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وط وأحكام البيع  �ش

ة األم��ك�ة المحدودة  ون�ة المبا�ش كة التجارة اإلل��ت  U.S. Direct E- Commerce(تقدم لك هذە الصفحة معلومات عن �ش
Limited ( القائمة باألعمال باسمeShopWorld ")eShopWorld " أو / و"ESW " وط ")ن"أو / و " نا"أو / و " نحن"أو / و ، وعن ال�ش
وط("واألحكام  ا للبند ") ال�ش ي نبيع بموجبها المنتجات لك وفق� ي ") المنتجات("أدناە  1.2اليت

وين موقعنا ("من خالل موقعنا اإلل��ت
ي 
وين م بيننا من أجل بيع المنتجات لك "). اإلل��ت وط ع� أي عقد م�ب قبل استخدام موقعنا، ُير�ب قراءة "). العقد("��ي هذە ال�ش

وط بعنا�ة والتأ�د من فهمك لها    . هذە ال�ش

وط ام بهذە ال�ش ن اء أو دفع األموال، سُ�طلب منك الموافقة ع� االل�ت إن رفضت قبول هذە . ُير�ب العلم أنه قبل عمل طلب�ة �ش
ي أو دفع أ�ة مبالغ تتعلق بهذا األمر 

وين اء ألي من المنتجات ع� موقعنا اإلل��ت وط، فلن تتمكن من عمل أي طلب�ات �ش  . ال�ش

ي عل�ك االطالع ع� �سخ
ي المستقبلينب�ن

وط وقراءتها وطباعتها أو حفظها ع� جهاز ال�مبيوتر لد�ك للرج�ع إليها �ن . ة من هذە ال�ش
ن أدناە وط من وقِت آلخر ع� النحو المبني اء المنتجات أو استخدام .  من الممكن أن نجري تعد�الت ع� هذە ال�ش ي �ش

كلما رغبت �ن
وط لتتأ  ، من فضلك راجع هذە ال�ش ي

وين اء موقعنا اإلل��ت ي وقت ق�امك بال�ش
وط السار�ة �ن  . �د من فهمك لل�ش

�ة منها، تكون الغلبة  ن ي �سخة اللغة اإلنجل�ي
وط المذكورة �ن ي هذە الوث�قة وال�ش

وط المذكورة �ن ن ال�ش ي حالة وجود أي تناقض بني
�ن

�ة ن  . للعمل بنسخة اللغة اإلنجل�ي

ي بالد 
وط أحكام خاصة ��ي فقط ع� العمالء �ن ي حال تضمنت ال�ش

معينة، فإن ��ان هذە األحكام �عتمد ع� موقع محل اإلقامة �ن
و�ــــج تنطبق . المعتاد للعم�ل ي وال�ن ي االتحاد األورويب

ي ُ�قَصد بها أن تنطبق ع� العمالء �ن ي هذا، ع� سب�ل المثال، أن األحكام اليت و�عين
ي االتحا

ي دولة عضو �ن
و�ــــجفقط ع� أولئك العمالء الذين �قع محل إقامتهم المعتاد �ن ي وال�ن  . د األورويب

 
 معلومات عنا .1

 

ة األم��ك�ة المحدودة  1.1 ون�ة المبا�ش كة التجارة اإلل��ت ي تقوم ) U.S. Direct E- Commerce Limited(نحن �ش اليت
ي أيرلندا برقم eShopWorldباألعمال باسم 

كة مسجلة �ن ي ساوث بلوك، مبين  479237، و�ي �ش
ي �ن

و�قع مقرنا القانوين
�س بارك، سواردس، مقاطعة دبلن، أيرلندا  115-110ال�ونكورس،  ن  . أيرسا�د ب�ي

 

ي المنتجات  2.1 ي سنغافورة، ) ف�ما عدا المنتجات ذات الطابع الشخ�ي (إذا كنت �ش�ت
ي وأنت �ن

وين من ع� موقعنا اإلل��ت
ة األ  ون�ة المبا�ش كة التجارة اإلل��ت ي من ال��ان السنغافوري الخاص بنا، وهو �ش م��ك�ة الخاصة المحدودة فإنك حينها �ش�ت

م ). U.S. Direct E-Commerce (Singapore) PTE .Limited) (سنغافورة( وط ع� العقد الم�ب و��ي هذە ال�ش
ة األم��ك�ة الخاصة المحدودة  ون�ة المبا�ش كة التجارة اإلل��ت ن �ش  U.S. Direct E-Commerce) (سنغافورة(بينك و�ني

(Singapore) PTE ( وط إ� . المنتجات لكمن أجل بيع تلك ي هذە ال�ش
بمثابة إشارة  eShopWorldوتعد أ�ة إشارة �ن

ة األم��ك�ة الخاصة المحدودة  ون�ة المبا�ش كة التجارة اإلل��ت  U.S. Direct E-Commerce) (سنغافورة(إ� �ش
(Singapore) PTE .Limited .( 

 

 ك�ف�ة التواصل معنا 3.1
 

بب آخر، بما في ذلك وجود شكوى لدیك، من فضلك ارسل لنا رسالة بالبرید إن رغبت في التواصل معنا ألي س 1.3.1
 .info@eshopworld.comاإللكتروني على 

 
ي  2.3.1

وين �د اإلل��ت ي لك، فسنقوم بهذا عن ط��ق إرسال رسالة بال�ب إن كان علينا التواصل معك أو إرسال إشعار كتايب
اء الخاصة بكأو  ي طلب�ة ال�ش

�د ع� العنوان الذي قدمته لنا �ن  . بال�ب
 

mailto:info@eshopworld.com
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 ك�ف يتم التعاقد بينك و�يننا .2
 

ن  1.2 ا لهذە العقود يتم تعيني ي جميع أنحاء العالم وتبع�
م العقود مع تجار التجزئة �ن لتصبح �ي التاجر الرس�ي صاحب  ESWن�ب

ي بلدك البضائع الخ
 . اصة بتاجر التجزئةالسجل مما �مكننا من أن نبيع لك �ن

 
، فإنك توافق ع� أن معاملتك ستكون معنا ول�ست مع بائع التجزئة ذي  2.2 ي

وين اء ع�ب موقعنا اإلل��ت عند طلبك طلب�ة �ش
ي تقدمها لنا وكفايتها، سنقوم حينها .  الصلة ا ع� أنه عند التحقق الناجح من جانبنا من صحة المعلومات اليت كما توافق أ�ض�

اء البضائ ع من بائع التجزئة ذي الصلة لغرض وح�د وهو إعادة ب�عها لك ع� الفور مقابل المبالغ الموضحة والمتفق ��ش
اء  ن عن تنف�ذ طلب�اتك. عليها معك عند ق�امك بطلب�ة ال�ش  . وسنكون مسؤولني

  

اء ودفع األم 3.2 ي تحتاج أن تقوم بها لعمل طلب�ة �ش ي إ� الخطوات اليت
وين شدك موقعنا اإلل��ت تتيح لك خطوات . والوس�ي

اء لنا  من فضلك خذ الوقت . عمل الطلب�ة التأ�د من عدم وجود أي أخطاء وتصح�حها إن وجدت قبل تقد�م طلب�ة ال�ش
ي لقراءة كل صفحة من صفحات خطوات عمل الطلب�ة وفحصها بعنا�ة

 . ال�ا�ن
 

ي تف�د  4.2
وين �د اإلل��ت اء، ستتل�ت منا رسالة بال�ب ا بيننا إال . أننا قد استلمنا طلبيتكبعد تقد�مك طلب�ة ال�ش م� لن �كون العقد م�ب

اء الخاصة بك ي تؤكد استالمنا طلب�ة ال�ش ي اليت
وين �د اإلل��ت  . بعد أن تتل�ت منا رسالة ال�ب

 

ي للتأ��د ع� أن المنتجات قد تم إرسالها إل�ك  5.2
وين �د اإلل��ت سل لك رسالة بال�ب  "). تأ��د اإلرسال("وس�ن

 

ا أو �سبب وجود إن لم نتمك 6.2 ي المخزون أو لم �عد متاح�
ن من تزو�دك بأحد المنتجات، ل�ونه ع� سب�ل المثال غ�ي متوفر �ن

ي ولن 
وين �د اإلل��ت ك بهذا األمر ع�ب ال�ب ي أو موقع بائع التجزئة ذي الصلة، فإننا سنخ�ب

وين ي سعرە ع� موقعنا اإلل��ت
خطأ �ن

اء الخاصة بك ي أقرب   إن. �ستكمل إجراءات طلب�ة ال�ش
د إل�ك �ن كنت قد دفعت أموال بالفعل مقابل المنتجات، فس�ن

وقت ممكن المبلغ الذي دفعته بال�امل باإلضافة ألي مصار�ف توص�ل تم تحص�لها ولن نتحمل أي مسؤول�ة قانون�ة 
 . أبعد من هذا 

 

ي تقدمها لنا وكفايتها و�أنه 7.2 إن لم نتمكن من التحقق من المعلومات  توافق ع� السماح لنا بالتحقق من صحة المعلومات اليت
ا ف�جوز أن يتواصل ممثلونا معك و  ي إجراء / أو مع البنك الذي أصدر بطاقتك االئتمان�ة لتأ��د ه��تك و / آل��

أو صدق نيتك �ن
اء   . طلب�ة ال�ش

 

ي مخصصة لالستخدام غ�ي التجار  8.2
وين اء أي منتجات ُير�ب العلم أن كافة المنتجات المتاحة من خالل موقعنا اإلل��ت ي وأن �ش

ا 
�
ا بات  . بغرض إعادة ب�عها ممن�ع منع�

 

یفید قیامك بطلبیة شراء أو دفع األموال على موقعنا اإللكتروني أنك تقر وتتعھد بصالحیتك القانونیة إلبرام عقود ملزمة  9.2
تخدمتھا مع وجود كلمة سیتم سحب مبلغ الفاتورة من بطاقتك االئتمانیة أو وسیلة الدفع األخرى التي اس. قانونًا

"eShopWorld " أو"eSW "تقر وتتعھد بأن جمیع . أو ما یشابھھما كوصف بجانب مبلغ الفاتورة في كشف حسابك
المعلومات المقدمة لنا لغرض معالجة مدفوعات األموال صحیحة وبأنك مرخص لك باستخدام طریقة الدفع التي قمت 

تحتفظ . تحقق من صحة وكفایة ما تقدمھ لنا من معلومات تخص مدفوعات األموالكما توافق على أنھ یحق لنا ال. باختیارھا
ESW  لنفسھا بالحق في إلغاء طلبیة الشراء الخاصة بك في أي مرحلة إن لم نتمكن من التحقق من المعلومات التي قدمتھا

سنرد لك المبلغ الذي قد قمت بدفعھ بإلغاء طلبیة الشراء، ف ESWوفي حالة قیام . أو وسیلة الدفع التي قد قمت باختیارھا
 .كامًال 
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و�دنا بها قبل أن يتم دفع األموال 10.2 ن ي قمت ب�ت . تقر وتوافق ع� ق�امنا بعمل�ات فحص وتدقيق له��تك وللمعلومات اليت
من ممارسة األعمال التجار�ة مع أي فرد أو ك�ان أو  eShopWorldعمل�ات الفحص والتدقيق هذە مصممة من أجل منع 

ي نعمل فيها ب ي المناطق اليت
ن والمتطلبات التنظ�م�ة المعمول بها �ن ي (لد خاضع للعق��ات بالمخالفة ألي من القوانني

بما �ن
اد  ن واللوائح الجمرك�ة وضوابط التصدير واالست�ي ي ال تقت� ع� أنظمة (ذلك ع� سب�ل المثال ال الح� كافة القوانني واليت

ي تطبقها حكومة الوال�ات المتحدة األم��ك�ة و�طبقها االتحاد  )جارة األم��ك�ةإدارة الصادرات الخاضعة لوزارة الت اليت
ي وأي وال�ة قضائ�ة ذات اختصاص  ). األورويب

 

ائب والرسوم  11.2 ادك للمنتجات، وتحص�ل هذە ال�ن ائب والرسوم المناسبة المطبقة ع� است�ي نقدم خدمة تقدير مبالغ ال�ن
ائب ذات الصلةواإلبالغ عنها ودفعها، بحسب األ  ي . حوال، ن�ابة عنك إ� سلطة ال�ن بالنسبة للواردات إ� االتحاد األورويب

ائب والرسوم الناتجة ضمن مبالغ مدفوعات األموال الخاصة بك وتدفعها  ن ال�ن والممل�ة المتحدة، يتم تضمني
eShopWorld وط بمثابة تف��ض. وال توجد أي مصار�ف إضاف�ة  eShopWorldمنك ل تعد موافقتك ع� هذە ال�ش

بالنسبة لبعض الواردات غ�ي . من قبل سلطات الجمارك ذات الصلة) تقديرات إضاف�ة(لقبول أ�ة مطالبات رسوم 
ائب ذات الصلة ائب والرسوم إ� مصلحة ال�ن  عن دفع ال�ن

ً
�ــها تتم . األورو��ة، تكون مسؤو� ي �ش�ت جميع المنتجات اليت

 لعقود شحن
�
وتنتقل . بعد تصديرها  eShopWorldتجات من بائ�ي التجزئة ذوي الصلة إ� وتنتقل مل��ة المن. وفقا

ادها ح�ث تكون أنت المستورد صاحب السجل  eShopWorldمل�يتها بعد هذا من  باستثناء حاالت (إل�ك قبل است�ي
ي هذە الحالة �ي المستورد eShopWorld�سل�م المنتجات إ� س���ا ح�ث تكون 

ي وتنتقل لك مخاطرة ). �ن
الخسارة �ن

 . المنتجات عند استالمك لها 
 

 عنك و�جري المعامالت مع  12.2
ً

اء المنتجات منا فأنت بهذا تفوض الوس�ط الجمر�ي الذي نختارە ل�كون وك�� عند طلبك �ش
ائب ن�اًبة عنك و�عادة  السلطات األجنب�ة المعن�ة باإليرادات لالنتهاء من إجراءات تخل�ص منتجاتك ودفع الرسوم وال�ن

ي تخص أي سلع تود إعادتها وتقد�مها ن�اًبة عنك  داد األموال اليت منتجاتك حسب مقت�ن الحال و�عداد مطالبات اس�ت
ي كندا الرج�ع إ� البند  12.2ُير�ب العلم أن البند . حسب مقت�ن الحال

ن �ن ي كندا وع� العمالء المق�مني
ال �شمل العمالء �ن

4.6 . 
 

اء الخ 13.2  لها بحسب عنوان �سل�م المنتجاتسُ�عرض سعر طلب�ة ال�ش
ً

ائب أو غ�ي شام�  ال�ن
ً

المنتجات ) أ: (اصة بك شام�
�بة المب�عات،  مة داخل كندا سُتعرض غ�ي شاملة ل�ن

�
�بة ) ب(الُمسل مة داخل أورو�ا سُتعرض شاملة ل�ن

�
والمنتجات الُمسل

اء وستظهر  السعر غ�ي شامل مصار�ف الشحن؛ ح�ث ستتم إضافة مصار�ف. الق�مة المضافة الشحن عند إتمام عمل�ة ال�ش
ا(كرسوم منفصلة ع� نموذج أمر دفع األموال الخاص بك  ي �كون فيها الشحن مجان��  ). باستثناء األحوال اليت

 

ي فأنت بهذا توافق ع� إجراء معاملة دول�ة معنا  14.2
وين اء ع� موقعنا اإلل��ت ال�ا، عند ق�امك بطلب�ة �ش ي أس�ت

 بالنسبة للعمالء �ن
وعالوة ع� هذا فإنك توافق ع� أن بعض البنوك قد �ستقطع مبلغ رسوم معامالت . ول�س مع بائع التجزئة ذي الصلة

ا لس�اساتها  نحن ال نقوم بتحص�ل هذە الرسوم ول�ست لنا سلطة ف�ما �خص تحص�ل البنك الذي تتعامل معه . دول�ة وفق�
 . لهذە الرسوم
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وط استخدام موقعنا اإل .3 ي �ش
وين  ل��ت

 
ي  1.3

وين ي استخدام هذا الموقع اإلل��ت
وط االستخدام هذە بعنا�ة قبل البدء �ن عند استخدامك لموقعنا . ُير�ب قراءة �ش

ام بها  ن وط االستخدام هذە وتعهدك االل�ت ، فإنك بهذا تقر بموافقتك ع� �ش ي
وين وط . اإلل��ت إن كنت ال توافق ع� �ش

ا عن اس ي بأي صورةاالستخدام، من فضلك توقف فور�
وين  . تخدام هذا الموقع اإلل��ت

 
ا طوال الوقت أو بدون أي انقطاع 2.3 ي أو أي محتوى عل�ه متاح�

وين ُ�سمح بالوصول إ� . ال نضمن أن �كون موقعنا اإلل��ت
ي إزالة الموقع كله أو أي جزء منه أو إ�قاف أو تغي�ي أي من ذلك 

ي ع� أساس مؤقت ونحتفظ بحقنا �ن
وين دون موقعنا اإلل��ت

ون�ة . إشعار مسبق ي حال أصبحت، ألي سبب من األسباب، جميع مواقعنا اإلل��ت
ال نتحمل أي مسؤول�ة قانون�ة تجاهك �ن

ة زمن�ة ي أي وقت وألي ف�ت
 . أو بعضها غ�ي متوفرة �ن

 
ي  3.3

وين تيبات الالزمة لك لتتمكن من الوصول إ� موقعنا اإلل��ت ا عن كما أنك مس.  أنت مسؤول عن اتخاذ كافة ال�ت ؤول أ�ض�
نت الخاص بك ع� علم بهذە  ي من خالل اتصال اإلن�ت

وين ضمان أن جميع األشخاص الذين �دخلون إ� موقعنا اإلل��ت
مون بها  ن وط وأنهم مل�ت  . ال�ش

 

ي أي وقت عن ط��ق إدخال تعد�الت ع� هذە الصفحة 4.3
وط �ن ُير�ب مراجعة هذە الصفحة . من الممكن أن نراجع هذە ال�ش

ات نج��ــها ألنها ملزمة لكمن وقت آل   . خر لالطالع ع� أي تغي�ي
 

فقط إلى الحد الذي ال تتسبب معھ أي تغییرات في إحداث سلبیات  4.3یسري البند . ملحوظة تتعلق بالعمالء في ألمانیا 5.3
سنطلعكم على في حالة القیام بأي تغییرات، سنخطركم بھا خالل فترة زمنیة معقولة و. تنعكس علیكم على نحو غیر معقول

التعدیالت التي یتم إدخالھا على ھذه الشروط ال تؤثر على . ولك الحق في اختیار إغالق حسابك كعمیل في أي وقت. حقوقك
 ".ملحوظة تتعلق بالعمالء في ألمانیامل"ھذا الجزء المعنون 

 

تسري األحكام الخاصة . ي أي وقتقد نجري تحدیثات على موقعنا اإللكتروني من وقت آلخر وقد نقوم بتغییر محتواه ف 6.3
 . بعد إجراء التغییرات الالزمة 5.3المتعلقة بالعمالء في ألمانیا بموجب البند 

 

نحتفظ بحقنا في تقیید الوصول إلى أجزاء أخرى من موقعنا اإللكتروني أو للموقع . الوصول إلى أجزاء معینة من موقعنا مقید 7.3
 .تقدیرنااإللكتروني بأكملھ في الواقع بحسب 

 

افقة الوالدین أو األوصیاء ویكون لمو) عاًما 18أو من تقل أعمارھم عن (یخضع استخدام القاصرین لمواقعنا اإللكترونیة  8.3
ننصح الوالدین أو األوصیاء الذین . عقدنا مبرًما مع الوالدین أو الوصي وھم مسؤولون عن التزام القاصرین بالشروط

موقع اإللكتروني بأھمیة توعیتھم لھؤالء القاصرین حول سالمتھم على اإلنترنت حیث أَن یسمحون للقاصرین باستخدام ال
یجب على القاصرین الذین یستخدمون أي خدمة . استقامة أو دقة اإلعالنات غیر مضمونة أو ال یمكن ضمانھا بصورة كاملة

 .تفاعلیة أن یكونوا على درایة بالمخاطر المحتملة التي قد یتعرضون لھا
 

جب علیك عدم استخدام موقعنا اإللكتروني بأي طریقة ینتج عنھا أو قد تتسبب في تلفھ أو إعاقة إتاحتھ أو تعطیل إمكانیة ی 9.3
أو ألي أغراض أو نشاطات /أو استخدامھ بأي صورة غیر قانونیة أو غیر شرعیة أو احتیالیة أو ضارة و/الوصول إلیھ، و

ضارة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر استخدام موقعنا اإللكتروني لنسخ  غیر قانونیة أو غیر شرعیة أو احتیالیة أو
أو الحصول على وصول غیر مصرح بھ /أي مواد أو تخزینھا أو استضافتھا أو بثھا أو إرسالھا أو نشرھا أو توزیعھا و

أو على سبیل المثال ال الحصر /لھ، وأو إرسال رسائل تجاریة متطفلة من خال /أو جمع البیانات منھ و/لموقعنا اإللكتروني و
 .وھو استقبال طلبیات الشراء من العمالء وتنفیذھا: القیام بأي فعل من األفعال یتعارض مع الغرض من ھذا الموقع

 

طریق عند الضرورة سنبلغ عن أي خرق لھذه الشروط إلى سلطات تطبیق القانون المختصة وسنتعاون مع تلك السلطات عن  10.3
وفي حال حدوث . أو معلوماتك الشخصیة لھم إلى الحد الذي تسمح بھ قوانین حمایة البیانات الساریة/ك والكشف عن ھویت

 .مثل ھذا الخرق، سیتوقف إعمال حقك في استخدام موقعنا اإللكتروني على الفور
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بنا وتلك الخاصة بالشركات نحتفظ ألنفسنا بكافة الحقوق وسندات الملكیة والمصالح المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة الخاصة  11.3
التابعة لنا بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر أي براءات اختراع أو عالمات تجاریة أو عالمات خدمیة أو حقوق نشر 
أو حقوق قواعد البیانات أو حقوق التصمیم أو الخبرات العملیة أو المعلومات السریة وخالف ذلك من حقوق محمیة مماثلة 

 .في أي دولة
 

ي تخولنا الق�ام بها .4
 األمور اليت

 
دة وعمل�ات التس��ة الخاصة  1.4 باستخدامك لموقعنا فأنت تخولنا صالح�ة الق�ام بمعالجة المدفوعات والمبالغ المس�ت

بمعامالتك وتح��ل األموال إ� حسابك البن�ي حسب مقت�ن الحال والسحب من رص�د بطاقتك االئتمان�ة أو حسابك 
وطالبن�ي المرتبطة به، ح ا لهذە ال�ش كات التابعة لنا وفق�  . سب األحوال، ودفع أ�ة مبالغ مستحقة عل�ك لنا ولل�ش

 
ي أي وقت تقد�م أي معلومات مال�ة أو تجار�ة أو شخص�ة نحتاجها للتحقق من ه��تك 2.4

لن تنتحل . قد نطلب منك �ن
ا ال �خولك القانون استخدامه بما (ا �لزم للتحقق من معلوماتك ت�ح لنا للق�ام بم. شخص�ة أي شخص أو �ستخدم اسم�

ي ذلك أي معلومات محدثة
ي من جهة إصدار بطاقتك االئتمان�ة) �ن

ي مبديئ
 . والحصول ع� تف��ض ائتماين

 
 الشحن والتسل�م .5

 
ي ستمكنك من تتبع عمل�ة استالمك للمنتجات  1.5 ي (ستحتوي رسالة تأ��د إرسال المنتجات ع� معلومات التسل�م اليت

�ن
ي تتوفر  ي بعض األح�ان قد يؤثر حدث ما خارج عن س�طرتنا ع� �سل�منا المنتجات لك). فيها هذە الخدمة األحوال اليت

. �ن
 . لمعرفة الم��د حول مسؤوليتنا عند حدوث مثل هذا األمر  10راجع البند 

 
لة التسلیم في حالة عدم تواجد أحد في العنوان الخاص بك أثناء عملیة التسلیم، یجوز لشركة الشحن أن تترك إشعار بمحاو 2.5

وإذا حدث ذلك، من فضلك تواصل مع شركة الشحن على الرقم الموضح . واإلبالغ عن إعادة البضائع إلى مستودعھم المحلي
على  eShopWorldإن واجھتك أي أمور أخرى، یرجى التواصل مع . في إشعار محاولة التسلیم
info@eshopworld.com . 

 

اء عندما نقوم بتسل�م المنتجات إ� العنوان الذي قدمته لنا أو عند استالمك المنتجات منا  3.5  . تكتمل إجراءات أمر ال�ش
 

ي المخزون أو غ�ي متوفر لدى با 4.5
اء غ�ي متوفر �ن ي بعض األح�ان �كون جزء من طلب�ة ال�ش

إن لم يتم . ئع التجزئة ذي الصلة�ن
وط  ي هذە ال�ش

ا بموجب البند (اإلتفاق ع� خالف ذلك �ن ي �سل�م طلبيتك )10تحد�د�
ات التأخ�ي �ن ن عن ف�ت ، ال نكون مسؤولني

ات التأخ�ي من قبل بائع التجزئة، ولن �شحن المنتجات  ي المخزون أو �سبب ف�ت
ي ال تتوافر فيها البضائع �ن �سبب األحوال اليت

 . �ك إال بعد وصولها إ� مستودعاتنا إل
 

 عن دقتها  5.5
ً

ي تكون مسؤو� ي تزودنا بها واليت إن حدث خرق ألي لوائح . يتم شحن المنتجات إل�ك بناًء ع� المعلومات اليت
اد(تنظ�م�ة  ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح� اللوائح التنظ�م�ة للتصدير واالست�ي

ي ) بما �ن �سبب عدم دقة المعلومات اليت
 عن هذا الخرققد

ً
 . متها لنا تكون مسؤو�

 

ت�ب عمل�ات التسل�م وتأ��د المعلومات الخاصة بها و�عادة  6.5 كة الشحن الخاصة بنا من وقت آلخر ل�ت قد تتصل بك �ش
 ). بحسب األحوال(جدولتها 

 
 
 

 

mailto:customercare@eshopworld.com
mailto:oncustomercare@eshopworld.com
mailto:oncustomercare@eshopworld.com
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ي األحوال(إذا قمت باخت�ار خ�ار الدفع عند التسل�م كط��قة مفضلة لتسل�م المنتجات ودفع األموال  7.5
ي يتاح فيها هذا  �ن اليت

 ): الخ�ار
 

ي رفض وسائل دفع بعينها؛ 1.7.5
 فإن لنا الحق �ن

 
 أو/ أو نقبل الدفع بالعملة المحل�ة فقط، و / و  2.7.5

 

ي رفض �سل�م  3.7.5
 وقت التسل�م، فنحن نحتفظ بحقنا �ن

ً
ي حالة رفضك استالم المنتجات أو عدم دفع المبلغ كام�

�ن
 . المنتجات

 
 المرتجعات  .6

 
ي البند باستثناء ما هو منصوص عل� 1.6

ي البند التا�ي ع� الحاالت الق�اس�ة  8ه بخالف هذا �ن
أدناە، ��ي األحكام الواردة �ن

نت اء ع� اإلن�ت ي اإللغاء إن كنت . لمرتجعات طلبات ال�ش
من فضلك انظر أدناە للم��د من المعلومات بخصوص حقك �ن

و�ــــج وكذلك للبضائع ا ي وال�ن ي االتحاد األورويب
ن �ن  . لتالفةأحد العمالء المق�مني

 
ي أ�ام العطالت 2.6

ة من : المرتجعات �ن ي الف�ت
اؤها �ن ي تم �ش �ن / نوفم�ب  1مع وجود أصل اإل�صال، �جوز إرجاع البضائع اليت ��ش

ة حيت نها�ة يوم / د�سم�ب  31ثان إ�  ي الف�ت
 بنفس وس�لة الدفع األصل�ة �ن

ً
اء كام� داد مبلغ ال�ش  31كانون أول واس�ت

 . �ي كانون ثان من العام التا/ يناير 
 

وط التال�ة 3.6 ا لل�ش د ما دفعته، وفق� ائها، ارجعها إلينا واس�ت ي قمت ��ش ا عن المنتجات اليت  : إن لم تكن راض��
 

ي حالة قابلة إلعادة البيع مع وجود أصل اإل�صال أو الفاتورة  1.3.6
د المبالغ الخاصة بأي بضائع يتم إرجاعها و�ي �ن س�ن

ح��ة ببطاقة وتلك البطاقة �جب أن تب�ت مرفقة مع المنتج ستكون البضائع المختارة مص. أمر الدفعأو تأ��د 
اء . سيتم رد المبالغ بنفس وس�لة الدفع األصل�ة. حيت يتم إرجاعه إذا دفعت المبالغ الخاصة بطلب�ة ال�ش

ا  أو  EUTellerأو  eKontoأو  AGMO ePayment+أو  MisterCashأو  Bancontactمستخدم�
Sporopay  أوTrustpay ا عل�ك فتحه وتزو�دنا من خالله فستصلك رس ي تتضمن رابط�

وين �د اإلل��ت الة بال�ب
د المبالغ خالل  . بتفاص�ل المعلومات البنك�ة لمعالجة المرتجع  . ساعة عمل 72و�عد إتمام هذا األمر، ستس�ت

 
 

اء الخاصة بك غ�ي قابلة لالستبدال 2.3.6  . طلبات ال�ش
 

بمجرد انتھائك من تقدیم طلب اإلرجاع الخاص بك على موقع  :بالنسبة للعمالء في االتحاد األوروبي والنرویج 3.3.6
A&F غیر متاح لجمیع األماكن(، ستستلم ملصق للمرتجعات من خالل البرید اإللكتروني من هنا اإللكتروني .(

وتظھر على بوابة المرتجعات من المبلغ الذي سیتم رده إلیك إن ) دولةتختلف بحسب ال(وسیتم خصم رسوم قلیلة 
وسنشرع في رد المبلغ إلیك فور تأكید استالمنا لبضائعك المرتجعة ومعالجة رد األموال . استخدمت ھذا الملصق

برید إلرجاع بضائعك بدون بدء عملیة اإلرجاع على اإلنترنت، من فضلك أرسل البضائع بواسطة ال. الخاصة بك
إن استخدمت شركة الشحن الخاصة بك . إلى العنوان التالي أدناه والذي یخص دول االتحاد األوروبي والنرویج

 . إلرسال البضائع المرتجعة فستكون مسؤوًال عن دفع تكالیف الشحن
 

ع الخاص بك بمجرد انتھائك من تقدیم طلب اإلرجا: المتحدة ةبالنسبة للعمالء في تركیا ولبنان واإلمارات العربی 4.3.6
وسنشرع في رد . ، ستستلم ملصق للمرتجعات من خالل البرید اإللكترونيمن هنااإللكتروني A&Fعلى موقع 

م إرجاع البضائع في یلز. المبلغ إلیك فور تأكید استالمنا لبضائعك المرتجعة ومعالجة رد األموال الخاصة بك
على سبیل المثال العطور أو األحذیة أو علب اإلكسسوارات (التغلیف األصلي الخاص بكل منھا كلما أمكن ھذا 

 ).وخالفھ

https://www.abercrombie.com/shop/eu/help/startmyreturn
https://www.abercrombie.com/shop/eu/help/startmyreturn
https://www.abercrombie.com/shop/eu/help/startmyreturn
https://www.abercrombie.com/shop/eu/help/startmyreturn
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و�ــــج ي وال�ن ي االتحاد األورويب

 : خاص بالعمالء �ن
Abercrombie & Fitch/Hollister Co. Returns Department  
Leeghwaterweg 4-6-8 
4612  RD Bergen op Zoom 
The Netherlands 

 
 

ي كندا
 خاص بالعمالء �ن

 

ي كندا ع� ما ��ي  4.6
ة األم��ك�ة المحدودة : يوافق العمالء المق�مون �ن ون�ة المبا�ش كة التجارة اإلل��ت -U.S. Direct E(�ش

Commerce Limited) ( المعروفة باسمeShopWorld ( ي
مع وكالة خدمات الحدود  CREDITS�ي مشارك معتمد �ن

ة األم��ك�ة المحدودة ). CBSA(ال�ند�ة  ون�ة المبا�ش كة التجارة اإلل��ت اء المنتجات من �ش ي �ش -U.S. Direct E(بطليب
Commerce Limited) ( المعروفة باسمeShopWorld( ناشيونال كة ل�فينغستون إن�ت ي بهذا أفوض �ش

، فإين
)Livingston International ( ي

ي بالتعامل  CREDITSالوس�ط الجمر�ي المعتمد �ن ي ولتقوم بالن�ابة عين  عين
ً

لتكون وك��
ي والق�ام باألعمال المحاسب�ة ) CBSA(مع وكالة خدمات الحدود ال�ند�ة  من أجل تخل�ص إجراءات البضائع الخاصة يب

ة األم��ك�ة المحدودة  ون�ة المبا�ش كة التجارة اإلل��ت ائب و�عادة البضائع إ�  �ش -U.S. Direct E(الخاصة بالرسوم وال�ن
Commerce Limited) ( المعروفة باسمeShopWorld ( ي ا بالن�ابة عين ون�� داد األموال إل��ت وأفهم . وتقد�م مطالبات اس�ت

دة ) CBSA(فإن وكالة خدمات الحدود ال�ند�ة  CREDITSأنه بموجب برنامج  سل إ� الوس�ط الجمر�ي أ�ة أموال مس�ت س�ت
ي تم دفعها ل ائب اليت كة التجارة خاصة بالرسوم وال�ن ًة من �ش دة مبا�ش ي سأحصل ع� األموال المس�ت لبضائع المرتجعة وأنين
ة األم��ك�ة المحدودة  ون�ة المبا�ش ). eShopWorldالمعروفة باسم ) (U.S. Direct E-Commerce Limited(اإلل��ت

ناشيونال  كة ل�فينغستون إن�ت ي أ�ح ل�ش
دة  )Livingston International(وعالوة ع� هذا، فإين إلرسال أي أموال مس�ت

ة ) CBSA(صادرةة من وكالة خدمات الحدود ال�ند�ة  ون�ة المبا�ش كة التجارة اإلل��ت ، حيت �مكن رد األموال إ� �ش باس�ي
 ). eShopWorldالمعروفة باسم ) (U.S. Direct E-Commerce Limited(األم��ك�ة المحدودة 

 
 البضائع التالفة .7

 
نحن مسؤولون بموجب القانون عن تقدیم بضائع مطابقة لما ورد في ھذا : ألوروبي والنرویجخاص بالعمالء في االتحاد ا 1.7

إن رغبت في إرجاع بضائع تالفة أو غیر مطابقة لبنود العقد المبرم بیننا، یمكنك مراسلتنا عبر البرید اإللكتروني أو . العقد
إن رغبت في إرجاع بضائع تالفة أو غیر مطابقة لبنود العقد المبرم . االتصال بنا على الخط المجاني المخصص لموقعك

وبمجرد . بیننا، فسنحتاج أوًال للتأكد من أنھا تالفة أو بھا عیوب أو غیر مطابقة للوصف الموجود على موقعنا اإللكتروني
وإن تبین لنا أن البضائع . دفعتھا التأكد من ھذه األمور، سنرد إلیك تكلفة البضائع ومصاریف الشحن والمناولة األصلیة التي

من فضلك راجع . سلیمة ولیس بھا عیوب، فلن یحق لك استرداد المبالغ وسنقوم بإرجاع البضائع إلیك مع تحمیلك التكالیف
وغالبًا سنرد األموال من خالل وسیلة . أعاله للمزید من المعلومات حول كیفیة إتمامك لطلب المرتجعات" المرتجعات"بند 

یرجى العلم أن . یوًما تقریبًا من تاریخ استالمنا للبضائع) 14(نفسھا التي استخدمتھا لشراء البضائع خالل أربعة عشر  الدفع
من أجل معالجة المرتجعات المتعلقة . ظھور ھذا األمر على كشف حساب بطاقتك االئتمانیة قد یتطلب وقتًا أطول من ھذا

رید اإللكتروني تحتوي على رابط علیك أن تفتحھ كي تزودنا بتفاصیل المعلومات بوسائل الدفع التالیة، ستصلك رسالة بالب
 EUTellerأو  eKontoأو  AGMO ePayment+أو  MisterCashأو  Bancontact: البنكیة لمعالجة عملیة اإلرجاع

 .ساعة عمل 72وبعد إتمام ھذا األمر، ستسترد المبالغ خالل . Trustpayأو  Sporopayأو 
إن كنت تعتقد أن البضائع التي استلمتھا تالفة أو متضررة أو : مالء في تركیا ولبنان واإلمارات العربیة المتحدةخاص بالع 2.7

  0800-297597على األرقام  A&Fغیر مطابق للوصف الموجود على موقعنا اإللكتروني، اتصل بشركة 
 +.1-925-359-2579أو 
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ي اال�سحاب من العقد  .8
ن (الحق �ن و�ــــج للعمالء المق�مني ي وال�ن ي االتحاد األورويب

 )�ن
 

اء ألي سبب من األسباب بدون أي غرامات لمدة تصل إ� أر�عة ع�ش  2.8مع مراعاة البند  1.8 أدناە، �مكنك إلغاء طلب�ة ال�ش
اء ) 14( ا من تار�ــــخ استالم أمر ال�ش  . يوم�
 

ن بموج 2.8 ي نكون فيها ملزمني ي الحاالت اليت
اء إال �ن ي إلغاء طلب�ة ال�ش

ب القانون بتقد�م هذا الحق لك ضمن ال ��ي حقك �ن
ي الساري لد�ك

بموجب هذا البند ال ينطبق ع� المنتجات ) أو استبدالها(حق إرجاع المنتجات . نطاق االختصاص القضايئ
، أو ) 2(المصنوعة حسب الطلب، أو ) 1( ي �سبب طب�عتها ال �مكن إرجاعها أو ) 3(المنتجات ذات الطابع الشخ�ي اليت

ا، أو تكون معرضة للت ن تكون المنتجات محكمة الغلق قد تم تور�دها و�كون من غ�ي ) 4(دهور أو انتهاء صالحيتها ��ع� حني
 . المالئم إرجاعها ألسباب تتعلق بحما�ة الصحة أو النظافة العامة أو الشخص�ة إذا أصبحت غ�ي محكمة الغلق بعد �سل�مها 

 
 س�اسة اال�سحاب من العقد  3.8

 
ي 
جمة  :  ألمان�ا ملحوظة تتعلق بالعمالء �ن جمة إ� اللغة األلمان�ة والنسخة الم�ت ن النسخة الم�ت ي حالة وجود تعارض بني

�ن
�ة ف�ما �خص البند  ن ي ألمان�ا 3.8إ� اللغة اإلنجل�ي

ن �ن  . ، تكون الغلبة للعمل بنسخة اللغة األلمان�ة بالنسبة للعمالء المق�مني
 

 الحق في االنسحاب من العقد
 

 . ھذا العقد خالل أربعة عشر یوًما بدون إبداء أي أسبابلك الحق في االنسحاب من 
 

مھلة االنسحاب من العقد ھي أربعة عشر یوًما من التاریخ الذي كنت قد قمت فیھ أنت أو أحد األطراف الثالثة المعینة 
 .من قبلك، ولیست شركة الشحن، بحیازة البضائع

 
 U.S. Direct E-Commerceعنایة  eShopWorld(لى لممارسة حقك في االنسحاب من العقد، علیك أن تخطرنا ع

Limited ،أیرساید بیزنس بارك، سواردس، مقاطعة دبلن، رمز بریدي  115-100، الطابق الثالث، مبنى الكونكورس
K67 NY94  أیرلندا، برید إلكترونيinfo@eshopworld.com (ولھذا . سحاب من ھذا العقدباتخاذك قرار االن

. الغرض، یمكنك استخدام االستمارة النموذجیة المرفقة الخاصة باالنسحاب من العقد، وھي على كل حال لیست إلزامیة
یمكنك أیًضا ملء االستمارة النموذجیة الخاصة باالنسحاب من العقد إلكترونیًا وتقدیمھا أو أي بیان آخر واضح على 

تحتوي رسالة البرید اإللكتروني الخاصة بتأكید طلبیة الشراء أو رسالة البرید اإللكتروني الخاصة س(موقعنا اإللكتروني 
إن استخدمت ھذا الخیار، سنرسل إلیك تأكیًدا . بتأكید إرسال المنتجات لك على رابط الستمارة اإللغاء والبضائع المرتجعة

 ).اإللكتروني مثًال عن طریق البرید(الستالمنا ھذا اإللغاء دون تأخیر 
 

من أجل االلتزام بمھلة االنسحاب، من المالئم أن ترسل إشعار ممارسة حقك في االنسحاب من العقد قبل تاریخ انتھاء 
 . المھلة

 
 النتائج المترتبة على االنسحاب من العقد

 
باستثناء (اریف تسلیم البضائع إن انسحبت من ھذا العقد، سنرد لك كافة المبالغ التي كنا قد استلمناھا منك، بما في ذلك مص

المصاریف اإلضافیة الناتجة عن كونك قد اخترت أحد طرق تسلیم البضائع األخرى غیر الوسیلة القیاسیة األكثر تفضیًال 
، بدون تأخیر ال مبرر لھ وفي تاریخ ال یتجاوز فترة أربعة عشر یوًما من تاریخ الیوم الذي استلمنا فیھ إشعار )لدینا

ولغرض إتمام رد األموال، سنستخدم نفس وسیلة الدفع التي استخدمتھا عند إجراء المعاملة األصلیة، . العقد انسحابك من
 .ما لم نتفق صراًحة معك على خالف ھذا؛ وفي كل األحوال لن یتم تحصیل أي رسوم منك بسبب عملیة رد األموال ھذه

 
مرة أخرى أو إلى أن تزودنا بما یدل على أنك قد أرجعت  ومن الممكن أن نرفض رد المبالغ لك إلى أن نستلم البضائع

 .البضائع، أیھما أسبق
 

mailto:info@eshopworld.com
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تلتزم بإرجاع البضائع أو تسلیمھا لنا على الفور وفي جمیع األحوال ال یتجاوز ھذا فترة األربعة عشر یوًما التي تبدأ من 
لموعد النھائي إن قمت بإرسال البضائع قبل تكون قد التزمت با. تاریخ الیوم الذي أخطرتنا فیھ بانسحابك من ھذا العقد

 .تاریخ انتھاء مھلة األربعة عشر یوًما
 

وستتحمل المصاریف المباشرة إلرجاع البضائع، إال إن كنت قد حصلت على بطاقة مدفوعة مقدًما أو ترشحك لخالف 
 .eShopWorldھذا من 

 
ه الخسائر في القیمة ناتجة عن مناولة البضائع الغیر تلتزم بالدفع مقابل أي خسائر في قیمة البضائع فقط إن كانت ھذ

 . ضروریة الختبار جودتھا وخصائصھا وتشغیلھا
 

 
 االستمارة النموذج�ة لال�سحاب من العقد 4.8

 
ي اال�سحاب من العقد، من فضلك امأل هذە االستمارة ثم أرسلها مرة أخرى

 . إن كنت ترغب �ن
  
-100، الطابق الثالث، مبنى الكونكورس، U.S. Direct E-Commerce Limitedعنایة  eShopWorldإلى  -

أیرلندا، البرید اإللكتروني  K67 NY94أیرساید بیزنس بارك، سواردس، مقاطعة دبلن، رمز بریدي  115
info@eshopworld.com. 

 
ي (*) نخطركم / أخطركم -

 (*). يع البضائع التال�ة لنا عقد ب(*) ب�لغاءنا / بموجبه ب�لغايئ
 

ي تم طلبها بتار�ــــخ  -  (*). تم استالمها بتار�ــــخ (*)/ اليت
 

 ). العمالء(اسم العم�ل -
 

 ). العمالء(عنوان العم�ل -
 

ي صورتها الورق�ة) (العمالء(توقيع العم�ل -
ي حالة تم اإلخطار عن ط��ق هذە االستمارة �ن

 ): فقط �ن
 

 التار�ــــخ -
--- 

 . احذف ال�لمات المناسبة(*) 
 

 
 ضمان المنتجات ومسؤوليتنا القانون�ة .9
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ي ألمان�ا  8.9و 7.9مع مراعاة األحكام المغايرة بموجب البندين 
ي البندين (للعمالء �ن

والذين ��ي عليهم األحكام الواردة �ن
ي ع� كل ما يتصل بضمان المنتجات ومسؤوليتنا القانون�ة)فقط 8.9و 7.9

 : ، ��ي اآليت
 

ي هذە الحالة، . ضمان المنتجات إ� ف��ق خدمة العمالء الخاص ببائع التجزئة ذي الصلة�جب إرسال أي مسائل تتعلق ب 1.9
و�ن

ا و�ناًء ع� تعل�مات بائع التجزئة فقط د المبالغ المدفوعة أو �ستبدل المنتج حسبما �كون مناسب�  . س�ن
 

ة هذە األوصاف وال نضمن دق . جميع األوصاف والمواصفات الخاصة بالمنتجات يزودنا بها بائعو التجزئة 2.9
وال نقدم أي كفاالت أو ضمانات أو تعهدات من أي ن�ع تتعلق بصالح�ة  . والمواصفات أو مصداقيتها أو مدى است�فائها 

ائه أو جودته أو سالمته أو تعذر استخدامه أو تعذر إصالحه أو ص�انته إ� أق� حد �سمح به  . أي منتج قمت ��ش
ي تتعلق بصالح�ة المنتج أو القانون، فإننا نخ�ي مسؤوليتنا عن جمي

ع ال�فاالت والضمانات، ال��حة أو الضمن�ة، اليت
ن  ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح� ضمان قابل�ة �س��قه وصالحيته لغرض معني

إ� أق�  . جودته أو سالمته بما �ن
ن  �ة (حد �سمح به القانون، لن نكون مسؤولني ي (سواًء كانت المسؤول�ة تعاقد�ة أو تقص�ي

ذلك ع� سب�ل المثال بما �ن
ي )ال الح� المسؤول�ة عن اإلهمال

ي ضمين
ي ذلك ع� سب�ل ) ، أو تحت أي نطاق قانوين

ار من أي ن�ع بما �ن عن أي أ�ن
ار  ار الخاصة واأل�ن ة والعرض�ة والغرامات إللحاق األذى واأل�ن ة، والغ�ي مبا�ش ار المبا�ش المثال ال الح�، األ�ن

تبة  ي تتعلق ع� سب(الم�ت
ي تنتج ) �ل المثال ال الح� بخسارة األر�اح أو خسارة اإليرادات أو فقدان الب�اناتواليت

واليت
اؤها أو الحصول عليها أو تتعلق بها سواء كان قد تم إخطارنا باحتمال وق�ع هذە  ي تم �ش

�سبب أي من المنتجات اليت
ار أم ال  بلغ الذي قمت بدفعه بواسطة بطاقتك أق� حد للمسؤول�ة القانون�ة الواقعة علينا تجاهك هو الم . األ�ن

وط . االئتمان�ة أو غ�ي ذلك من وسائل دفع األموال ي  . وذلك ع� الرغم من أي أمور أخرى تتضمنها هذە ال�ش
ال �ستثين

ي تنشأ �سبب 
ي الحاالت اليت

ن أي مسؤول�ة قانون�ة له عن الوفاة أو اإلصابة الشخص�ة فقط �ن أي طرف من الطرفني
 . أحد موظف�ه أو وكالئه أو ممثل�ه المعتمدينإهمال ذلك الطرف أو 

 
ي قد ��ي ع�  3.9 وط األخرى اليت وط أو الضمانات أو التعهدات أو ال�ش ي كافة ال�ش إ� الحد الذي �سمح به القانون، �ستثين

ي أو أي محتوى عل�ه، سواء كانت ��حة أو ضمن�ة
وين  . موقعنا اإلل��ت

 
ر ينشأ بموجب ما ��ي أو يتصل به ال نتحمل أي مسؤول�ة قانون�ة تجاە أي مستخدم 4.9  : عن أي خسارة أو �ن

 
ي أو عدم القدرة ع� استخدامه، 1.4.9

وين  استخدام موقعنا اإلل��ت
 
ي أو االعتماد عل�ه 2.4.9

وين  . أو استخدام أي محتوى معروض ع� موقعنا اإلل��ت
 

وس أو هجوم رفض الخدمة الموزعة أو أي م 5.9 ر ناتج عن ف�ي ن عن أي خسارة أو �ن واد تكنولوج�ة ضارة لن نكون مسؤولني
ها مما يندرج تحت مس� المل��ة  أخرى قد تص�ب جهاز ال�مبيوتر الخاص بك أو برامجه أو الب�انات المخزنة عل�ه أو غ�ي
ون�ة لها روابط ع�  ون�ة أو تحم�ل أي محتوى منها أو من أي مواقع إل��ت الفك��ة نت�جة الستخدامك لمواقعنا اإلل��ت

 . مواقعنا 
 

ون�ةال نتحمل أي  6.9 ي توجد لها روابط ع� مواقعنا اإلل��ت ون�ة اليت �جب أال . مسؤول�ة قانون�ة عن محتوى المواقع اإلل��ت
ون�ة� وال نتحمل أي مسؤول�ة قانون�ة . ف� وجود هذە الروابط ع� أنه مصادقة أو اعتماد من جانبنا لتلك المواقع اإلل��ت

ر قد ينتج عن استخدامك لتلك ال ون�ةعن أي خسارة أو �ن  . مواقع اإلل��ت
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 خاص بالعمالء في ألمانیا
 

ي البند  7.9
ي  9ب�ف النظر عن األحكام المغايرة �ن

�ع�ة المكفولة للعمالء �ن ي هذە الوث�قة، تظل حقوق الضمان الت�ش
الوارد �ن

ي البضائع سار�ة دون قيود ومن ثم �مكن لهؤالء العمالء التأ��د عليها و 
ي تتعلق بوجود عيوب �ن ي ألمان�ا واليت

التمتع بها �ن
 . حدود النطاق الملزم من الناح�ة القانون�ة الذي نت�حه

 
ي البند  8.9

ي هذە الوث�قة، ��ي ما ��ي ف�ما يتعلق باألحكام الخاصة بالمسؤول�ة  9ب�ف النظر عن األحكام المغايرة �ن
الوارد �ن

ي ألمان) سواء من ناح�ة الوسائل أو ال�م�ات(القانون�ة والقيود 
 : �ا ع� العمالء �ن

 
ر أو الخسارة مستند إ� خرق واضح  1.8.9 ن دون ق�د أو ح� إ� الحد الذي �كون معه سبب ال�ن نكون مسؤولني

ن أو وكالئها أو من ينوب عنها  eShopWorldللواجبات أو إهمال جس�م من طرف   . أو أحد ممثليها القانونيني
 

امات الماد�ة ال 2.8.9 ن ا عن خرق االل�ت
�
ن قانون امات . ناتج عن درجة قل�لة من اإلهمالو�اإلضافة لهذا نكون مسؤولني ن االل�ت

ي يؤدي الوفاء  َم هذا العقد للخطر أو اليت بر�
�
ي يهدد خرقها بتع��ض الغرض الذي من أجله أ امات اليت ن الماد�ة �ي االل�ت

ي �كون االعتماد ع� الوفاء بها هو األمر  ي المقام األول واليت
ا �ن بها إ� جعل تنف�ذ العقد بصورة مالئمة ممكن�

ي هذە الحالة، تكون . معتاد ال
ي �مكن التنبوء بها والمعتادة  eShopWorldغ�ي أنه �ن ار اليت مسؤولة فقط عن األ�ن

امات ناتج عن إهمال  eShopWorldوال تكون . بالنسبة لهذا الن�ع من العقود  ن مسؤولة عن أي خرق آخر لالل�ت
ي الجمل السابقة

 . طف�ف عدا ما هو منصوص عل�ه �ن
 

ر بالح�اة أو أحد أطراف الجسد أو الصحة �سبب ال ��ي أي قيو  3.8.9 ي حالة إلحاق ال�ن
د ع� المسؤول�ة القانون�ة �ن

اض ضمان جودته أو �سبب العيوب المخف�ة بط��قة احت�ال�ة ي المنتج بعد اف�ت
وتظل المسؤول�ة . ع�ب �ن

ي للمسؤول�ة القانون�ة عن المنتجات سار�ة كما �ي 
 . دون تغي�ي القانون�ة بموجب القانون األلماين

 
المسؤول�ة الشخص�ة لموظفينا وممثلينا ووكالئنا ومن ين��ون عنا تكون مستثناة ومحدودة بنفس القدر الذي  4.8.9

 . تكون ف�ه مسؤوليتنا القانون�ة مستثناة أو محدودة
 

 األحداث الخارجة عن س�طرتنا .10
 

ي الوف 1.10
امات عن أي فشل أو تأخ�ي �ن ن اماتنا بموجب العقود نت�جة ألحداث ال نتحمل المسؤول�ة القانون�ة أو أي ال�ت ن اء بال�ت

ي البند . خارجة عن س�طرتنا 
 . أدناە 2.10تع��ف األحداث الخارجة عن س�طرتنا مذكور �ن

 
ي ذلك ع� سب�ل " األحداث الخارجة عن س�طرتنا" 2.10

�قصد بها أي فعل أو حدث خارج عن س�طرتنا ع� نحو معقول بما �ن
ابات أو غلق أ ما�ن العمل أو أي فعل صنا�ي آخر تقوم به أطراف ثالثة أو اضطرابات مدن�ة أو أعمال المثال ال الح� اإل�ن

أو التهد�د بالحرب ) سواء تم اإلعالن عنها أم ال(شغب أو الغزو أو الهجمات اإلرهاب�ة أو التهد�د بوقوعها أو �شوب الحرب 
أو الزالزل أو االنه�ارات أو األو�ئة أو الجوائح أو األزمات أو التحض�ي لها أو الحرائق أو االنفجارات أو العواصف أو الف�ضانات 

ي  ل شبكات االتصاالت العامة أو الخاصة أو حاالت التأخ�ي أو التأج�ل اليت الصح�ة أو ال�وارث الطب�ع�ة األخرى أو تعطُّ
ها يتسبب فيها بائعو التجزئة أو عدم إمكان�ة استخدام السكك الحد�د�ة أو وسائل الشحن أو الطائرا ت أو المركبات أو غ�ي

 . من وسائل النقل العامة أو الخاصة
 

اماتنا التعاقد�ة 3.10 ن ي حال وق�ع أحداث خارجة عن س�طرتنا تؤدي للتأث�ي ع� الوفاء بال�ت
 : �ن
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ي أقرب وقت ممكن إلخطارك، 1.3.10
 سنتواصل معك �ن

 
ة بقاء األحدا 2.3.10 اماتنا التعاقد�ة وتمد�د وقت الوفاء بها ل�شمل ف�ت ن ي . ث الخارجة عن س�طرتنا وسيتم تعليق ال�ت

�ن
تب تار�ــــخ �سل�م جد�د معك بعد  حالة تأث�ي األحداث الخارجة عن س�طرتنا ع� �سل�م المنتجات لك، س�ن

 . انتهاء هذە األحداث
 

ا من تار�ــــخ أمر  30�مكنك إلغاء العقد الذي تأثر باألحداث الخارجة عن س�طرتنا لمدة �ستمر أل��� من  3.3.10 يوم�
اء  ت اإللغاء، فس�كون عل�ك إرجاع أي منتجات ذات صلة كنت قد . ر�ب التواصل معنا ولإللغاء، يُ . ال�ش إن اخ�ت

وط واألحكام(استلمتها  ا لهذە ال�ش ي ذلك )حيثما أمكن ذلك وفق�
ي كنت قد دفعتها بما �ن ، وسنقوم برد المبالغ اليت

 ). إن أمكن(أي م�وفات لتسل�م المنتجات 
 

 )العطور والروائح(السلع الخطرة  .11
 

واتحاد ) UNECE(وائح الخاصة بالسلع الخطرة لدى السلطات الدول�ة مثل لجنة األمم المتحدة االقتصاد�ة ألورو�ا الل 1.11
ي تحتوي ع� الروائح والعطور ع� أنها سلع خطرة ) IATA(النقل الجوي الدو�ي  ") سلع خطرة("تصنف المنتجات اليت

اطات شحن صارمة تختلف عمل�ة إرجاع السلع الخطرة عن عمل�ة إرجاع و . ومن ثم تخضع هذە السلع الخطرة الش�ت
 . السلع غ�ي الخطرة

 
ي الممل�ة المتحدة

  خاص بالعمالء �ن
 

ي إرجاع منتجات الروائح أو العطور أو السلع  2.11
ي الممل�ة المتحدة وكنت ترغب �ن

اء المنتجات وأنت مق�م �ن إن قمت بطلب �ش
لمناولة مسبقة الدفع وال تتحمل أي مبالغ الحقة مقابل خدمة ، تكون جميع رسوم الشحن وا)إن أمكن(الخطرة األخرى 

ا وقابلة إلعادة البيع بمعين أنه لم يتم . المرتجعات ي حالة سل�مة تمام�
ي تقوم ب�رجاعها �ن �جب أن تكون السلع الخطرة اليت
ر  ا وغ�ي مت�ن  . فتحها أو استخدامها و�جب أن �كون تغل�فها سل�م�

 
ي ط 3.11 لبتها �جب أن �سجل دخولك إ� بوابة البضائع المرتجعة الخاصة بنا ثم تختار السلع الخطرة إلرجاع السلع الخطرة اليت

ئ بطاقة المرتجعات الخاصة بك ن يتم استالم السلع الخطرة  eShopWorldوستخطرك . المراد إرجاعها ثم تن�ش حني
ي منشآت 

ي . للمرتجعات eShopWorldالمرتجعة �ن
 eShopWorldمنشآت وسيتم فحص السلع الخطرة المرتجعة �ن

د أي مبالغة مستحقة لك ن يتم إرجاع أي من . للمرتجعات للتأ��د وس�ن دة حني �جوز عمل استقطاعات من المبالغ الُمس�تَ
ي حالة غ�ي مقبولة

إن كانت السلع الخطرة المرتجعة غ�ي قابلة إلعادة البيع �شكل كامل أو . تلك السلع الخطرة المرتجعة �ن
ا،  ر� ي رفض رد األموالكان تغل�فها مت�ن

 . فنحن نحتفظ بحقنا �ن

ي خ ي االتحاد األورويب
 اص بالعمالء �ن

 
ي  4.11 ي االتحاد األورويب

اء وأنت مق�م �ن ودك ) باستثناء الممل�ة المتحدة(إن قمت بطلب ال�ش ن ببطاقة  eShopWorldس�ت
ي ستتضمن عنوان منشأة  نت من خالل بوابة البضائع المرتجعة، واليت الذي �جب  eShopWorldمرتجعات ع� اإلن�ت

م بدفع كافة رسوم الشحن والمناولة من العنوان الخاص بك إ� عنوان منشأة . إرجاع المنتجات إل�ه ن  eShopWorldتل�ت
ي تقوم ب�رجاعها قابلة إلعادة ب�عها بصورة كاملة بمعين أنه لم يتم فتحها أو . للمرتجعات �جب أن تكون السلع الخطرة اليت

ر استخدامها و�جب أن �كون تغ ا وغ�ي مت�ن  . ل�فها سل�م�
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ا ع� بوابة  5.11 كة الشحن أن العبوة المرتجعة تحتوي ع� روائح أو عطور، وسيتم إخطارك بهذا أ�ض� أنت مطالب ب�بالغ �ش
للمرتجعات، سنفحصها ونرد أ�ة مبالغ  eShopWorldبمجرد رج�ع السلع الخطرة إ� عنوان منشأة . البضائع المرتجعة

ي حالة �جوز عمل ا. مستحقة لك
ن يتم إرجاع أي من تلك السلع الخطرة المرتجعة �ن دة حني ستقطاعات من المبالغ الُمس�تَ

ا، فنحن نحتفظ . غ�ي مقبولة ر� إن كانت السلع الخطرة المرتجعة غ�ي قابلة إلعادة البيع �شكل كامل أو كان تغل�فها مت�ن
ي رفض رد األموال

 . بحقنا �ن

 
ي ال�ابان

 خاص بالعمالء �ن
 

 .support@eshopworld.zendesk.comمن خالل  eShopWorldاصل مع خدمة دعم العمالء في علیك التو 6.11
 

 السلع الخطرة المعيبة 
 

مة دعم العمالء ، من أجل إرجاع السلع الخطرة التالفة أو المعیبة التي استلمتھا، علیك أن تتواصل مع خد8.6إلحاقًا بالبند  7.11
 .support@eshopworld.zendesk.comمن خالل  eShopWorldفي 

 
 المنتجات ذات الطابع الشخ�ي  .12

 
اء ذات طابع شخ�ي لتوافر ما ��ي  eShopWorldتخضع قدرة  1.12  : ع� الوفاء بأي طلب�ات �ش

 
 المخزون،/ المنتج 1.1.12

 
ور�ة/ لمطل��ةوالمواد ا 2.1.12  . ال�ن

 
 . أو زمن الشحن ألي من هذە المنتجات نت�جة لقيود خاصة بالمنتج أو المواد / قد يتأثر زمن التصنيع و  2.12

  
 التع��ض .13

 
امات ومصار�ف نتكبدها  1.13 ن ار وتكال�ف وال�ت وط، تقوم بتع��ضنا وتتعهد بتع��ضنا عن أ�ة خسائر وأ�ن بموجب هذە ال�ش

ي ذلك ع� سب�ل المثال ال (
الح� النفقات القانون�ة وأي مبالغ قد ندفعها لطرف ثالث أثناء �س��ة المطالبات أو بما �ن

ن  اعات بناًء ع� نص�حة مستشار�نا القانونيني ن وتكون ناتجة عن أي خرق من جانبك أو ادعاء ألي خرق من جانبك ) ال�ن
وط ي هذە ال�ش

 . لألحكام المذكورة �ن
 

ي ألمان�ا
 خاص بالعمالء �ن

 
ي البند  ما تقدم ذكرە من 2.13

 عن ذلك، ال . ال ��ي إن كنت غ�ي مسؤول عن الخرق 1.13أحكام تتعلق بالتع��ضات �ن
ً

وفض�
وط هذە مجرد إدعاء ل�ن  ي وث�قة ال�ش

��ي األحكام سالفة الذكر المتعلقة بالتع��ضات إن كان خرقك لألحكام الواردة �ن
ي 

 . ال �مكن إثبات ارتكابك لخرق قانوين
 

وط االستخدام .14  خرق �ش
 
 
 
 
 
 

 

mailto:support@eshopworld.zendesk.com
mailto:support@eshopworld.zendesk.com
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وط بأي شكل من األشكال، ف�جوز لنا اتخاذ د 1.14 وط، إن خرقت هذە ال�ش ون اإلخالل بحقوقنا األخرى بموجب هذە ال�ش
ي و 

وين ي ذلك تعليق وصولك إ� موقعنا اإلل��ت
ا للتعامل مع الخرق، بما �ن أو منعك من الدخول إل�ه / اإلجراء الذي نراە مناسب�

ي �ستخدم عنوان / و  نت الخاص بك من الوصول إل�ه و أو حظر أجهزة ال�مبيوتر اليت أو التواصل مع مزود / بروتوكول اإلن�ت
ي و 

وين نت الخاص بك لطلب منع وصولك إ� موقعنا اإلل��ت  . أو رفع دعوى قضائ�ة ضدك/ خدمة اإلن�ت
 

نت .15 اع ع�ب اإلن�ت ن  حل ال�ن
 

و�ــــج 1.15 ي وال�ن ي االتحاد األورويب
ي : خاص بالعمالء �ن ي الخاصة بت(تتطلب لوائح االتحاد األورويب

نت �ن اعات ع�ب اإلن�ت ن س��ة ال�ن
ن  ي مجال عقود  2015لعام ) شأن نزاعات المستهل�ني

ي والذين �عملون �ن ي االتحاد األورويب
ن �ن من جميع التجار المسجلني

ي تقد�م ما  ي تم إ�شاؤها داخل االتحاد األورويب نت اليت نت ومن جميع األسواق ع� اإلن�ت البيع أو تقد�م الخدمات ع�ب اإلن�ت
 : ��ي 

 
وھي متاحة عبر ) ODR( ط إلكتروني لمنصة تسویة المنازعات عبر اإلنترنت راب 1.1.15

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

مباشرةً لسبب یتعلق بنزاع عبر اإلنترنت، یمكنك القیام  eShopWorldإن كنت ترغب في التواصل مع شركة  2.1.15
 . Compliance@eshopworld.comبر بھذا ع

 
 خاص بالعمالء في ألمانیا

 
ا للبند  2.15 امنا بتقد�م المعلومات وفق� ن ي  36من أجل الوفاء بال�ت

من القانون المتعلق بالحلول البد�لة لتس��ة المنازعات �ن
، فنحن نعلن ب ن ي إحدى المسائل الخاصة بالمستهل�ني

ي إجراءات �س��ة المنازعات �ن
ن بالمشاركة �ن موجبه أننا لسنا ملزمني

ي مثل هذە اإلجراءات
اك �ن ي االش�ت

ن �ن ن أو راغبني  . هيئات التحك�م الخاصة بالمستهل�ني
 

وط هامة أخرى .16  �ش
 

اما 1.16 ن اماتنا التعاقد�ة إ� منظمة أخرى ل�ن هذا لن يؤثر ع� حقوقك أو ال�ت ن وطتنا بموجب هذە �جوز لنا نقل حقوقنا وال�ت  . ال�ش
 

كتنا و�ينك 2.16 ن �ش م بني وط الواردة ف�ه. هذا العقد م�ب  . وال �حق ألي شخص آخر تنف�ذ أي من ال�ش
 

ا لب�ان الخصوص�ة الخاص بنا  3.16 ي لقراءة ب�ان الخصوص�ة . وال �ستخدم معلوماتك الشخص�ة إال وفق�
ُير�ب أخذ الوقت ال�ا�ن

ا مهم ن السار�ة لحما�ة الب�انات، . ة ��ي عل�كالخاص بنا بعنا�ة ألنه يتضمن أحكام� إ� الحد المسم�ح به بموجب القوانني
ا  ا لبائ�ي التجزئة استخدام معلوماتك الشخص�ة وفق� ي هذا العقد، �جوز أ�ض�

امات الواردة �ن ن ا لغرض تنف�ذ االل�ت وتحد�د�
ي �مكن العثور عليها ع� مواقعهم اإلل ون�ةلس�اسات الخصوص�ة الخاصة بكل منهم واليت  . ��ت

 
وط ع� نحو منفصل 4.16 ي هذە ال�ش

إن قررت أي محكمة أو سلطة مختصة أن أي . يتم إعمال كل فقرة من الفقرات الواردة �ن
ي أو غ�ي قابل للتنف�ذ، فستظل الفقرات الباق�ة سار�ة ونافذة بصورة كاملة

 . من هذە الفقرات غ�ي قانوين
 

وط ع� أنه بمثابة منح  ألي حقوق قانون�ة ال �مكن تفس�ي أي مما تم التعب�ي عنه أو اإلشارة  5.16 ي هذە ال�ش
إل�ه أو تضمينه �ن

وط أو ف�ما يتصل  ي رفع دعاوى قانون�ة بموجب هذە األحكام وال�ش
أو متعلقة بالمساواة واإلنصاف أو تع��ضات أو حق �ن

ي هذە الوث�قة
وط وكافة اإلقرارات و . بها ألي شخص آخر غ�ي األطراف المذكورة �ن الضمانات والتعهدات إن هذە ال�ش

كات التابعة ولك بصورة ح��ة ي هذە الوث�قة تهدف إ� تحقيق منفعة لنا ولل�ش
وط واألحكام الواردة �ن  . وال�ش

 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
mailto:Compliance@eshopworld.com
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وط أو لم نفرض حقوقنا ضد وفائك� إن لم ن� ع 6.16 اماتك بموجب هذە ال�ش ن ي الق�ام بهذا، فبأي من ال�ت
ال ك أو تأخرنا �ن

اماتبمثابة تنازل منا عن حق ا هذ �عد  ن ا بالوفاء بتلك االل�ت ي أنك لست ملزم�  . وقنا لك وال �عين
 

ن أيرلندا  7.16 وط تخضع لقوانني ي وأي . ير�ب العلم أن هذە ال�ش
وين اء المنتجات من خالل موقعنا اإلل��ت ي أن عقود �ش وهذا �عين

ن أيرلندا  حن وأنت، ع� أن المحا�م يتفق كالنا، ن. نزاعات أو مطالبات تنشأ عن تلك العقود أو ف�ما يتصل بها تخضع لقوانني
 . األيرلند�ة لها السلطة القضائ�ة غ�ي الح��ة

 

ي البلد الذي تق�م ف�ه 8.16
وط، .  وكعم�ل، ستستف�د من أ�ة أحكام قانون�ة ملزمة �ن ي هذە األحكام وال�ش

وال يؤثر أي مما يرد �ن
ي ذلك البند 

ي أن تعتمد ع� هذە األحكام الملز 7.16بما �ن
ن المحل�ة، ع� حقوقك كمستهلك �ن  . مة للقوانني

 
ي  ي االتحاد األورويب

 خاص بالعمالء �ن
 

ي توفرها  9.16 ا بالحما�ة اليت ، فإنك تتمتع أ�ض� ي إن كنت أحد العمالء الذين �قع محل إقامتهم المعتاد داخل االتحاد األورويب
ي دولة إقامتك

ي تلك الحالة، �مكنك أن تختار رفع الدعاوى المتع. األحكام القانون�ة الملزمة �ن
وط والناشئة و�ن لقة بهذە ال�ش

ي يوجد فيها محل إقامتك المعتاد  ي اليت ي االتحاد األورويب
ي كل من أيرلندا والدولة العضو �ن

 .  عن معاي�ي حما�ة المستهلك �ن
 


