبغي علیك عرض وقراءة وطباعة نسخة من ھذه الشروط أو حفظھا على جھاز الكمبیوتر الخاص بك للرجوع إلیھا في 
المستقبل. یجوز لنا تعدیل ھذه الشروط من وقِت آلخر كما ھو موضح أدناه. في كل مرة ترغب فیھا بطلب المنتجات أو 

 استخدام موقعنا، یُرجى مراجعة ھذه الشروط لضمان فھمك للشروط التي ستسري في ذلك الوقت. 

النسخة  فإن شروط   ، المستند  المترجمة من ھذا  اإلنجلیزیة  المستند والنسخة  بین شروط ھذا  اختالف  أي    إذا كان  ھناك 
 اإلنجلیزیة المتوفرة على موقعنا اإللكتروني ھي التي تسود

 معلومات حولنا . 1

)، التي تعمل US Direct E- Commerce Limited( شركة التجارة اإللكترونیة المباشرة األمریكیة المحدودة 1.1
ومكتبنا مسجل في ساوث بلوك، مبنى  479237ت رقم السجل  ، ھي شركة مسجلة في أیرلندا تحeShopWorldباسم  

 أیرساید بیزنس بارك، سواردس، مقاطعة دبلن، أیرلندا.   115-110الكونكورس، 

 إذا كنت تشتري المنتجات )فیما عدا المنتجات ذات الطابع الشخصي (عبر موقعنا من سنغافورة، ستكون حینھا 2.1  2.1
المحدودة  الخاصة   األمریكیة  المباشرة  اإللكترونیة  التجارة  أي شركة  بنا،  الخاص   السنغافوري  الكیان  من  بالشراء   تقوم 
 تنطبق ھذه الشروط على العقد المبرم بینك .(U.S. Direct E-Commerce (Singapore) PTE) (سنغافورة)
 U.S. Direct E-Commerce) وبین شركة التجارة اإللكترونیة المباشرة األمریكیة الخاصة  المحدودة )سنغافورة(
(Singapore) PTE) بغرض بیع ھذه المنتجات لك .تكون أیة إشارات في ھذه الشروط إلى eShopWorld بمثابة 
 U.S. Direct E-Commerce) إشارة إلى  شركة التجارة اإللكترونیة المباشرة األمریكیة الخاصة المحدودة )سنغافورة(

(Singapore) PTE). 

 التواصل معنا 3.1

إذا كنت ترغب في االتصال بنا ألي سبب آخر، بما في ذلك وجود شكوى، یُرجى القیام بذلك عن طریق إرسال   1.3.1
 .   info@eshopworld.comبرید إلكتروني لنا على 

طریق البرید اإللكتروني أو بالبرید على   إذا كان علینا االتصال بك أو إرسال إشعار كتابي لك، فسنقوم بذلك عن 2.3.1
 العنوان الذي تذكره لنا في طلبك. 

 . كیف یتم التعاقد بینك وبیننا2

نتعاقد مع بائعي التجزئة في جمیع أنحاء العالم، حتى یتسنى لنا توفیر سلع ھؤالء البائعین في بلدك. ومن خالل القیام   1.2
 اإلجمالیة بعمالت متعددة في المعامالت التي تشمل سلع ھؤالء البائعین. التكلفة نظرة على بذلك، یمكننا أن نوفر لك

عند تقدیم الطلبیة لدینا عبر موقعنا، تقر بأَن معاملتك ستكون معنا ولیس مع بائع التجزئة المختص. كما تقر أیضاً بأنَھ   2.2
قوم حینھا بشراء البضائع من بائع التجزئة  عند التحقق الناجح من جانبنا من صحة وكفایة المعلومات التي تقدمھا لنا، سن

 المختص لغرض وحید وھو إعادة بیعھا لك على الفور بالمبالغ المعروضة والموافق علیھا عند تقدیم طلبیتك.

mailto:info@eshopworld.com
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سیرشدك موقعنا إلى الخطوات التي یلزم اتخاذھا لتقدیم الطلبیة وإجراء عملیة الدفع لدینا. تتیح لك عملیة الطلبیة لدینا   3.2
حص أیة أخطاء وتعدیلھا قبل إرسال طلبیتك لنا. یرجى قضاء بعض الوقت في القراءة والتحقق من طلبیتك في كل صفحة بف

 سوف نكون مسؤولین عن تنفیذنا لطلبیتك. من عملیة الطلبیة.

 

 

 

 

 

 بعد أن تقوم بعمل طلبیة، ستتسلم رسالة برید إلكتروني منا لإلقرار بأننا قد استلمنا الطلبیة الخاصة بك .سیتم 4.2 4.2
 .إبرام العقد بیننا وبینك فقط حینما تتسلم رسالة البرید اإللكتروني لتأكید الطلبیة الخاصة  بك

 ").تأكید اإلرسالسنرسل إلیك رسالة برید إلكتروني تؤكد على إرسال المنتجات ("  5.2

المنتج غیر متوفر أو لم یعد متاحاً أو بسبب وجود خطأ في  إذا لم نتمكن من تزویدك بالمنتج، على سبیل المثال ألنَ  6.2
السعر على موقعنا أو موقع بائعي التجزئة المختصین، فإننا سنعلمك بذلك عن طریق البرید اإللكتروني ولن نقوم بمعالجة  

تكالیف توصیل محصلة في  طلبیتك. إذا كنت قد دفعت مقابل المنتجات مسبقاً، فإننا سنعید لك المبلغ بالكامل بما في ذلك أي  
 أقرب وقت ممكن ولن نتحمل أي مسؤولیة إضافیة تجاھك. 

تقر بسماحك لنا بالتحقق من صحة وكفایة المعلومات التي تقدمھا لنا، وإذا لم نتمكن من التحقق من المعلومات آلیاً، قد   7.2
 أو غایتك من وضع الطلبیة.یتصل بك ممثلونا و/أو البنك الذي أصدر بطاقتك االئتمانیة لتأكید ھویتك و/

یُرجى المالحظة بأَن كافة المنتجات المتوفرة عبر موقعنا ھي مخصصة لالستخدام غیر التجاري، كما أَن شراء أي  8.2
 منتجات ألغراض إعادة البیع محظور تماماً.

الدخول في عقود ملزمة. سیتم  بتقدیم الطلبیة أو إجراء الدفعة من خالل موقعنا، فإنك تضمن قدرتك القانونیة على  9.2
سحب مبلغ الفاتورة من بطاقة االئتمان/الخصم الخاصة بك أو بطریقة الدفع األخرى، وسوف تظھر األجور في كشفك 

أو ما شابھ. تتعھد بأَن جمیع المعلومات المقدمة لنا لغرض معالجة الدفعات ھي  "eSW" أو "eShopWorld" بوصف
قة الدفع المقدمة. كما تقر بأنَھ یحق لنا التحقق من صحة وكفایة معلومات الدفع التي  صحیحة وأنك مرخص باستخدام طری

 تزودنا بھا.

تقر وتوافق على أن نقوم بإجراء فحص لدفعك المسبق وعلى المعلومات التي قدمتھا لنا. تم تصمیم ھذه الفحوصات  10.2
بات ما یخالف أي قوانین ومتطلبات تنظیمیة معمول من العمل مع فرد أو كیان أو بلد خاضع للعقو  eShopWorld لمنع  

بھا في المناطق التي نعمل فیھا (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر جمیع القوانین واللوائح الجمركیة وضوابط 
دیر التابعة التصدیر واالستیراد التي تدیرھا الحكومة األمریكیة (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، لوائح إدارة التص

 لوزارة التجارة األمریكیة) واالتحاد األوروبي وأیة تشریعات أخرى واجبة التطبیق). 

نقدم خدمة تحدید الضرائب والرسوم المناسبة لتطبیقھا على استیرادك للمنتج، وجمع ھذه الضرائب والرسوم وتقدیم   11.2
حة الضرائب المختصة. بالنسبة للواردات إلى اإلتحاد التقاریر عنھا وتحویلھا، حسب االقتضاء، نیابةً عنك، إلى مصل

وال توجد أیة   eShopWorldاألوروبي، یتم تضمین الضرائب والرسوم الناتجة عن ذلك في دفعتك ویتم دفعھا بواسطة 
بقبول أیة مطالب إضافیة تخص الضرائب (تقدیر   eShopWorldتكالیف إضافیة. وبالموافقة على األحكام، فإنك تفِوض  

إضافي) من ھیئات الجمارك المختصة. بالنسبة لبعض الواردات غیر األوروبیة، سوف تكون مسؤوالً عن تحویل الضرائب 
سند  والرسوم إلى مصلحة الضرائب المختصة. إَن جمیع المنتجات التي یتم شراؤھا من خاللنا تتم وفقاً لعقد الشحن. یتم نقل  

 بعد تصدیر المنتجات. والحقاً یتم نقل سند الملكیة من  eShopWorldملكیة المنتجات من بائع التجزئة المعني إلى 
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ً یتم نقل سند الملكیة من  إلیك قبل استیراد المنتج وستكون أنت المستورد (باستثناء التسلیم إلى  eShopWorld والحقا
 .ھو المستورد). ینتقل خطر خسارة  المنتج إلیك حین تسلیمھ لك eShopWorld سویسرا، فسیكون حینھا

ً یتم اختیاره من جانبنا للعمل كوكیل لك  12.2 بطلب المنتجات من عندنا، فإنك بذلك تفوض وسیطاً جمركیاً مرخصا
تجاتك، وإلجراء األعمال مع سلطات اإلیرادات األجنبیة لتخلیص منتجاتك، وحساب الرسوم والضرائب نیابةً عنك، وإعادة من

وإن أمكن، إعداد وتقدیم مطالبات استرداد األموال نیابةً عنك ألي سلع تعیدھا. یُرجى المالحظة أَن   إذا كان قابالً  للتطبیق
 . 10.6ال یشمل العمالء في كندا، یجب على العمالء في كندا الرجوع إلى القسم   12.2القسم 

13.2 

 سیُعرض سعر طلبیتك شامًال  الضرائب أو غیر شامًال  لھا حسب عنوان التسلیم) :أ (المنتجات الُمسلَمة داخل  كندا ستُعرض
 غیر شاملة  لضریبة المبیعات، )ب (المنتجات الُمسلَمة داخل أوروبا ستُعرض شاملة لضریبة القیمة المضافة .السعر غیر 
 شامل مصاریف الشحن، التي ستتم إضافتھا عند الدفع وستظھر كرسوم منفصلة على نموذج الطلبیة الخاص بك )باستثناء

 .(األحوال التي یكون الشحن فیھا مجاني

14.2 

فإنك تقر بإبرام معاملة دولیة معنا ولیس مع بائع لدینا من خالل  موقعنا،  للمستھلكین في أسترالیا،  بتقدیم طلبیة   بالنسبة 
ً  لسیاساتھا .نحن ال  التجزئة المعني .عالوةً  على ذلك، تقر بأنَ  بعض البنوك قد تفرض رسوم على المعامالت الدولیة وفقا

 .نفرض ھذه الرسوم أو الضبط عندما یقوم البنك الخاص بك بتحصیلھا

 . شروط استخدام موقعنا3

یُرجى قراءة شروط االستخدام ھذه بعنایة قبل البدء في استخدام ھذا الموقع. باستخدامك لموقعنا، فإنك تقبل شروط  1.3
على االلتزام بھا. إذا كنت ال توافق على شروط االستخدام، یُرجى التوقف فوراً عن استخدام   االستخدام ھذه وتقبل وتوافق

 ھذا الموقع. 

ال نضمن أن یكون موقعنا أو أي محتوى فیھ متاحاً دائماً أو أن یكون غیر متقطع. یُسمح بالوصول إلى موقعنا على   2.3
تغییر كل الموقع أو أي جزء منھ دون سابق إنذار. لن نكون أساس مؤقت، ونحن نحتفظ بالحق في سحب، أو إیقاف أو 

 مسؤولین تجاھك إذا كانت كافة مواقعنا أو بعضھا غیر متوفرة في أي وقت أو ألي فترة وألي سبب من األسباب.

 أنت مسؤول عن اتخاذ جمیع الترتیبات الالزمة لك للوصول إلى موقعنا. كما أنك مسؤول أیضاً عن ضمان أن یكون 3.3
جمیع األشخاص الذین یدخلون إلى موقعنا من خالل اتصال اإلنترنت الخاص بك على علم بھذه الشروط، وأنھم یلتزمون 

 بھا.

یجوز لنا تنقیح ھذه الشروط في أي وقت عن طریق تعدیل ھذه الصفحة. یُرجى التحقق من ھذه الصفحة من وقت  4.3
 م بھا.آلخر لإلطالع على أي تغییرات أجریناھا، ألنك ملز

 قد نقوم بتحدیث موقعنا من وقت آلخر وقد نقوم بتغییر المحتوى في أي وقت.  5.3

الوصول إلى مناطق معینة من موقعنا مقید. نحتفظ بحق تقیید الوصول إلى مناطق أخرى من موقعنا، أو في الواقع   6.3
 الموقع بأكملھ، حسب تقدیرنا.

عاماً) لموافقة الوالد أو الوصي علیھ ویكون عقدنا   18یقل عمره عن  یخضع استخدام مواقعنا من قبل القاصر (فرد  7.3
مع الوالد أو الوصي، وھو المسؤول عن التزام القاصر. ننصح اآلباء أو األوصیاء الذین یسمحون للقاصرین باستخدام  

غیر مضمونة أو غیر  الموقع بأھمیة توعیة القاصرین حول سالمتھم عبر اإلنترنت، حیث أَن استقامة أو دقة اإلعالنات
 . یجب على القاصرین الذین یستخدمون أي خدمة تفاعلیة أن یكونوا على درایة بالمخاطر المحتملة علیھم. محَصنة

یجب علیك عدم استخدام موقعنا بأي طریقة تسبب، أو قد تسبب تلف الموقع أو إعاقة في إتاحة الموقع أو في إمكانیة  8.3
ي شكل من األشكال بطریقة غیر قانونیة أو غیر شرعیة، أو احتیالیة أو ضارة، أو ألي غرض  الوصول إلیھ، أو استخدامھ بأ
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أو نشاط غیر قانوني أو غیر شرعي أو احتیالي أو ضار، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر استخدام موقعنا لنسخ،  
د، أو الحصول على الوصول غیر المصَرح  وتخزین، واستضافة، وإرسال، واستقبال، واستخدام، ونشر أو توزیع أیة موا

بھ إلى موقعنا، أو جمع البیانات من موقعنا، أو إرسال الرسائل التجاریة غیر المرغوب فیھا عبر موقعنا، و/أو على سبیل 
 المثال ال الحصر القیام بأي فعل یتعارض مع الغرض من ھذا الموقع: اتخاذ وتنفیذ طلبیات المستھلك.

ي خرق لھذه الشروط إلى سلطات تطبیق القانون المختصة عند الضرورة وسنتعاون مع تلك السلطات سوف نبلغ عن أ  9.3
من خالل الكشف عن ھویتك و/أو معلوماتك الشخصیة. وفي حال حدوث مثل ھذا الخرق، سیتم إیقاف حقك في استخدام  

 موقعنا على الفور. 

حقوق الملكیة الفكریة الخاصة بنا والخاصة بالشركات التابعة نحتفظ بجمیع الحقوق، وسندات الملكیة والمصالح في  10.3
لنا بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، أیة براءات اختراع، أو عالمات تجاریة، أو عالمات خدمیة، أو حقوق نشر، 

خرى مماثلة في أي أو حقوق قاعدة البیانات، أو حقوق التصمیم، أو الخبرات، أو المعلومات السِریة وأیة حقوق محمیة أ
 بلد.

 . ما الذي تفوضنا بھ4

باستخدامك لموقعنا، فإنك تفوضنا بمعالجة الدفعات، والمبالغ المستردة وعملیات التسویة الخاصة بمعامالتك، وتحویل   1.4
 أو خصم الحساب المرتبط ببطاقة الخصم الخاصة بك، إذا كان األموال إلى حسابك البنكي عند االقتضاء، وشحن بطاقتك

 االئتمانیة بالرصید ودفع أیة مبالغ مستحقة علیك لنا وللشركات التابعة لنا وفقاً لھذه الشروط. قابالً  للتطبیق

یجب أن تزودنا بمعلومات صحیحة ودقیقة عند التسجیل ویجب أن تحافظ علیھا وتُحِدثھا حسب االقتضاء. قد نطلب   2.4
اریة أو شخصیة للتحقق من ھویتك. لن تنتحل شخصیة أي شخص أو  منك في أي وقت تقدیم أیة معلومات مالیة، أو تج

تستخدم اسماً لست مخوالً باستخدامھ قانونیاً. أنت تفوضنا للتحقق من معلوماتك (بما في ذلك أیة معلومات محَدثة) والحصول  
 على تفویض ائتماني مبدئي من جھة إصدار بطاقتك االئتمانیة.

 الشحن والتسلیم. 5

ي تأكید اإلرسال لك على معلومات التسلیم التي ستتیح لك بتتبع تسلیم منتجاتك. قد یتأثر تسلیمنا أحیاناً سوف یحتو 1.5
 حول مسؤولیاتنا عندما یحدث ھذا.  9بحدث خارج عن سیطرتنا. انظر الفقرة 

بمحاولة التسلیم واإلبالغ عن  إذا لم یتواجد أحد في عنوانك أثناء عملیة التسلیم، فیجوز لشركة الشحن ترك إشعار  2.5
إعادة البضائع إلى مستودعھم المحلي. إذا حدث ذلك، یُرجى االتصال بشركة الشحن على الرقم المدرج في إشعار محاولة  

    .info@eshopworld.com على   eShopWorldالتسلیم. إذا كان لدیك المزید من المشاكل، یُرجى االتصال بشركة

 قد تتصل بك شركة الشحن  الخاصة  بنا لترتیب عملیات التسلیم، وتأكید معلومات التسلیم وإعادة ترتیب عملیات التسلیم  3.5
 .)عند االقتضاء (من وقتٍ  آلخر

ر لدى بائع التجزئة المختص. لسنا مسؤولین عن التأخیر في  أحیاناً، قد یكون جزء من الطلبیة غیر متوفر أو متأخ 4.5
 طلبیتك بسبب حاالت التأخیر أو التأجیل من بائع التجزئة، ولن یتم شحن منتجاتك إال بعد وصول المنتجات إلى مستودعنا.

ت. إذا تم خرق أي یتم شحن المنتجات إلیك بناًء على المعلومات التي تزودنا بھا وأنت مسؤول عن دقة ھذه المعلوما 5.5
لوائح (بما في ذلك ولكن لیس على سبیل الحصر لوائح التصدیر/االستیراد) بسبب عدم دقة المعلومات المقدمة من قبلك  

 فأنت مسؤول عن ھذا الخرق. 

قد تتصل بك شركة الشحن لترتیب عملیات التسلیم، وتأكید معلومات التسلیم وإعادة ترتیب عملیات التسلیم من وقٍت   6.5
 .آلخر

 :إذا قمت باختیار الدفع عند التسلیم لتكون طریقتك المفضلة للتسلیم والدفع (یث یتوفر ھذا الخیا )ر 7.5

 ،فإننا نمتلك حریة رفض طرق معینة للدفع بحسب تقدیرنا 1.7.5

mailto:info@eshopworld.com


 

V3 28.06.2019 
 

 ال نقبل الدفع إال بالعملة المحلیة، و/أو  2.7.5

 .في حال عدم  قبولك الطلبیة أو  عدم قیامك بدفع كامل المبلغ في وقت التسلیم، نحتفظ بحقنا في  رفض  تسلیم المنتجات 3.7.5

 

 الحقوق المتعلقة بالمرتجعات واإللغاء. 6

 المعلومات المفصلة  بشأن الطریقة التي  یمكنك من خاللھا إلغاء طلبیتك أو إرجاع المنتج أو المنتجات الخاصة بك 1.6
 )حین یكون ذلك مصرًحا بھ (بما في ذلك العنوان الذي یجب إرجاع المنتجات إلیھ، ستُقَدم عند الدفع، في رسالة البرید

 .اإللكتروني لتأكید الطلبیة و/أو تأكید اإلرسال وذلك عبر الرابط إلى بوابة المرتجعات، ")بوابة البضائع المرتجعة("

عة". سیتم توفیر ھذه التفاصیل مع یجب إرسال المسترجعات فقط إلى العنوان الموضح على "بوابة البضائع المرتج 2.6
حزمة التسلیم التي تحتوي على طلبك أو في البرید اإللكتروني الخاص بتأكید اإلرسال (الذي سیحتوي على رابط إلى "بوابة 

 البضائع المرتجعة").

صال أو الفاتورة یجب أن تكون المنتجات المرتجعة في حالة جدیدة مع البطاقات المرفقة ویجب أن تكون مصحوبة باإلی  3.6
األصلیة. یتم إرسال جمیع المنتجات المرتجعة على مسؤولیتك الخاصة. إذا كنت قد تلقیت بطاقة إرجاع، فیجب علیك  

 استخدام بطاقة اإلرجاع المقدمة لك عبر "بوابة البضائع المرتجعة".

 إذا كانت المنتجات المرتجعة غیرتخضع جمیع المبالغ المستردة للفحص والتحقق ضمن مراكز المرتجعات لدینا.  4.6
 .قابلة إلعادة البیع بشكل كامل أو تضررت تعبئتھا وتغلیفھا، نحتفظ بحقنا في رفض االسترداد

 سنقوم بتعویضك فقط في الحاالت التي یتم فیھا تقدیم تفاصیل عن المنتجات المرتجعة في "بوابة البضائع المرتجعة". 5.6

الل بطاقة االئتمان/الخصم أو بطریقة الدفع األخرى التي قدمتھا عند تقدیم الطلبیة في  سنقوم بإعادة أموالك لك من خ 6.6
) یوم عمل من وصول المنتج إلى مركز المسترجعات 14األصل. ستتم معالجة عملیة االسترداد في غضون أربعة عشر ( 

 وھو في حالة سلیمة قابل إلعادة البیع.

 .یجوز عمل استقطاعات من المبالغ المُ ستَردة حین یتم إرجاع ھذه المنتجات المرتجعة وھي في حالة غیر مقبولة 7.6

 نقر بأنھ لن ینطبق ھذا البند على أیة منتجات مرتجعة على أساس كونھا معیبة وبأنھ ال تؤثر أیة أحكام ضمن ھذه 8.6
القانونیة كمستھلك .جمیع المرتجعات الخاصة بالمنتجات المعیبة ستكون محكومة وفقًا لقانون بیع  الشروط على حقوقك 

 .السلع والخدمات لعام 1980

 المستھلكون في كندا

9.6 

 قد ال تكون بعض السلع  مناسبة لإلرجاع .في  حال  عدم مالءمة المنتج لإلرجاع، یُرجى الرجوع إلى البرید اإللكتروني
ً  للسیاسات واإلجراءات المحددة ھناك  .الخاص بتأكید الطلبیة وسیتم إبالغك بكیفیة معالجة استرداد أموالك وفقا

10.6 

  U.S Direct E-Commerce Limitedالمتسوقون في كندا فقط: شركة  :یوافق المستھلكون في كندا على  ما یلي 
)dba eShopWorld(  ي مشارك معتمد فيCREDITS ) مع وكالة خدمات الحدود الكندیةCBSA  بطلب السلع .(

فأنا بذلك أفوض شركة لیفینغستون ، U.S Direct E-Commerce Limited (dba eShopWorld)من شركة 
، لكي تقوم بدور وكیلي، ولكي CREDITSوسیطاً جمركیاً معتمداً في  (Livingston International)إنترناشیونال 

تتعامل مع وكالة خدمات الحدود الكندیة لتخلیص البضائع الخاصة بي، ولحساب الرسوم والضرائب، وإعادة البضائع إلى  
U.S Direct E-Commerce Limited (dba eShopWorld)  ، ًوتقدیم مطالبات استرداد األموال إلكترونیاً نیابة

، أفھم أَن وكالة خدمات الحدود الكندیة سوف ترسل أیة أموال مستردة خاصة  CREDITSعني. وفي إطار برنامج 
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بالرسوم والضرائب التي تم دفعھا على البضائع المرتجعة إلى الوسیط الجمركي، وأنني سأحصل على استرداد األموال  
أفوض  عالوةً على ذلك، . U.S Direct E-Commerce Limited (dba eShopWorld)مباشرةً من شركة 

بإعادة توجیھ أي أموال مستردة صادر من وكالة  (Livingston International) شركة لیفینغستون إنترناشیونال 
  U.S Direct E-Commerce Limited (dbaخدمات الحدود الكندیة باسمي، حتى یمكن تعویض شركة 

eShopWorld( . 

 الء في االتحاد األوروبي). حق المستھلك في إرجاع المنتجات واسترداد األموال (العم7

أدناه، سیكون لك الحق القانوني في فترة "محددة إللغاء الشراء" یمكنك خاللھا إلغاء طلبیتك ألي   2.7مع مراعاة البند    1.7
 ) یوماً بعد استالم الطلبیة. 14سبب دون غرامة لمدة تصل إلى أربعة عشر (

التي نلتزم بھا قانوناً بتقدیم ھذا الحق لك ضمن نطاق التشریعات الساریة  ال یسري حقك في اإللغاء إال في الحاالت  2.7
 حق إرجاع )أو استبدال (المنتجات بموجب ھذا البند ال ینطبق على المنتجات )1 (المصنوعة حسب الطلب، أو )2(  لدیك.

 ذات الطابع الشخصي، أو )3 (التي بسبب طبیعتھا ال یمكن إرجاعھا أو تكون معرضة للتدھور أو انتھاء صالحیتھا بصورة
 سریعة، أو )4 (في  حالة تم  توریدھا وھي  محكمة الغلق ویكون إرجاعھا غیر  مناسب نتیجة ألسباب تتعلق بحمایة الصحة 

 .أو النظافة العامة، إذا أصبحت غیر محكمة الغلق بعد التسلیم

قیام بذلك ھي تعبئة استمارة اإللغاء في بوابة  إللغاء العقد، علیك فقط إخبارنا بأنك قررت اإللغاء. أسھل طریقة لل 3.7
البضائع المرتجعة. سیتم تضمین رابط استمارة إلغاء البضائع المرتجعة في البرید اإللكتروني الخاص بتأكید الطلبیة و/أو 

ي للتأكید على  البرید اإللكتروني الخاص بتأكید اإلرسال لك. إذا استخدمت ھذه الطریقة، فسوف نرسل إلیك بالبرید اإللكترون
 استالمنا إللغاء طلبك.

ً مراسلتنا عبر البرید اإللكتروني على  74. أو االتصال بنا عبر البرید إلى  info@eshopworld.comیمكنك أیضا
eShopWorld c / o US Direct E-Commerce Limited ،115-100مبنى الكونكورس، ، الطابق الثالث  

إذا رغبت بإرسال بریداً إلكترونیاً لنا أو مراسلتنا،  أیرلندا.   K67 NY94أیرساید بیزنس بارك، سواردس، مقاطعة دبلن،
لغاء  یُرجى ذكر اسمك وعنوان بریدك اإللكتروني وتفاصیل طلبیتك لمساعدتنا في التعُرف علیھا. إذا أرسلت إلینا طلب اإل

عن طریق البرید اإللكتروني أو بالبرید، فعندئِذ یكون إلغاء طلبیتك ساریاً من تاریخ إرسال البرید اإللكتروني إلینا أو إرسال 
. ال  eShopWorldالرسالة إلینا. أنت مسؤول عن تكالیف الشحن والتسلیم المتعلقة بإعادة الطلبیة التي تم إلغاؤھا إلى 

 . eShopWorldقد تلقیت بطاقة تسمیة أو بطاقة مدفوعة مقدماً من  ینطبق ھذا األمر إذا كنت

 إذا كنت قد استلمت بالفعل المنتجات المذكورة في العقد الملغى، سیكون مطلوبًا منك إرجاع المنتجات إلینا حتى تصبح  5.7
 في حال إلغاء عقدك، سنقوم بما یلي: .مستحقًا الستراد المبلغ

 الذي دفعتھ مقابل المنتجات،إعادة المبلغ  1.8.7

 إعادة مبلغ الرسوم والضرائب التي تم دفعھا، 2.8.7

إعادة أیة تكالیف دفعتھا لعملیة التسلیم لك، على الرغم من أَن الحد األقصى السترداد األموال، وفقاً لما یسمح بھ   3.8.7
 القانون، سیكون تكالیف التسلیم بطریقة التسلیم األقل ثمناً.

) یوماً من وصول المنتج إلى مركز المرتجعات وھو في  14إصدار المبالغ المستردة في غضون أربعة عشر (سیتم  9.7
 حالة سلیمة قابل إلعادة البیع.

 . كفاالت المنتج ومسؤولیتنا8

یجب إرسال أیة مشاكل تتعلق بكفالة المنتج إلى فریق دعم عمالء بائع التجزئة المختص على تفاصیل االتصال   1.8
وجودة على الموقع اإللكتروني لبائع التجزئة. سنقوم بتقدیم استرداد أو استبدال المنتج حسب االقتضاء وفقط بناًء على  الم

 تعلیمات بائع التجزئة. 
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تُقَدم لنا جمیع وصفات ومواصفات المنتجات من قبل بائع التجزئة. ال نضمن الدقة، والموثوقیة، أو تكامل مثل ذلك  2.8
صفات. وال نقدم أیة كفاالت، أو ضمانات أو تعھدات من أي نوع یتعلق بالصالحیة، أو الجودة، أو السالمة،  الوصف أو الموا

أو تعذر االستخدام، أو تعذر إصالح أو صیانة أي منتج قمت بشرائھ. إلى أقصى حد یسمح بھ القانون، فإننا نتنازل عن 
حیة، أو الجودة، أو سالمة المنتج، بما في ذلك على سبیل المثال جمیع الكفاالت، الصریحة أو الضمنیة، التي تتعلق بالصال

ال الحصر، الكفاالت الضمنیة لقابلیة التسویق والصالحیة لغرض معین. إلى أقصى حد یسمح بھ القانون، لن نكون مسؤولین 
تحت أي نطاق قانوني  (سواًء كان ذلك بموجب العقد أو التقصیر (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر اإلھمال)، أو

ضمني) عن أي أضرار من أي نوع بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، األضرار المباشرة، والغیر مباشرة، 
والعرضیة، والتأدیبیة، والخاصة والناتجة (بما في ذلك، دون حصر، خسارة األرباح، وخسارة اإلیرادات أو فقدان البیانات) 

أي من المنتجات التي تم شرائھا أو الحصول علیھا، سواء تم إعالمنا بإمكانیة حدوث ذلك الضرر  الناشئة عن أو فیما یتعلق ب
أو لم یتم إعالمنا بھ. مسؤولیتنا القصوى تجاھك ھي المبلغ المرتبط ببطاقة االئتمان الخاصة بك أو غیرھا من أشكال الدفع.  

رف من الطرفین أي مسؤولیة عن الوفاة أو اإلصابة  على الرغم من كل شيء موجود في ھذه الشروط. ال یستبعد أي ط
 الشخصیة إلى الحد الذي تنشأ عنھ نتیجة فقط إھمال ذلك الطرف أو موظفیھ أو وكالئھ أو ممثلیھ المعتمدین.

إلى الحد الذي یسمح بھ القانون، نستبعد جمیع الشروط، أو الكفاالت، أو اإلقرارات أو غیرھا من الشروط التي قد   3.8
 ق على موقعنا أو أي محتوى فیھ، سواء كانت صریحة أو ضمنیة.تنطب

لن نكون مسؤولین تجاه أي مستخدم عن أي خسارة أو ضرر، سواء في العقد، أو التقصیر (بما في ذلك اإلھمال)، أو   4.8
 لي:مخالفة الواجب القانوني، أو غیر ذلك، حتى إذا كان ذلك متوقعاً، والناشئة بسبب أو فیما یتعلق بما ی

 استخدام أو عدم القدرة على استخدام موقعنا، أو  1.4.8

 استخدام أو االعتماد على أي محتوى معروض على موقعنا. 2.4.8

لن نكون مسؤولین عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن فیروس، أو ھجوم رفض الخدمة الموزعة، أو أي مواد أخرى   5.8
ك، أو برامج الكمبیوتر، أو البیانات أو أیة مواد ملكیة أخرى بسبب ضارة تكنولوجیاً قد تصیب جھاز الكمبیوتر الخاص ب

 استخدامك لمواقعنا أو تحمیل أي محتوى منھا، أو على أي موقع إلكتروني مرتبط بھا.

ال نتحمل أیة مسؤولیة عن محتوى المواقع اإللكترونیة المرتبطة على مواقعنا. یجب أال یتم تفسیر ھذه الروابط على   6.8
 صادقة من جانبنا لتلك المواقع المرتبطة. لن نكون مسؤولین عن أي خسارة أو ضرر قد ینشأ من استخدامك لھم. أنھا م

 . األحداث الخارجة عن سیطرتنا9

لن نكون ملتزمین أو مسؤولین عن أي فشل في األداء، أو تأخیر في األداء، ألي من التزاماتنا التعاقدیة ینجم عن حدث    1.9
 أدناه.   2.9. یتم تعریف الحدث الخارج عن سیطرتنا في الفقرة خارج عن سیطرتنا

" یعني أي فعل أو حدث خارج عن سیطرتنا المعقولة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحدث الخارج عن سیطرتنا"  2.9
، والشغب، الحصر اإلضرابات، واإلمتناع عن العمل أو أي إجراء صناعي آخر من قبل أطراف ثالثة، واالضطراب المدني

والغزو، والھجمات اإلرھابیة أو التھدید بھجمات إرھابیة، والحرب (سواء تم اإلعالن عنھا أم ال) أو التھدید أو التحضیر  
أو الفیضانات، أو الزالزل، أو اإلنھیار، أو الوباء  وباء، أزمة صحیةللحرب، أو الحرائق، أو االنفجارات، أو العواصف، 

الطبیعیة األخرى، أو فشل في شبكات االتصاالت العامة أو الخاصة، أو حاالت التأخیر أو التأجیل الناجمة عن  أو الكوارث  
بائع التجزئة أو استحالة استخدام السكك الحدیدیة، أو الشحن، أو الطائرات، أو السیارات أو غیرھا من وسائل النقل العامة  

 أو الخاصة. 

 رتنا یؤثر على أداء التزاماتنا التعاقدیة:في حال وقوع حدث خارج عن سیط 3.9

 سنتصل بك في أقرب وقت ممكن إلعالمك، و 1.3.9
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سیتم تعلیق التزاماتنا التعاقدیة وسیتم تمدید وقت أداء التزاماتنا طوال مدة الحدث الخارج عن سیطرتنا. عندما یؤثر   2.3.9
خ تسلیم جدید معك بعد انتھاء الحدث الخارج عن  الحدث الخارج عن سیطرتنا على تسلیم المنتجات لك، سنرتب تاری

 سیطرتنا.

یوماً. لإللغاء، یُرجى االتصال بنا.   30یمكنك إلغاء العقد في الحدث الخارج عن سیطرتنا والذي یستمر ألكثر من  3.3.9
ً  لھذه الشروط اخترت اإللغاء، فستضطر إلى إرجاع أي منتجات ذات صلة تلقیتھا مسبقاً،إذا    حیثما یكون قابالً  للتطبیق وفقا

 وسنقوم بإعادة السعر الذي دفعتھ، بما في ذلك أي أجور تسلیم (إن أمكن). واألحكام

 السلع الخطرة )العطور والروائح( . 10

1.10 

 واتحاد (UNECE) اللوائح الخاصة بالسلع الخطرة  لدى السلطات الدولیة مثل لجنة  األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا 
 تصنف المنتجات التي تحتوي على الروائح والعطور على أنھا سلع خطرة ")سلع خطرة(" (IATA) النقل الجوي الدولي
 ومن ثم تخضع ھذه السلع الخطرة الشتراطات شحن صارمة .وتختلف عملیة اإلرجاع الخاصة بالسلع الخطرة عن عملیة 

  .اإلرجاع الخاصة  بالسلع غیر الخطرة

  خاص بالمستھلكین في المملكة المتحدة

2.10 

 إذا  كان قابالً  للتطبیق إذا  قمت بعملیة الشراء الخاصة بك في المملكة المتحدة وترغب في  إرجاع  منتج أو منتجات الروائح 
أیة مدفوعات  الدفع، وال تكون ھناك  الشحن والتسلیم مسبقة  الخاصة بك، تكون جمیع رسوم  الخطرة األخرى  السلع   أو 
 الحقة مستحقة الدفع علیك مقابل خدمة المرتجعات .یجب أن تكون السلع  الخطرة التي تقوم بإرجاعھا في حالة سلیمة تماًما

  .وقابلة إلعادة البیع بمعنى أنھ لم یتم فتحھا واستخدامھا ویجب أن تكون تعبئتھا وتغلیفھا سلیمة وغیر متضررة

3.10 

 إلرجاع السلع الخطرة الخاصة بك، یجب أن تسجل دخولك إلى بوابة البضائع المرتجعة الخاصة بنا، وتختار السلع الخطرة 
 حین یتم استالم السلع الخطرة المرتجعة  eShopWorld المراد إرجاعھا وتنشئ بطاقة المرتجعات الخاصة بك .سیخطرك
 للمرتجعات  eShopWorld للمرتجعات .سیتم فحص السلع الخطرة المرتجعة في منشأة eShopWorld بداخل منشأة
 للتأكید وسنقوم برد أیة مبالغة مستحقة لك .یجوز عمل استقطاعات من المبالغ الُمستَردة حین یتم إرجاع أي  من تلك السلع 
 الخطرة المرتجعة وھي  في  حالة  غیر مقبولة .یجوز عمل استقطاعات من المبالغ الُمستَردة حین  یتم إرجاع أي  من تلك 
 السلع الخطرة المرتجعة وھي في حالة غیر مقبولة .إذا كانت السلع الخطرة المرتجعة غیر قابلة إلعادة البیع بشكل كامل

 .أو تضررت تعبئتھا وتغلیفھا، نحتفظ بحقنا في رفض االسترداد

 التعویض

 خاص بالمستھلكین في االتحاد األوروبي )باستثناء المملكة المتحدة(

4.10 

 ببطاقة  eShopWorld إذا  قمت بعملیة الشراء الخاصة  بك في  االتحادة األوروبي )باستثناء المملكة المتحدة (سیزودك 
 مرتجعات على اإلنترنت من خالل بوابة البضائع المرتجعة، والتي ستتضمن العنوان الذي  یجب إرجاع المنتجات إلیھ في 
eShopWorld. مرتجعات عنوان  إلى  بك  الخاص  العنوان  من  والتسلیم  الشحن  رسوم  جمیع  دفع  علیك   یجب 
eShopWorld.  یجب أن تكون السلع الخطرة التي تقوم بإرجاعھا في حالة سلیمة تماًما وقابلة إلعادة البیع بمعنى أنھ لم 

 .یتم فتحھا واستخدامھا ویجب أن تكون تعبئتھا وتغلیفھا سلیمة وغیر متضررة

5.10 
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 أنت مطالب بإبالغ شركة الشحن بأن العبوة المرتجعة تحتوي على روائح أو  عطور، وسیتم إخطارك بھذا أیًضا على  
 سنفحصھا ونقوم برد ،eShopWorld بوابة البضائع المرتجعة .بمجرد  عودة السلع  الخطرة إلى عنوان  المرتجعات في 
 أیة مبالغ مستحقة لك .یجوز عمل استقطاعات من المبالغ الُمستَردة حین یتم إرجاع أي من تلك السلع الخطرة المرتجعة 
تعبئتھا أو تضررت  كامل  بشكل  البیع  قابلة  إلعادة  المرتجعة غیر  الخطرة  السلع  إذا كانت  مقبولة . حالة غیر  في   وھي 

  .وتغلیفھا، نحتفظ بحقنا في رفض االسترداد

  السلع الخطرة المعیبة

6.10 

 إلحاقًا  بالبند 8.6،   إلرجاع السلع الخطرة التالفة  أو المعیبة الخاصة بك، یجب أن تتواصل مع خدمات دعم العمالء في  
.support@eshopworld.zendesk.com الرابط عبرeShopWorld  

 المنتجات ذات الطابع الشخصي  .11.  11

 :على  الوفاء بأیة طلبیات ذات طابع شخصي لتوافر ما یلي eShopWorld تخضع قدرة 1.11

 

 المنتج  /المخزون، و  1.1.11

 .المواد المطلوبة  /الضروریة 2.1.11

 .قد یتأثر زمن التصنیع و/أو زمن الشحن ألي من  ھذه المنتجات نتیجة لقیود خاصة بالمنتج أو المواد 2.11

 ،دون اإلخالل  بحقوقنا األخرى بموجب ھذه الشروط، إذا خرقت ھذه الشروط بأي شكل من األشكال 1.112.11 .12
 فقد نتخذ اإلجراء الذي نراه مناسبًا للتعامل مع الخرق، بما في ذلك تعلیق وصولك إلى الموقع الخاص بنا، ومنعك من
 الدخول  إلى  الموقع الخاص  بنا، وحظر أجھزة الكمبیوتر 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 قضائیة ضدك

 . خرق شروط االستخدام ھذه13

دون اإلخالل بحقوقنا األخرى بموجب ھذه الشروط، إذا خرقت ھذه الشروط بأي شكل من األشكال، فقد نتخذ اإلجراء   1.13
الموقع، وحظر أجھزة    الذي نراه مناسباً للتعامل مع الخرق، بما في ذلك تعلیق وصولك إلى الموقع، ومنعك من الدخول إلى

الكمبیوتر التي تستخدم عنوان بروتوكول اإلنترنت الخاص بك من الوصول إلى الموقع، واالتصال بمزود خدمة اإلنترنت 
 الخاص بك لطلب منع وصولك إلى الموقع و/أو رفع دعوى قضائیة ضدك. 

 . حل النزاع عبر اإلنترنت 14

من   2015النزاعات عبر اإلنترنت من أجل نزاعات المستھلكین) لعام تتطلب قوانین االتحاد األوروبي (تسویة  1.14
جمیع التجار المسجلین في االتحاد األوروبي، والذین یعملون في عقود البیع أو الخدمات عبر اإلنترنت، ومن جمیع األسواق 

 عبر اإلنترنت التي تم إنشاؤھا داخل االتحاد األوروبي أن توفر ما یلي: 

 . /http://ec.europa.eu/consumers/odrالمتوفرة على   ODRروني لمنصة رابط إلكت 41.1.1

مباشرةً فیما یتعلق بنزاعك عبر اإلنترنت، یمكنك القیام  eShopWorldإذا كنت ترغب في االتصال بشركة  2.1.14
 . Compliance@eshopworld.comبذلك على 

 . شروط ھامة أخرى15

mailto:support@eshopworld.zendesk.com
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
mailto:Compliance@eshopworld.com
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ماتنا بموجب یجوز لنا نقل حقوقنا والتزاماتنا التعاقدیة إلى منظمة أخرى، ولكن ھذا لن یؤثر على حقوقك أو التزا 1.15
 ھذه الشروط. 

 ھذا العقد بینك وبیننا. ال یحق ألي شخص آخر فرض أیاً من شروطھ.  2.15

نستخدم معلوماتك الشخصیة فقط وفقاً لبیان الخصوصیة الخاص بنا. یُرجى أخذ الوقت الكافي لقراءة بیان الخصوصیة    3.15
معلوماتك الخاص بنا بعنایة، حیث أنھ یتضمن شروط مھمة تنطبق علیك. یستخدموا  أن  أیًضا   التجزئة  لبائعي   یجوز 

 .الشخصیة، وفقًا لسیاسة الخصوصیة المنفصلة  الخاصة بھم والتي یمكن العثور علیھا على مواقعھم اإللكترونیة

ً منھا غیر  4.15 كل فقرة من فقرات ھذه الشروط تعمل بشكل منفصل. إذا قررت أي محكمة أو سلطة مختصة أَن أیا
 قانوني أو غیر قابل للتنفیذ، فستظل الفقرات الباقیة نافذة المفعول والتأثیر.

نھ أو اإلشارة إلیھ أو تضمینھ في ھذه الشروط یعطي أي شخص آخر غیر األطراف  ال یوجد أي شيء تم التعبیر ع 5.15
المذكورة ھنا أي حق قانوني أو عادل، أو تعویض أو مطالبة بموجب ھذه األحكام والشروط أو فیما یتعلق بھا. إَن ھذه 

دف إلى تحقیق المنفعة المفردة  الشروط، وجمیع اإلقرارات، والكفاالت، والمواثیق، والشروط واألحكام الواردة ھنا تھ
 والحصریة لنا ولشركائنا التابعین ولك.

ً من التزاماتك بموجب ھذه الشروط، أو إذا لم نفرض حقوقنا ضدك، أو إذا   6.15 إذا أخفقنا في اإلصرار على تنفیذ أیا
 مضطراً لالمتثال لتلك االلتزامات.  تأخرنا في القیام بذلك، فإَن ھذا ال یعني أننا تنازلنا عن حقوقنا ضدك وال یعني أنك لست

یُرجى المالحظة أَن ھذه الشروط یحكمھا القانون األیرلندي. وھذا یعني أَن عقد شراء المنتجات من خالل موقعنا  7.15
وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عنھ أو فیما یتعلق بھ سیخضع للقانون األیرلندي. نتفق كالنا على أَن المحاكم في أیرلندا سیكون  

 لھا سلطة قضائیة غیر حصریة. 

 


