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هذا اإلصدار من السياسات �للغة العربية ميثل ترمجة غري مدققة من اإلصدار األساسي للسياسات �للغة اإلجنليزية.  تنويه هام:
لذلك يعترب اإلصدار �للغة اإلجنليزية هو اإلصدار الرمسي املرجعي، بينما ُيعرض هذا اإلصدار �للغة العربية �دف التسهيل على 

ألي أو أي من مّالكها أو موظفيها ) JYardsمن دون حتمل ( ،فهم النصوص اإلجنليزية إن لزم األمر الناطقني �لعربية العمالء
 .مسؤولية بسبب عدم دقة الرتمجة

  
  املصطلحات والتعريفات )1(
  
 )JYards(: حتالشركة اليت  يه) مل العالمة التجاريةJYards ،( وإ�حتها من ، نرتنتعرب اإل بضائعال تسويقاملختصة يف و

 ةكرتونيق اإل اسو األعن طريق و  ،التواصل االجتماعي ععلى مواق اوصفحا� ،لكرتوينها اإلتطبيقو ، لكرتويناإل هاموقع خالل
  .خرىأ اليت تديرها جهات

 هو من يقوم بتصفح قائمه البضائع  :املتسوق.  
 ؤه من قبل املتسوقإنشاهو عمليه شراء البضائع اليت مت   :الطلب.  
 تسليمهأو  ،هإرسالأو  ،ء طلبهإنشامت و  البضائع هو املتسوق الذي قام بطلب  :املشرتي.  
 اليت تقوم و  ،طلبهإىل  هي السلع اليت يقوم املشرتي �ضافتها  :املنتج)JYards(  أن  من املمكنو  بطريقه متنوعهبعرضها

   .انواع خمتلفهأو  عده قطع من نفس النوعأو  واحده قطعةحتتوي على 
 هو املزود اليت تقوم   :البائع)JYards (بتسويق بضائعه.  
 عده قطع مت شراؤها من قطعة أو املشرتي ل إعادةهي عمليه   رجاع:اإل)JYards(  البائعإىل.  
 املشرتي مره اخرىإىل  هاإرجاعالبائع للقطع اليت مت  إرسال إعادةهي عمليه   رجاع:اإل إعادة.  
 عده منتجاتأو  من املمكن ن حتتوي على منتج واحدو  املشرتيإىل  ا من قبل البائعإرساهلهي البضائع اليت يتم   :الطرد.  
 ىاآلخر لوازم التغليف و  الشهاداتو  الكتيباتو  امللصقاتو  االختامإىل  �الضفهتغليفه اخلارجي و  هو تعبئه الطرد :التغليف  ،

  .كما مت تغليفها من قبل الشركه املصنعه
 ؤها عن طريق إنشامسبقا يتم  مدفوعة نقديةهي بطاقه  دية:بطاقه اهل)JYards(  ميكن و  ة،حمدد قيمة ماليةوحتتوي على

استخدامه يف و  املخزنه يف بطاقه اهلدا� اليةاملقيمة �نفاق ال اآلخرتسمح للشخص و  ،لشخص اخر هديةللمتسوق شراؤها ك
  .)JYards(ء طلب من إنشا

 :البطاقة االفرتاضية املدفوعة مسبًقا اليت يستخدمها املشرتي أو  املدفوعة مسبًقا البطاقةأو  هي بطاقة االئتمان بطاقه الدفع
  ء الطلب.نشاإل

 قيمة نقدية افرتاضية تقدمها  هي :رصيد حساب التطبيق)JYards(  واليت ال ميكن استهالكها إال عن طريق  ،املشرتيإىل
  .)JYards(ء طلبات من إنشا
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 بطاقة إىل  رجاعلإل مؤهلةتكون املنتجات أن  ها علىإرجاعمنتجات مت قيمة مبلغ مايل  إرجاعهي عملية   ة:النقود املسرتجع
  .Paypalحساب أو  الدفع اخلاصة �ملشرتي

 تكون املنتجات أن  ها علىإرجاعمنتجات مت قيمة مبلغ مايل  إرجاعهي عملية   :يف حساب التطبيق سرتجعةالنقود امل
  .فقط )JYards(ء طلب جديد من إنشايف قيمة وميكنه استخدام هذه ال )JYards(رصيد حسابه يف إىل  رجاعلإل مؤهلة

 هو رمز يتم تقدميه من قبل     :رمز اخلصم)JYards(  ويتم تقدميها للمتسوق ،أرقامأو  يتألف من أحرفأن  من املمكنو 
للحصول على خصم على الطلب  )JYards(املشرتي ليتم ادراجها يف خانه العرض الرتوجيي يف صفحة اخلروج  يف أو 

  .احلايل
 لدى ( العمل الرمسية أ�مهي  :العمل أ�مJYards(. 
 
  رجاعسياسات اإل )2(
  
 و/أو اسرتداد مثنها رجاعإللاملنتجات أهلية   ) أ(
  
املؤهلة السرتداد املنتجات   

  نقداً  مثنها
السرتداد  املؤهلةاملنتجات 

  نقدي يف املتجررصيد كمثنها  
غري املؤهلة املنتجات 

  السرتداد مثنها
لى عإلرجاع ل قابلةمنتجات 

  )JYards( نفقة
هذه املنتجات ميكن إرجاعها 

اسرتجاع سعرها كمبلغ و  جما�
 نقدي 

  اي منتج خاطئ مت
أو  شحنه (منتج خاطئ
أو  عالمه جتاريه خاطئه
أن  لون خاطئ) على

 دوالر 40يكون سعره 
 .اقلأو 

  اي منتج مت استالمه �لفا
أو  نتيجه لعيب مصنعي

أن  على ،خالل الشحن
 دوالر 40يكون سعره 

 ل.اقأو 

هذه املنتجات ميكن إرجاعها 
اسرتجاع سعرها كمبلغ و  جما�

 يف رصيد حساب التطبيق 
  اي منتج خاطئ مت

أو  شحنه (منتج خاطئ
أو  خاطئهعالمه جتاريه 

أن  لون خاطئ) على
يكون سعره اكثر من 

 .دوالر 40
  اي منتج مت استالمه �لفا

أو  نتيجه لعيب مصنعي
أن  على ،خالل الشحن

يكون سعره اكثر من 
 .دوالر 40

هذه املنتجات ميكن إعادة 
لكن و  البائع جما�إىل  اإرساهل

 لن يتم إرجاع سعرها 
منتج فيه خطأ مت أي  •

إرجاعه من قبل املتسوق، ومت 
 مراجعته من ِقبل اخلرباء وتبني

اخلطأ �تج عن سوء أن 
االستخدام أو  االستخدام

أو  التلف املتعمدأو  التعسفي
التغيري وليس أو  التعديل

أو  بسبب خلل يف التصنيع
 .الشحن

  منتج مت إرجاعه من ي أ
مت و  ،قبل املتسوق
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املؤهلة السرتداد املنتجات   
  نقداً  مثنها

السرتداد  املؤهلةاملنتجات 
  نقدي يف املتجررصيد كمثنها  

غري املؤهلة املنتجات 
  السرتداد مثنها

 ال تطابق  قطعةي أ
الصوره أو  الوصف

على أن  ،املعروضه هلا
 دوالر 40يكون سعرها 

  اقل أو 

 ال تطابق  قطعةي أ
الصوره أو  الوصف

على أن  ،املعروضه هلا
يكون سعرها اكثر من 

  .دوالر 40

 مراجعته من قبل اخلرباء
اخلطأ هو أن  تبنيو 

قطعة أو بسبب تبديل ال
جزء منها من قبل 

 .املشرتي
 ي منتج مت إرجاعه ومل أ

يف أو  خطأ فيهأي  يتبني
ال  قطعةحال شحن 

  .تدعم خدمه اإلرجاع
على إلرجاع ل قابلةمنتجات 

  نفقة املشرتي
اليت ميكن إرجاعها املنتجات   -- 

يتم و  على حساب املشرتي
إرجاع املبلغ على حساب 

 .التطبيق
  يدعم عمليه  اي منتج

 ال يوجد فيهو  اإلرجاع
خطأ لكنه مل يناسب أي 

 ال يرغب به و  املشرتي
 .مل يناسب توقعاتهو 

 ي منتج �بع لبطاقه أ
اهلد� اليت مت إرساهلا من 
قبل املشرتي لشخص 

على أن يقوم  ،اخر
املشرتي بتقدمي طلب 

  اإلرجاع

 --  

 ،منتجات ال ميكن إرجاعها  --   إلرجاعل غري القابلةمنتجات 
سعرها كمبلغ يف  يتم إرجاعو 

 :رصيد التطبيق

 منتجات ال تدعم اإلرجاع
 :التعويض بسعرهاو 
  بطاقات اهلدا� 
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املؤهلة السرتداد املنتجات   
  نقداً  مثنها

السرتداد  املؤهلةاملنتجات 
  نقدي يف املتجررصيد كمثنها  

غري املؤهلة املنتجات 
  السرتداد مثنها

 ي منتج يدعم عمليه أ
 فيه خطأ علىو  اإلرجاع

 7.00يكون سعره أن 
 .اقلأو  دوالر

 ي جمموعه من املنتجات أ
 اليت تدعم عمليه اإلرجاع

أن  فيها خطأ علىو 
 تكون ضمن طلب واحد

 7.00ان يكون سعرها و 
  .اقلأو  دوالر

 غري أو  ي منتج خاطئأ
خاطئ ولكن حتتوي على 

أي  أو تغليف �لف
ملحقات للتغليف 

 .مفقودة
 غري أو  ي منتج خاطئأ

خاطئ يف حال كان من 
أو  ضمن العروض

 .التصفيه النهائيه
 غري أو  ي منتج خاطئأ

خاطئ يف حال مت 
 استعماله

 كافة أنواعهابت النظارا، 
سليمة أو أكانت سواًء 

ألخطاء اتعاين من 
 التصنيعية.

 غري أو  ي منتج خاطئأ
خاطئ من املنتجات 
االستهالكية مثل 
 منتجات التجميل

 العطور أو  العنايه �لبشرهو 
 غري أو  ي منتج خاطئأ

من املالبس الغري قابله 
لالستبدال مثل ( املالبس 

مالبس  ،الداخليه
غريها و  اجلوارب ،السباحه

 من املنتجات اخلاصه ) 
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املؤهلة السرتداد املنتجات   
  نقداً  مثنها

السرتداد  املؤهلةاملنتجات 
  نقدي يف املتجررصيد كمثنها  

غري املؤهلة املنتجات 
  السرتداد مثنها

 غري أو  ي منتج خاطئأ
خاطئ رقمي ( مثل 

اقراص ال و  االلعاب
DvD  منتجات و
املنتجات و  الربجميات
 ى ) اآلخر الرقميه 

 سواء  ي منتج للقراءه أ
غري أو  معيباً كان 
 معيب.

 ي منتج قابل للنفخ أ
غري أو  معيباً سواء كان 

 معيب.
  جتهيزه أو أي منتج مت

ه وفقًا للطلب فصيلت
 معيباً سواء كان اخلاص، 

 .معيبغري أو 
 يات مستعملة إلكرتون

 معيباً سواء كان وجمددة، 
 .معيبغري أو 

 ال إلكرتويني منتج أ 
يوجد فيه خلل مبدرد فتح 

 .الغالف اخلارجي عنه
 يات غري مفتوحة إلكرتون

)  3.4يزيد وز�ا على (
  .كيلوغرامات

  
 الشروط واألحكام  ) ب(
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ميكن للمشرتي تقدمي طلب  .)JYards(انتظار الرد من و  رجاعبدون تقدمي طلب لإل قطعةأي  إرجاعال ميكن ألي مشرتي  .1

فإن عدا ذلك  ،من استالمه للطلب أ�م )5( مخس خالل رجاعألي منتج يدعم عمليه اإل )JYards(عن طريق  إرجاع
 .يعد منتهيا رجاعطلب اإل

. حتديد 3ها إرجاعاملراد  قطعةصوره لل إرسال. 2ها  إرجاعللقطع املراد  رجاع. حتديد سبب اإل1 :جيب على املشرتي  . أ
عن طريق  رجاعمسؤوله عن املوافقه على قرار اإل )JYards(فإن �لتايل و  .ها منهإرجاعاملراد  قطعةاملوقع املراد شحن ال
. املوافقه املبدئيه على 1 :حيتملأن  ممكن )JYards(املتخذ من  رجاعقرار اإل .ابالغ املشرتيو  التواصل مع البائع

تكون على حساب و  رجاع. املوافقه على عمليه اإل2القطع سيتم معاينتها من قبل البائع أن  مع العلم ،ا�اين رجاعاإل
 رجاع.. رفض طلب اإل3أو  املشرتي 

أو  حتديد اذا كان املنتج فيه خللو  رجاعاختاذ القرار النهائي لإلو  املنتجة معاين أ. :ه هو املسؤول عنإرجاع�ئع املنتج املراد   . ب
 خلل حصل خالل مرحله الشحنأو  التبديل يف املنتجو  التغيريأو  االتالف املتعمدأو  اخللل �تج عن سوء االستخدامأن 
 رجاعتضع قرار سياسه اإل) JYardsو( ،هإرجاعب. معاينه كل منتج مع تغليفه لكل منتج مراد  .عيب يف التصنيعأو 

  .للمنتج رجاعبناءا على قرار البائع يف لطلب اإل
إىل  املنتجات اليت متت اعاد�ا من البائعأو  ها بسبب عم مطابقتها للوصف املعروضإرجاعج. فيما يتعلق ( �ملنتجات اليت مت 

من  إرجاعمع االنتباه من خالل التقومي امليالدي ال ميكن للمشرتي تقدمي اكثر من طلبات  ،)JYards(املشرتي جما� على نفقه 
�الضافه انه ال ميكن للمشرتي  ،يبدأ حساب هذه الفرته من �ريخ استالم اول طلبو  هي   شهر تسوقو  نفس النوع خالل الفرته
  .من نفس النوع خالل نفس الشهر إرجاعتقدمي اكثر من طلبني 

 ،غري مغسول بكامل تغليفه مبا يف ذلك ختم االمانو  غري ملبوسو  غري مستخدم ،ه بشكل جديدإرجاعاملنتج املراد  إعادةد. جيب 
�الضافه انه يطلب من املشرتين  ،حذاء مت شراؤه على سجاده حىت ال يتعرض للخدشأي  مثال ( يطلب من املشرتي جتريب

 أو /و ،ورماد السجائر ،واملشرو�ت ،والطعام ،ومزيل العرق ،والعطور ،لطيخها �ملاكياجتوخي احلذر عند  شراء املالبس لتجنب ت
  .اتالفهاأو  يسبب تشويه املالبسأن  مصدر آخر ميكنأي 

تقوم بتنسيق ) JYards(فإن  ،تكلفهأي  يتحمل املشرتيأن  البائع بدونإىل  هإرجاعاملنتج جيب أن ) JYards(. عندما تقرر 2
  .مع البائع رجاعاإلو  عمليه الشحن

عند و  ،رجاعلز�ده العدد املسموح به من طلبات اإل) JYards(ء عده حسا�ت على إنشااملتسوقني أو  . ال يسمح للمشرتين3
منها احلد من امتيازات  ،املشرتين تكون معرضه لعده اجراءاتأو  حسا�ت املتسوقنيفإن من مثل هذه احلاله ) JYards(حتقق 
  .اغالق احلسا�تأو  الشراء

  رجاع.. املنتجات ا�انيه ال تدعم عمليه اإل4
5 .)JYards (اإلعادة. يف حالة أو  رجاعاإلأو  سواء أثناء عمليات الشحن ،مسروقةأو  طرود مفقودةأي  ليست مسؤولة عن

  .عملية الشحنب لتقومالشحن اليت مت اختيارها  شركاتجيب على املشرتي مناقشتها مع  ،حدوث مثل هذه املشكلة
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  .املشرتيإىل  ها)إرجاع إعادة ،(على سبيل املثال )JYards(املنتجات اليت ال تتفق مع سياسات  إرجاع. سيتم 6
7. )JYards (إذا كان يدعم عمليه  - ميكن للمشرتي إعادة منتج ما  ،ال تدعم عمليه استبدال املنتجات. للتغلب على ذلك
تكلفة إعادة الشحن مسؤولية فإن  رجاعطلب جديد. �لنسبة للمنتجات اليت تدعم عمليه اإلء إنشاو  ،، على نفقته / هارجاعاإل

وينتظرون االجابه �لنسبه لعنوان  ،)JYards(على املشرتون انتظار احلصول على عنوان الشحن املرجتع لكل منتج من و  ،املشرتي
املنتجات أن  ى نفقتهم اخلاصه. جيب على املشرتون العلموتغطية مصاريف إعادة الشحن عل رجاعقبل ترتيب عملية اإل رجاعاإل

  خمتلفة. إرجاععناوين إىل  املختلفة عادة ما ُتعاد
على نفقته اخلاصه و  العنوان الصحيحإىل  املنتج إعادةخاطئ مسؤوليه  إرجاععنوان إىل  منتجأي  . يتحمل املشرتي الذي قام حبن8

  .بتزويده �لعنوان اخلاطئقد قامت ) JYards(ال تكون أن  بشرط
فإن  ،وفرةغري مت قطعةالأن  اثناء عمليه �كيد الطلب _ تبنيو  . عند قيام املشرتي بشراء منتج معروض من قبل البائع _9
)JYards (إىل  سعر املنتج الغري متوفر إرجاعسيتم و  ،منتجات أخرى يف نفس الطلبأي  بدون التألثري على قطعةستقوم �لغاء ال

  املشرتي.حساب 
  :كالتايل  رجاعاإلقيمة �حتساب ) JYards(. تقوم 10

  
  قيمة التعويض  نوع التعويض  احلالة

تبني و  منتج من قبل املشرتيأي  عند شراء
  املنتج غري متوفر من البائع أن  يف ما بعد

سعر الشراء قيمة التعويض مساويه لقيمة   نقود مسرتجعة
  للمنتج 

تتحمل رسوم ) JYards(أن  و �الضافه
  التحويل البنكي 

منتج متوفر مت شراؤه بناءا أي  عملية الغاء
  على طلب املشرتي 

بيع املنتج قيمة التعويض مساويه لقيمة   حساب التطبيقرصيد 
التعويض، و  الذي يدعم عملية اإلرجاع

مطروًحا منه رسوم بوابة الدفع الفعلية اليت 
للمعاملة، وعلى وجه ) JYards( تدفعها

  .التحديد لذلك املنتج
سعربيع قيمة التعويض مساويه لقيمة   نقود مسرتجعة  اي منتج يدعم عملية اإلرجاع ا�انيه 

رسوم ) JYards( تتحمل، و املنتج
  التحويل البنكي.

يكون و  اي منتج يدعم عمليه اإلرجاع
  اإلرجاع على نفقة املشرتي  

البيع  التعويض تساوي قيمة سعرقيمة   حساب التطبيقرصيد 
 ،للمنتج الذي يدعم عملية الشحن ا�اين

مطروًحا منه رسوم بوابة الدفع الفعلية اليت 
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على وجه ، و للمعاملة) JYards(تدفعها 
  التحديد لذلك املنتج.

اي منتج فقد خالل الشحن، والتخليص 
  التسليمأو  /و اجلمركي،

قيمة التعويض مساويه لقيمة سعر البيع   نقود مسرتجعة
رسوم ) JYards(تتحمل و  ،للمنتج

  التحويل البنكي.
  

(رصيد املتجر) حلساب املشرتي املستخدم للدفع للحصول على املنتج أو  (بطاقة الدفع)إىل  يتم إعادة مجيع املبالغ املسرتدة . 11
  .املتبعة رجاعوفًقا لسياسات  اإل - ه واسرتداده إرجاععلى ) JYards(الذي وافقت 

استالمهم إىل  عمل من تلقي مالحظة رمسية من البائع (البائعني) تشري أ�م) 3األموال خالل ثالثة ( إرجاعتبدأ عملية   .12
  رجاع.املنتجات املعادة اليت تدعم عملية اإل

�بالغ املشرتي ذي الصلة �ذا ) JYards(سيقوم موظف  ،)JYards(مبجرد بدء عملية اسرتداد األموال من ِقبل  .13
عملية اسرتداد النقود اخلاصة به أن  إذا الحظ املشرتي ،عمليات االسرتداد النقديإىل  . �لنسبةلكرتويناإل التحديث عرب الربيد

 ،)JYards(قبل حماولة االتصال بـ  ،مصرفه أوالً أو  /و جيب عليه التحقق من شركة بطاقة الدفع اخلاصة به ،مفقودةأو  متأخرة
من شركة بطاقة الدفع  رمسيةيتلقى املشرتي إجابة أن  ت قبل نشرها رمسيا. مبجردألن التحويالت البنكية قد تستغرق بعض الوق

 لكرتوينالربيد اإلعلى ) JYards( التواصل معميكنه ا ،البنكأو  /و اخلاصة به
)generalaffairs.admin@jyards.com.(  

14 .)JYards (يف ما يلي بعض و  له رجاعاملوافقة على عملية اإلأو  بيعهأو  نوع من الضمان ألي منتج يتم تسويقهأي  ال تقدم
  :االمثلة التوضيحية

يف حال  ،منتج يف املتجر، ولكنها مسؤولة عن حل املشكالت ذات الصلةأي  ضمان على دقة  توافرأي ) JYards(ال تقدم   أ.
  حدوث ذلك.

وال تضمن وصول املنتج (املنتجات) يف الوقت  ،ضمان على مستوى خدمات الشحن والتسليمأي ) JYards(ال تقدم   ب. 
للتحقق وكالة الشحن اليت اختارها البائع أو  �لبائعمن فهم أسباب التأخري إما عن طريق االتصال ) JYards(احملدد. قد تتمكن 

  خدمة الشحن والتسليم. من
ولكنها مسؤولة عن  ،عيوب التصنيع ألي منتج مت استالمهأو  /و كمال،أو   ،صحة ضمان علىأي ) JYards(د. ال تقدم  ج.

  يف حال حدوث ذلك. ،حل املشكالت ذات الصلة
وليست مسؤولة يف مثل هذه  ،معيب تك استالمهأو  /و منتج خاطئأي  ضمان على جودة وسالمةأي ) JYards(د. ال تقدم 

  احلاالت.
مشرت خبالف املبالغ املسرتجعة للمنتجات اليت تدعم عملية أو  /و التعويض ألي متسوقنوع من أي ) JYards(ال تقدم  .15
   :مثلة التوضيحيةيف ما يلي بعض األو  رجاعاإل
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  .الغاء منتجات معينة ضمن الطلباتأو  ،لغاء الطلباتإأ. 
  .ب. تسليم الطلبات بطريقة جمزأه يف حال كان حيتوي الطلب على أكثر من منتج

  .يف عملية التسليمج. التأخري 
  .نقود رصيد حساب التطبيقأو  ،د. التأخري يف النقود املسرتجعة

  .خاطئة للطلباتأو  تسليم غري كاملة ته. عمليا
  املشرتي.أو  /و و. عدم تلبية توقعات املتسوق

  منتج مت شراؤه.أي  عن النامجةاإلصا�ت   ز.
  
 سياسة رصيد حساب التطبيق )3(
  
للمشرتين مثن املنتجات ) JYards(ال ميكن للمتسوقني شراء رصيد يف حساب التطبيق. يتم اضافه رصيد احلساب بواسطة   .1

 .املرجتعة للمنتجاتعمل من استالم البائع  أ�م) 3(خالل  ،املتجريف  رجاعاليت تدعم عمليه اإل
وقت خالل هذه أي  وميكن استخدامها يف ،دارها) أشهر من �ريخ إص9تنتهي صالحية أرصدة حساب التطبيق بعد تسعة ( .2

حساب املشرتي الستهالك الرصيد الذي على إىل  لكرتوينرسالة تذكري واحدة �لربيد اإل إرسال) JYards(الفرتة. ستحاول 
رسائل  إرساليف ) JYards() يوًما على األقل من �ريخ انتهاء الصالحية. حىت إذا فشل 30وشك االنتهاء قبل ثالثني (

 فستنتهي صالحية رصيد املتجر القدمي وفًقا هلذه السياسة. ،تذكري كهذه
 إال يف احلاالت التالية: ،غري قابل لالسرتداد وال ميكن استبداله �لنقد حساب التطبيقرصيد   .3

 اتفاق مكتوب معإىل  يف التوصل) JYards(و يف حني فشل ،من قبل شركة أخرى) JYards(إذا كان سيتم شراء    . أ
 .املشرتي للحصول على التزامهم التام حبقوق حاملي رصيد يف حساب التطبيق حىت �ريخ الشراء

 .مبلغ نقديإىل  كان للمشرتي رصيد فعاله يف حسابه يف التطبيق سيتم حتويلهو ) JYards(إذا مت التخطيط إلغالق   . ب
 فقا للقوانني املطبقة يف البلدو  منتهي الصالحيهالرصيد غري أن ) JYards(اذا اثبت حامل رصيد احلساب يف التطبيق ل ج. 

  .يف رصيد حساب التطبيق رجاعالشراء منها للقطع اليت تدعم عملية اإلو  الذي قام بعملية الدفع 
  .)JYards(منتج من أي  د. املبالغ القليلة اليت ال ميكن استخدامها لشراء

إىل  ال ميكن نقل رصيد احلساب ،. ال ميكن استخدام رصيد حساب التطبيق إال يف طلبات احلساب املرتبطة به. و�لتايل4     
  حساب آخر.أو  شخص        آخر

  .   )JYards(. ميكن ألي مشرت استخدام أرصدة حساب التطبيق الصاحلة اخلاصة به يف أكرب عدد ممكن من الطلبات من 5     
. جيب على املشرتين الذين حصلو على رصيد يف حساب التطبيق معامله رصيد حساب التطبيق كالرصيد النقدي ألن 6
)JYards (عمليات سرقة لرصيد حساب التطبيق.أي  ليست مسؤولة عن  
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�ستخدام آلية  ،رصيد حساب يف التطبيقعرب اإلنرتنت للمشرتين املؤهلني السرتداد  حساب التطبيقأرصدة ) JYards( متنح .7
اكمال الطلب حتتفظ كل بطاقة هدا� برمز ائتمان خمزن فريد للمستلمني الستخدامه عرب اإلنرتنت عند أن  وجيب ،"بطاقة اهلدا�"

  يف صفحة اخلروج 
          قد ال يتمكن حاملو رصيد حساب يف التطبيق من استخدام ارصد�م لشراء بطاقات اهلدا�. .8
التواصل على  ، اخلاصة ببطاقات اهلدا� اخلاصة �ملكرتوينالذين جيدون صعوبة يف حتديد موقع رسائل الربيد اإل. ميكن للمشرتين 9

  ) ملزيد من املعلومات.requireide.admin@jyards.com (لكرتوينالربيد اإل
  
 سياسة الشحن )4(
  
ما مل  ،طلب جديدء إنشاساعه من  12خالل لشحن املنتجات اليت مت شراؤها �لتواصل مع البائعني ) JYards(تقوم  .1

تقوم أن ) JYards(على  ،عده منتجاتأو  �خريات من جهة البائع يف حتضري منتجأو  صعو�تأي ) JYards(تواجه 
  .اتعويض املشرتي بسعرهو  املنتجاتأو  نتجلو كان االتفاق هو الغاء املو  اتفاق بينهم حىتإىل  التوصلو  �لتواصل مع املشرتي

 .عنوان الشحن املرفق مع رسالة �كيد الطلبإىل  املنتجات اجلاهزة للتسليم من مستودعات البائعني إرسالسيتم  .2
حبساب رسوم الشحن ألي طلب وفقًا لقيمة البضائع ) JYards(تقوم   ،"العطريةنتجات املما عدا " ملنتجاتاميع جل .3

 واليت قد ختضع للمراجعة والتعديل املستمر: ،كما هو موضح يف اجلدول التايل  ،اإلمجالية الفعلية
  

 القيمة اإلمجالية للمنتجات يف
  الطلب (�لدوالر األمريكي)

 رسوم الشحن الشاملة
  للطلب (�لدوالر األمريكي)

0.00  9.992  10.00  
30.00  499.99  0.00  

    
للمنتجات  اإلمجالية الفعليةقيمة لحبساب رسوم الشحن ألي طلب وفقًا ل) JYards(تقوم  للمنتجات العطرية، �لنسبة  .4

 تلك املنتجات.، وللبلد الذي ستشحن إليه العطرية
أجور يت قيم دمجبستقوم  )JYardsفإن (الشراء،  أمر يف نفسزبون �ضافة منتجات عطرية وغري عطرية ي أقام حال يف  .5

 منهما، وإظهارها كقيمة واحدة.كل جمموعة باخلاصة  الشحن
 ،وال تضمن تسليم املنتجات يف الوقت املناسب ،منتج بشكل صحيحأي  حتديد مدة شحن وتسليم) JYards(ال ميكن لـ  .6

 وذلك بسبب العوامل التالية:
 الطلب. البدء بعملية حتضريقبل  ،االختالف يف الفرتات الزمنية اليت حيتاجها كل �ئع للتحقق من الدفع   . أ

 االختالف يف وقت التحضري الذي حيتاجه كل �ئع إلعداد املنتج (املنتجات) اليت مت شراؤها للشحن.  . ب
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  .اليهو  يف البلد الذي سيتم الشحن منه – استخدام  وكاالت شحن �بعة جلهات خارجية   ج.
  .د. االختالف يف التوقيت الزمين حسب املنطقة

  .أوقات معاجلة الطلباتو  االختالف يف الظروف العابرهه. 
يتم شحنه يف عبوات منفصلة يف أن  من احملتمل ،طلب يتكون من أكثر من منتج مت تسليمه بواسطة �ئعني خمتلفنيأي  .5

  أوقات خمتلفة.أو  /و سيتلقى املشرتي بضاعته ( منتجاته ) على دفعات يف تواريخ ،تواريخ خمتلفة ؛ و�لتايل
  رسوم مجركية **أو  منتج ألي ضرائبأي  . يف حال خضوع6
7 . )JYards (على اسعار املنتجات والرسومرسوم استرياد مثل الرسوم اجلمركية والضرائب أي  ليست مسؤولة عن. 

املشرتي هو املسؤول عن مثل هذه الرسوم واالمتثال و  .البلدإىل  ستكون هذه الرسوم مستحقة مبجرد وصول البضائع املشحونة
  رسوم إضافية قد يتم تطبيقها.أي  مسؤولية عنأي ) JYards(. ال تتحمل هللقوانني يف بلد

الطرد  إرجاعفسيتم  ،الرسوم املرتبطة بطلبه / طلبهاأو  /و ،الضرائبأو  /و ،إذا رفض املشرتي دفع رسوم االسترياد . 8
األموال  رجاعلن تقوم �) JYards(ألن  ،ويكون املشرتي مسؤوًال عن خسارته ،البائع (البائعني)إىل  (الطرود) ذات الصلة
  يف مثل هذه احلاالت.

جيب على املشرتي ادراج معلومات اإلعفاء الضرييب اخلاصة به مع الطلب  ،إذا كان املشرتي يف منظمة معفاة من الضرائب .9
  ء الطلب.إنشاقبل  ،خانة املالحظات اخلاصة املقدمة عند اخلروجإىل  عن طريق إضافته

10 .)JYards (املشرتي مسؤولية تصحيح عمليات  عناوين شحن خاطئة. يتحملإىل  ليست مسؤولة عن تسليم الطلبات
  .التسليم اخلاطئة الناجتة عن ادراج عناوين شحن خاطئة على نفقته اخلاصة

  ؤه.إنشاتغيري عنوان الشحن ألي طلب مت ) JYards(ال ميكن لـ . 11
 

 سياسة شروط االستخدام )5(
 

إىل  تشري مصطلح "حنن" ،والتطبيق. يف مجيع أحناء املوقع )JYards(التطبيق بواسطة أو  /و يتم تشغيل هذا املوقع
)JYards(أو  مبا يف ذلك مجيع املعلومات واألدوات واخلدمات املتاحة لك أنت ،التطبيقأو  /و . حنن نقدم هذا املوقع

  .)JYards(عاريف وسياسات تبشرط موافقتك على مجيع شروط و  ،املستخدم
فإنك تشارك يف "اخلدمة" اخلاصة بنا وتوافق على  ،)JYards(شراء شيء من أو  /و ،التطبيق ،من خالل ز�رة موقعنا

الشروط والسياسات  ،مبا يف ذلك تلك الشروط اإلضافية ،"الشروط") ،االلتزام �لشروط واألحكام التالية ("شروط اخلدمة"
مي موقع الويب املتاحة بواسطة االرتباط التشعيب. تنطبق شروط اخلدمة هذه على مجيع مستخدأو  /و املشار إليها هنا

  املسامهني يف احملتوى.أو  /و مبا يف ذلك على سبيل املثال املتسوقني والعمالء والبائعني والتجار ،والتطبيق
 استخدامو  استخدامهم. من خالل الوصولأو  التطبيقأو  موقعناإىل  يرجى قراءة شروط اخلدمة هذه بشكل �م قبل الوصول

فإنك توافق على االلتزام بشروط اخلدمة هذه. إذا كنت ال توافق على مجيع بنود وشروط  ،التطبيقأو  /و جزء من املوقعأي 
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. إذا كانت )JYards(خدمات تقدمها أي  استخدامأو  ،التطبيقو  موقع الويبإىل  فال حيق لك الوصول ،هذه االتفاقية
  اخلدمة. هذه  القبول يقتصر على شروطفإن  ،شروط اخلدمة هذه مبثابة عرض

ستخضع أيًضا لشروط اخلدمة. ميكنك ) JYards(املوقع أأو التطبيق اخلاص بـ إىل  أدوات جديدة تضافأو  زاتأي مي
 استبدالأو  تغيريأو  وقت على هذه الصفحة. حنن حنتفظ �حلق يف حتديثأي  مراجعة أحدث إصدار من شروط اخلدمة يف

من هذه الصفحة بشكل دوري ملعرفة التغيريات. استمرار  جزء من شروط اخلدمة هذه. تقع على عاتقك مسؤولية التحققأي 
  تغيريات يشكل قبوًال هلذه التغيريات.أي  التطبيق بعد نشرأو  املوقع إىل  الوصولأو  استخدامك

  
   :شروط املتجر -  1القسم 

ومنحتنا موافقتك  ،إقامتكإقليم أو  فإنك تقر �نك على األقل تبلغ سن الرشد يف واليتك ،مبوافقتك على شروط اخلدمة هذه
  التطبيق.أو  /و على السماح لك �ستخدام هذا املوقع

قوانني أي  انتهاك ،غري مصرح به وال جيوز لك عند استخدام اخلدمةأو  ال جيوز لك استخدام منتجاتنا ألي غرض غري قانوين
رمز أي  أو فريوساتأي  . جيب أال تنقليف اختصاصك القضائي (مبا يف ذلك على سبيل املثال قوانني حقوق الطبع والنشر)

  اإل�اء الفوري خلدماتك.إىل  اال سيؤديو  من الشروطأي  انتهاكأو  خرقإىل  يؤديأن  ذي طبيعة مدمرة ممكن
  

  :الشروط العامة -  2القسم 
  

مبا يف احملتوى اخلاص بك (وليس أن  تدركأن  وقت. جيبأي  حنن حنتفظ �حلق يف رفض اخلدمة ألي شخص ألي سبب يف
(ب) التغيريات و قد يتم نقله دون تشفري ويتضمن (أ) عمليات نقل عرب شبكات خمتلفة ؛ ،ذلك معلومات بطاقة االئتمان)

األجهزة. يتم دائًما تشفري معلومات بطاقة االئتمان أثناء النقل أو  للتوافق والتكيف مع املتطلبات التقنية لتوصيل الشبكات
  عرب الشبكات.

املقدمة من جزء من اخلدمة أي  استغاللأو  إعادة بيعأو  بيعأو  نسخأو  تكرارأو  عدم إعادة إنتاج أنت توافق على
)JYards ( التطبيق الذي يتم من خالله أو  لكرتوينجهة اتصال على املوقع اإلأي  أو يهاالوصول إلأو  استخدام اخلدمةأو

دون التعبري عن إذن خطي من قبلنا. يتم تضمني العناوين املستخدمة يف هذه االتفاقية للراحة ولن تقيد هذه  ،توفري اخلدمة
  تؤثر عليها.أو  االتفاقيةالشروط 

  
   :دقة املعلومات وتكاملها وتوقيتها -  3القسم 

  
جديدة. يتم توفري املواد أو  كاملةأو   دقيقةالتطبيق غري أو  حنن لسنا مسؤولني إذا كانت املعلومات املتوفرة على هذا املوقع

استخدامها كأساس أو  وجيب عدم االعتماد عليها ،املوجودة على هذا املوقع والتطبيق للحصول على معلومات عامة فقط
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أي  اسب.يف الوقت املنأو  األكثر اكتماًال أو  األكثر دقةأو  مصادر املعلومات األوليةإىل  وحيد الختاذ القرارات دون الرجوع
  التطبيق يكون على مسؤوليتك اخلاصة.أو  اعتماد على املعلومات املوجودة على هذا املوقعأن 
  

   :تعديالت على اخلدمة واألسعار -  4القسم 
  

ية إلكرتونوأي أسواق  ،وصفحات وسائل التواصل االجتماعي ،والتطبيق ،ختضع أسعار منتجاتنا اليت يتم تسويقها على موقعنا
حمتوى أو  جزءأي  إيقاف اخلدمة (أوأو  وقت يف تعديلأي  للتغيري دون إشعار. حنن حنتفظ �حلق يف ،خارجية خاصة جبهات

أو  تغيري يف األسعارأو  تعديلأي  طرف �لث عنأي  جتاهأو  وقت.و لن نكون مسؤولني جتاهكأي  منها) دون االشعار يف
  اخلدمة. ايقافأو  تعليق

  
   :مات (إن وجدت)اخلدأو  املنتجات -  5القسم 

  
اخلدمات كميات حمدودة وختضع أو  اخلدمات عرب اإلنرتنت حصرً�. قد يكون هلذه املنتجاتأو  قد تتوفر بعض املنتجات

 وفًقا لسياساتنا. - إعادة األموال أو  /و رجاعاإلأو  /و لإللغاء
ال ميكننا ضمان دقة و  قدر ممكن من الدقة. لقد بذلنا قصارى جهد� لعرض ألوان وصور منتجاتنا اليت تظهر يف املتجر �كرب

  .عرض ألوان شاشة الكمبيوتر اخلاصة بك
والية أو  منطقة جغرافيةأو  شخصأي  خدماتنا علىأو  يف تقييد مبيعات منتجاتنا ،ولكننا لسنا ملزمني ،حنن حنتفظ �حلق

 من املنتجاتأي  �حلق يف احلد من كمياتقضائية. جيوز لنا ممارسة هذا احلق على أساس كل حالة على حدة. حنن حنتفظ 
وفًقا  ،وقت دون إشعار مسبقأي  أسعار املنتجات للتغيري يفأو  اخلدمات اليت نقدمها. ختضع مجيع أوصاف املنتجاتأو 

خدمة يتم إجراؤه على هذا أو  عرض ألي منتجأي  وقت. يعدأي  منتج يفأي  لتقدير� املطلق. حنن حنتفظ �حلق يف وقف
  ع والتطبيق �طًال إذا كان حمظورًا.املوق

حصلت عليها ستفي أو  ى اليت اشرتيتهااآلخر املواد أو  املعلوماتأو  اخلدماتأو  من املنتجاتأي  جودةأن  ال نضمن
  أخطاء يف اخلدمة. أي  أنه سيتم تصحيحأو  ،بتوقعاتك

 ،واإلكسسوارات ،واألحذية ،يتم دعم منتجاتنا اليت يتم تسويقها عادًة مع صور لنماذج تعرض املالبس املنشورة ،يف فئة االز�ء
  منتجات التجميل. قد يكون جزء من هذه املنتجات املصورة:أو  /و
يعترب  ،)(والذي قد يصفه بعض خرباء الصناعة �نه مثري اجلسدالذي يُعترب جزًءا منه جزًءا من  -  اجللدالكشف عن   ) أ(

وجزء آخر يتكون من املنتجات  ،قائظ)أو  (ميكن وصفه من قبل بعض خرباء الصناعة مغر كاشفا للبشره;جزًءا آخر 
  احلميمة.

 مستوحاة من األز�ء الشعبية.  ) ب(
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أن  فعليك ،غري مالئمة من الناحية الثقافيةأو  /و مسيئة أو  حمتو��ا غري الئقةأو  /و أً� من منتجات األز�ءأن  إذا وجدت

 منخدمات أي  استخدامأو  ،التطبيقأو  /و موقع الويبإىل  فقد تقرر عدم الوصول ،تعلم أننا ال حنمل مثل هذه النوا�
)JYards(.  
  

  دقة الفواتري ومعلومات احلساب -  6القسم 
  

 الكميات املشرتاة لكل شخص إلغاءأو  حتديد ،ميكننا وفًقا لتقدير� اخلاصو  ؤه.إنشاطلب يتم أي  حنن حنتفظ �حلق يف رفض
نفس بطاقة أو  ،لكل طلب. قد تتضمن هذه القيود الطلبات اليت يتم تقدميها عن طريق نفس حساب العميلأو  لكل أسرةأو 

 اعالمكفقد حناول  ،إلغاء طلبأو  الشحن. يف حالة قيامنا بتغيريأو  الطلبات اليت تستخدم نفس عنوان الفواتريأو  ،االئتمان
حظر أو  يف وقت تقدمي الطلب. حنن حنتفظ �حلق يف تقييد املسجلرقم اهلاتف أو  لكرتويناالتصال �لربيد اإلعن طريق 

  املوزعني.أو  البائعنيأو  التجار قبل منؤها إنشاه قد مت يبدو أ� ،حسب تقدير� الوحيد ،الطلبات اليت
توافق  و .)JYards(أنت توافق على تقدمي معلومات احلساب والشراء احلالية والكاملة والدقيقة جلميع املشرت�ت اليت تتم يف 

 ورقم هاتفك احملمول وأرقام لكرتوينمبا يف ذلك عنوان بريدك اإل ،ى على الفوراآلخر على حتديث حسابك واملعلومات 
  حىت نتمكن من إكمال معامالتك واالتصال بك عند احلاجة. ،بطاقات الدفع وتواريخ انتهاء صالحيتها

يتم احتساب أسعار� املخفضة بناًء على أسعار البيع اليت نقررها، وعلى النسب املنشورة من البيع اليت نقررها لكل سلعة 
  ).0.01منه (خنصم أن  أقرب عدد صحيح قبلإىل  سعر بيع خمفض تلقائًياأي  يتم تقريب قيمة ،معروضة ؛ ومع ذلك

  
  األدوات االختيارية  -  7القسم 

  
إدخاهلا. أنت تقر وتوافق أو  التحكم فيهاأو  واليت ال نقوم مبراقبتها ،أدوات اجلهات اخلارجيةإىل  قد نوفر لك إمكانية الوصول
أي  شروط من أو إقراراتأو  ضما�تأي  "كما هي متوفرة" دونو هذه األدوات "كما هي"إىل  على أننا نقدم لك الوصول

  نوع تتعلق �ستخدامك ألدوات خارجية اختيارية.أي  مسؤولية منأي  نوع. لن نتحمل
وجيب عليك التأكد من  ،أي استخدام لألدوات االختيارية املقدمة من خالل املوقع يكون �لكامل على مسؤوليتك وتقديرك

  .أنك على دراية �ملصطلحات اليت يتم تقدميها من ِقبل اجلهات اخلارجية
ميزات جديدة من خالل املوقع والتطبيق (مبا يف ذلك إصدار أدوات وموارد أو  تقدمي خدمات ،يف املستقبل ،حيق لنا أيًضا

  دمة هذه.اخلدمات اجلديدة أيًضا لشروط اخلأو  جديدة). ختضع هذه امليزات
  

  روابط الطرف الثالث ( اجلهات اخلارجية )  -  8القسم 
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على مواد من أطراف �لثة. قد توجهك ) JYards(قد تتضمن بعض احملتو�ت واملنتجات واخلدمات املتوفرة عن طريق 

مواقع ويب �بعة جلهات خارجية غري �بعة لنا. حنن لسنا إىل  التطبيقأو  روابط اجلهات اخلارجية املوجودة على املوقع
أو  منتجاتأو  موادأي  مسؤولية عنأي  وحنن ال نتعهد ولن نتحمل ،الدقةأو  توىاحملتقييم أو  فحصالمسؤولني عن 

  .مواقع ألطراف �لثةأو  خدمات
معامالت أخرى أي  أو احملتوىأو  املواردأو  اخلدماتأو  استخدام السلعأو  أضرار تتعلق بشراءأي  حنن لسنا مسؤولني عن

مواقع خاصة جبهات خارجية. يرجى مراجعة سياسات وممارسات الطرف الثالث بعناية و�كد من فهمك هلا قبل أي  تتم مع
طرف الإىل  األسئلة املتعلقة مبنتجات الطرف الثالثأو  املخاوفأو  االدعاءاتأو  معاملة. جيب توجيه الشكاوىأي  يف البدء

  الثالث ذي الصلة.
  

  ىاآلخر تعليقات املستخدم وردود الفعل واالقرتاحات  -  9القسم 
  

أو  إعالماتأو  استفساراتأو  يشكاو  إرسالميكنك  ،بدون طلب مناأو  عروض معينة رسال� ،بناًء على طلبنا ،إذا قمت
أو  لكرتوين�لربيد اإلأو  سواء كنت متصًال �إلنرتنت ،خططأو  اقرتاحاتأو  أفكار إبداعيةأو  منتجللمراجعات أو  طلبات

 ،نشر ،نسخ ،حترير ،دون قيود ،وقتأي  يف ،فأنت توافق على أنه جيوز لنا ،عليقات")التخبالف ذلك ( "أو  �لربيد العادي
) 2) �الحتفاظ �ي تعليقات بسرية �مة ؛ (1حنن لسنا ملزمني ( وسيلة ترسلها إلينا �ي طريقة.أي  ترمجة واستخدام ،توزيع

  تعليقات.أي  ) للرد على3(أو  تعليقات ؛أي  دفع تعويض عن
أو  مسيءأو  إزالة احملتوى الذي يف تقدير� اخلاص هوغري قانوينأو  تعديلأو  مبراقبة ،التزامأي  ولكن ليس علينا ،حيق لنا
  شروط اخلدمة هذه  أو  ينتهك حقوق امللكية الفكرية ألي طرفأو  فاحشأو  إ�حيأو  تشهرييأو  مهدد

أو  العالمات التجاريةأو  مبا يف ذلك حقوق النشر ،حق ألي طرف �لثأي  تعليقاتك لن تنتهكأن  أنت توافق على
حتتوي على  تعليقاتك لنأن  حقوق ملكية أخرى. أنت توافق أيًضا علىأو  حقوق شخصيةأي  أو الشخصيةأو  اخلصوصية

تؤثر أن  برامج ضارة أخرى ميكنأو  فريوسات للكمبيوترأي  حتتوي علىأو  ،فاحشةأو  مسيئةأو  غري قانونيةأو  مواد تشهريية
التظاهر أو  ، مزيفإلكرتوينموقع ويب ذي صلة. ال جيوز لك استخدام عنوان بريد أي  أو �ي طريقة على تشغيل اخلدمة

أي  تعليقات. أنت وحدك املسؤول عنأي  األطراف اخلارجية بطريقة أخرى عن طريقو  حننتضليلنا أو  ،�نه شخص آخر
 طرف �لث.أي  أو تعليقات تنشرها أنتأي  مسؤولية عنأي  حنن ال نتحملو  تعليقات تقوم �ا.

 
 املعلومات الشخصية - 10القسم 

 
  بنا.خيضع ادراجك للمعلومات الشخصية عرب املتجر لسياسة اخلصوصية اخلاصة 
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  االغفال و  األخطاء والدقة - 11القسم 

  
أو  عدم دقةأو   والتطبيق، حتتوي على أخطاء مطبعيةلكرتوينقد تكون هناك معلومات على موقعنا اإل ،يف بعض األحيان

حنن حنتفظ  .وأوقات الشحن ،ورسوم شحن املنتج ،والعروض ،والعروض الرتوجيية ،والتسعري ،سهو قد تتعلق بوصف املنتجات
أي  إلغاء الطلبات إذا كانتأو  حتديث املعلوماتأو  وتغيري ،اإلغفالأو  عدم الدقةأو  أخطاءأي  �حلق يف تصحيح

ية خاصة جبهات خارجية هي إلكرتونوأي أسواق  ،وصفحات وسائل التواصل االجتماعي ،والتطبيق ،معلومات على موقعنا
   طلبك). �كيدوقت دون إشعار مسبق (مبا يف ذلك بعد أي  يفة غري دقيق

مبا يف ذلك على سبيل  ،تطبيق ذي صلةأو  موقع ويبأي  توضيح املعلومات علىأو  تعديلأو  ال نتعهد �ي التزام بتحديث
أو  موقعأي  علىأو  حتديث حمدَّد يف اخلدمةأي  ُيطبَّقأن  �ستثناء ما يقتضيه القانون. ال ينبغي ،معلومات التسعري ،املثال

 موقع ذي صلة.أي  أو حتديث مجيع املعلومات املوجودة يف اخلدمةأو  أنه مت تعديلإىل  لإلشارة ،تطبيق ذي صلة
 
 

 االستخدامات احملظورة - 12القسم 
 

ات ُحيظر عليك استخدام موقعنا والتطبيق وصفح ،ى املنصوص عليها يف "شروط اخلدمة"اآلخر احملظورات إىل  �إلضافة
أعمال غري أي  املشاركة يفأو  ين �ألداءاآلخر حمتواها: (أ) ألي غرض غري قانوين ؛ (ب) مطالبة أو  التواصل االجتماعية

أو  وطنية ؛ (د) انتهاك حقوق امللكية الفكرية اخلاصة بناأو  احتاديةأو  إقليميةأو  قوانني حمليةأو  قانونية ؛ (ج) انتهاك قواعد
التمييز أو  التخويفأو  االفرتاءأو  التشهريأو  األذىأو  اإلهانةأو  اإلساءةأو  لآلخرين ؛ (هـ) املضايقة حقوق امللكية الفكرية

اإلعاقة ؛ (و) تقدمي أو  األصل القوميأو  العمرأو  العرقأو  األصل العرقيأو  الدينأو  امليل اجلنسيأو  على أساس اجلنس
قد تستخدم أو  نوع آخر من الكودات اليت ستستخدمأي  أو الفريوساتنقل أو  مضللة ؛ (ز) حتميلأو  معلومات خاطئة

التطبيق ؛ (ح) أو  مواقع ويب أخرىأو  موقع ذي صلةأي  أو تشغيل اخلدمةأو  تؤثر على وظيفةأن  �ي طريقة من شأ�ا
أو  غري أخالقي ؛أو  غرض فاحشأي  اخلداع ؛ (ي)أو  ) الربيد العشوائي1تتبع املعلومات الشخصية لآلخرين ؛ (أو  مجع

تطبيق. حنن الأو  مواقع ويب أخرىأو  موقع ويب ذي صلةأي  أو االلتفاف على ميزات األمان للخدمةأو  (ك) التداخل
  االستخدامات احملظورة. هذه منأي  موقع ذي صلة النتهاكأي  أو حنتفظ �حلق يف إ�اء استخدامك للخدمة

  
  حتديد املسؤوليةو  ت ؛إخالء املسؤولية عن الضما� - 13القسم 
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ال و  خايل من األخطاء.أو  آمنأو  يف الوقت املناسبأو  استخدامك خلدماتنا سيكون دون انقطاعأن  نقرأو  حنن ال نضمن
 موثوقة.أو  تكون النتائج اليت ميكن احلصول عليها من استخدام اخلدمة دقيقةأن  نضمن

دون  ،وقتأي  إلغاء اخلدمة يفأو  اخلدمة لفرتات زمنية غري حمددةأنت توافق على أنه من وقت آلخر قد نقوم �زالة 
عدم قدرتك على استخدامها على مسؤوليتك اخلاصة. اخلدمة ومجيع أو  استخدامك للخدمةأن  توافق علىو  اعالمك.

أي  دون ،"كما هي متوفرة"و مقدمة (كما هو موضح من قبلنا)) JYards(املنتجات واخلدمات املقدمة لك من خالل 
شروط القابلية أو  مبا يف ذلك مجيع الضما�ت ،ضمنًياأو  سواء كانت صرحية ،نوعأي  شروط منأو  ضما�تأو  تعهد

  املتانة وامللكية وعدم التعدي.إىل  �الضافةللتسويق واجلودة القابلة للتسويق واملالءمة لغرض معني 
غري أو  أضرار مباشرةأي  أو مطالبةأو  خسارةأو  إصابةأي  مسؤولة عن ،�ي حال من األحوال ،)JYards(لن تكون 

 األر�ح ،على سبيل املثال ،مبا يف ذلك ،نوعأي  تبعية �ي حال من األحوال. منأو  خاصةأو  عقابيةأو  عرضيةأو  مباشرة
 اء أكانت متعلقة �لعقدسو  ،أضرار مماثلةأي  أو تكاليف االستبدالأو  فقدان البيا�تأو  املدخرات املفقودةأو  اإليراداتأو 
منتجات مت شراؤها أي  أو من اخلدمةأي  الناشئة عن استخدامك ل ،املسؤولية الصارمةأو  الضرر (مبا يف ذلك اإلمهال)أو 

على سبيل  ،مبا يف ذلك ،منتجأي  أو ألي مطالبة أخرى تتعلق بطريقة �ستخدامك للخدمةأو  ،)JYards(عن طريق 
أي  أو نوع يتم تكبده نتيجة الستخدام اخلدمةأي  ضرر منأي  أو خسارةأي  أو حمتوىأي  يف سهوأو  أخطاءأي  املثال،

حىت لو مت اإلبالغ عن إمكانية ذلك. نظًرا  ،)JYards(إ�حته بطريقة أخرى عرب أو  هإرسالأو  حمتوى (أو منتج) مت نشره
يف هذه  ،العرضيةأو  من املسؤولية عن األضرار التبعيةاحلد أو  الوال�ت القضائية ال تسمح �ستبعادأو  ألن بعض الوال�ت

 أقصى حد يسمح به القانون.إىل  تكون مسؤوليتنا حمدودةأن  جيب ،الوال�ت القضائيةأو  الدول
 

  التعويض –  14القسم 
 

والوكالء �حد فروعنا وشركائنا واملسؤولني واملديرين أو  يف حال احلاق الضرر �ا) JYards(أنت توافق على تعويض 
طرف أي  اليت يقوم �ا ،مبا يف ذلك أتعاب احملاماة ،املوردين واملتدربني واملوظفنيو  واملقاولني واملرخصني ومقدمي اخلدمات

  حقوق لطرف �لث.أو  انتهاكك ألي قانونأو  املستندات،أو  �لث ألي سبب �شئ عن خرقك لشروط اخلدمة هذه
  

  القابلية للفصل - 15القسم 
  

هذا احلكم يكون قابًال فإن  ،غري قابل للتنفيذأو  الغٍ أو  شرط من شروط اخلدمة على أنه غري قانوينأي  حالة حتديديف 
ويُعترب اجلزء غري القابل للتنفيذ منفصًال عن هذه الشروط اخلاصة بـ  ،أقصى حد يسمح به القانون املعمول بهإىل  للتنفيذ
  أحكام أخرى متبقية.أي  ى صالحية وقابليةجيب أال يؤثر هذا التحديد علو  ،اخلدمة
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  اإل�اء –  16القسم 
  

املتكبدة قبل �ريخ اإل�اء سارية بعد إ�اء هذه االتفاقية جلميع األغراض. شروط  األطراف تظل التزاماتأن  من املمكن
وقت عن طريق أي  اخلدمة هذه يفمن قبلنا. ميكنك إ�اء شروط أو  اخلدمة هذه سارية املفعول ما مل يتم إ�اؤها من قبلك

  عندما تتوقف عن استخدام موقعنا والتطبيق.أو  ،إخطار� �نك مل تعد ترغب يف استخدام خدماتنا
وقت دون إشعار أي  شكنا بفشلك يف االمتثال لشروط اخلدمة لدينا، فيجوز لنا إ�اء هذه االتفاقية يفأو  يف حال فشلك

إىل  الوصوليتم منعك من وفًقا لذلك قد أو  /و املبالغ املستحقة مبا يف ذلك �ريخ اإل�اء ؛مسبق وستظل مسؤوًال عن مجيع 
  جزء منها).أي  خدماتنا (أو

  
  كامل االتفاقية   –  17القسم 

  
احلكم. تشكل "شروط اخلدمة" أو  حكم من شروط اخلدمة هذه تنازًال عن هذا احلقأو  حقأي  ال ميثل إخفاقنا يف ممارسة

فيما يتعلق �خلدمة كامل االتفاقية والتفاهم أو  ،قواعد تشغيلية منشورة من قبلنا على هذا املوقع والتطبيقأو  اساتوأية سي
 شفهية كانت  سواء ،حاليةأو  سابقةمقرتحات أو  اتصاالت ،اتفاقياتأي  وحتل حمل ،بينك وبيننا وحتكم استخدامك للخدمة

غموض أي  إصدارات سابقة من شروط اخلدمة). ال جيوز تفسريأي  على سبيل املثال، ،بينك وبيننا (مبا يف ذلك ،مكتوبةأو 
  يف شروط اخلدمة هذه على اجلهة الصياغة.

  
  القانون احلاكم - 18القسم 

  
  ختضع شروط اخلدمة وأية اتفاقيات منفصلة نقدم مبوجبها اخلدمات لك وتفسر وفًقا لقوانني بلد املنشأ.

  
  

  يف شروط اخلدمة التغيريات - 19القسم 
  

يف  ،وفًقا لتقدير� اخلاص ،وقت يف هذه الصفحة. حنتفظ �حلقأي  ميكنك مراجعة أحدث إصدار من شروط اخلدمة يف
 لكرتوينجزء من شروط اخلدمة هذه عن طريق نشر التحديثات والتغيريات على موقعنا اإلأي  استبدالأو  تغيريأو  حتديث

أو  التطبيق بشكل دوري ملعرفة التغيريات. استمرار استخدامكأو  /و ة التحقق من موقعناوالتطبيق. تقع على عاتقك مسؤولي
  تغيريات على شروط اخلدمة هذه يشكل قبوًال هلذه التغيريات.أي  اخلدمة بعد نشرأو  ،تطبيقناأو  /و موقعناإىل  الوصول
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  معلومات االتصال - 20القسم 
  

  .generalaffairs.admin@jyards.comاألسئلة حول شروط اخلدمة إلينا على العنوان  إرسالجيب 
  
  

 
  

إجراء عملية شراء من أو  توضح سياسة اخلصوصية هذه كيفية مجع معلوماتك الشخصية واستخدامها ومشاركتها عند ز�رة
)JYards(فإننا نتحدث عن ما يلي: ،. عندما نتحدث عن "املعلومات الشخصية" يف سياسة اخلصوصية هذه  

  :املعلومات الفردية
أو  قد نطلب منك تزويد� ببعض معلومات التعريف الشخصية اليت ميكن استخدامها لالتصال بك ،أثناء استخدام خدمتنا

  :على سبيل املثال ،معلومات التعريف الشخصية حتديد هويتك ("البيا�ت الشخصية"). قد تتضمن
  .االسم األول واسم العائلة  ) أ(
 اجلنس  ) ب(

  (ج) �ريخ امليالد 
  لكرتوين(د) عنوان الربيد اإل

  (هـ) رقم اهلاتف
  (و) عنوان
  العنوانإىل  (ز) شحن

  (ح) قائمة االمنيات 
  

   :معلومات اجلهاز
مبا يف  ،جنمع تلقائًيا معلومات معينة حول جهاز الكمبيوتر اخلاص بك ،)JYards(عندما تزور موقع الويب اخلاص ب 

وبعض ملفات تعريف االرتباط املثبتة على  ،ومتصفح الويب ،واملنطقة الزمنية ،اخلاص بك IPذلك معلومات حول عنوان 
 .وغريها من بيا�ت التشخيص ،ومعرفات اجلهاز الفريدة ،جهازك

قد تتضمن البيا�ت اليت مت مجعها معلومات مثل نوع اجلهاز احملمول الذي  ،جهاز حممول اخلدمة من خاللإىل  عند الوصول
ونوع اإلنرتنت عرب اهلاتف  ،ونظام تشغيل هاتفك احملمول ،جلهازك احملمول IPوعنوان  ،ومعرف جهازك احملمول ،تستخدمه

  ى. اآلخر والبيا�ت التشخيصية  ،الذي تستخدمه يف التصفح احملمول
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املنتجات اليت أو  نقوم جبمع معلومات حول صفحات الويب الفردية ،أثناء تصفحك ملوقع الويب ،ذلكإىل  فة�إلضا
  ومعلومات حول كيفية تفاعلك مع موقع الويب. ،موقع الويبإىل  مصطلحات البحث اليت حتيلكأو  ومواقع الويب ،تعرضها

  "معلومات اجلهاز".هذه املعلومات اليت مت مجعها تلقائًيا �سم إىل  نشري
  

  جنمع معلومات اجلهاز �ستخدام التقنيات التالية:
جهاز الكمبيوتر وغالًبا ما تتضمن معرف أو  "ملفات تعريف االرتباط" هي ملفات بيا�ت يتم وضعها على جهازك  ) أ(

تفضل بز�رة:  ،طوكيفية تعطيل ملفات تعريف االرتبا ،جمهول اهلوية. ملزيد من املعلومات حول ملفات تعريف االرتباط
)http://www.allaboutcookies.org:أمثلة مللفات تعريف االرتباط اليت نستخدمها .(  

  ملفات تعريف ارتباط اجللسة. حنن نستخدم ملفات تعريف االرتباط اخلاصة �جللسات لتشغيل خدمتنا. )1(
 ملفات تعريف االرتباط املفضلة. حنن نستخدم ملفات تعريف االرتباط املفضلة لتذكر املفضالت واإلعدادات املختلفة.  )2(
 ملفات تعريف االرتباط األمنية. حنن نستخدم ملفات تعريف ارتباط األمان ألغراض أمنية.  )3(
اخلاص بك ونوع  IPت مبا يف ذلك عنوان ومجع البيا� ،تتبع "ملفات السجل" اإلجراءات اليت حتدث على موقع الويب  ) ب(

  املستعرض ومزود خدمة اإلنرتنت وصفحات اإلحالة / اخلروج وطوابع التاريخ / الوقت.
  

  بيا�ت املوقع 
  

جيوز لنا استخدام وختزين معلومات حول موقعك إذا منحتنا إذً� للقيام بذلك ("بيا�ت املوقع"). حنن نستخدم هذه 
تعطيل خدمات املوقع عند استخدام أو  لتحسني وختصيص خدماتنا. ميكنك متكني ،خدمتنا البيا�ت لتوفري ميزات

  وقت عن طريق إعدادات جهازك.أي  خدمتنا يف
  

  معلومات الطلب
  

نقوم جبمع  ،)JYards(حماولة إجراء عملية شراء من خالل موقع أو  عند إجراء عملية شراء ،ذلكإىل  �إلضافة
 ورقم لكرتوينمبا يف ذلك امسك وعنوان الفواتري وعنوان الشحن ومعلومات الدفع وعنوان الربيد اإل ،معلومات معينة منك

  هذه املعلومات �سم "معلومات الطلب".إىل  اهلاتف. نشري
 

مجع تفاصيل بطاقة الدفع أو  نستخدم خدمات اجلهات اخلارجية ملعاجلة الدفع (مثل معاجلات الدفع). لن نقوم بتخزين
معاجلات الدفع التابعة لنا واليت خيضع استخدام معلوماتك الشخصية إىل  بك. يتم تقدمي هذه املعلومات مباشرة اخلاصة

كما يديرها جملس معايري   PCI-DSSلسياسة اخلصوصية اخلاصة �م. تلتزم معاجلات الدفع هذه �ملعايري اليت حتددها 
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 American Expressو MasterCardو Visaوهو جهد مشرتك من العالمات التجارية مثل  ،PCIأمان 
  على ضمان املعاجلة اآلمنة ملعلومات الدفع. PCI-DSS. تساعد متطلبات Discoverو
  

  معاجلات الدفع اليت نعمل معها هي:
  

 

ميكن االطالع على سياسة اخلصوصية اخلاصة �م على: 
)full-https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy.(  
  

 

ميكن االطالع على سياسة اخلصوصية اخلاصة �م على: 
)policy-/kw/ar/privacyhttps://www.tap.company.(  
  
  

  كيف نستخدم املعلومات الشخصية اخلاصة بك؟ 
  

وغريها من املعلومات  ،الرتوجييةأو  واملواد التسويقية ،قد نستخدم معلوماتك الفردية لالتصال بك مع النشرات اإلخبارية
�تباع رابط إلغاء االشرتاك (إذا كان مجيعها منا أو  من هذه الرسائلأي  اليت قد �مك. ميكنك إلغاء االشرتاك يف تلقي

  ).requireide.admin@jyards.comعن طريق االتصال بنا على (أو  متاًحا)
  

وجه حنن نستخدم معلومات اجلهاز وبيا�ت املوقع اليت جنمعها ملساعدتنا يف فحص املخاطر واالحتيال احملتملة (على 
عن طريق  ،وبشكل أعم لتحسني وحتطوير موقعنا على اإلنرتنت (على سبيل املثال ،اخلاص بك) IPعنوان  ،اخلصوص

  وتقييم جناح محالت التسويق واإلعالن لدينا). ،ء حتليالت حول كيفية تصفح عمالئنا والتفاعل مع املوقعإنشا
  

طلبات يتم تقدميها عرب موقع الويب (مبا يف ذلك معاجلة أي  حنن نستخدم معلومات الطلب اليت جنمعها عموًما لتلبية
نستخدم  ،ذلكإىل  �كيد الطلب). �إلضافةأو  /و وتزويدك �لفواتري ،والرتتيب للشحن ،معلومات الدفع اخلاصة بك

  معلومات الطلب هذه من أجل:
  التواصل معك ؛  ) أ(
 احتيال ؛ وأو  فحص طلباتنا حبًثا عن خطر حمتمل  ) ب(
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أو  اإلعال�ت املتعلقة مبنتجاتناأو  سيتم تزويدك �ملعلومات ،يتماشى مع التفضيالت اليت شاركتها معنا(ج) عندما  
  خدماتنا.

  
  مشاركة معلوماتك الشخصية: 

  
كما هو موضح أعاله.   ،حنن نشارك معلوماتك الشخصية مع أطراف �لثة ملساعدتنا يف استخدام معلوماتك الشخصية

ميكنك قراءة املزيد حول كيفية استخدام  - لتشغيل متجر� على اإلنرتنت  Shopifyم نستخد ،على سبيل املثال
Shopify ) :ملعلوماتك الشخصية هناhttps://www.shopify.com/legal/privacy نستخدم أيًضا .(

Google Analytics  ميكنك قراءة املزيد حول كيفية استخدام  - ملساعدتنا يف فهم كيفية استخدام عمالئنا للموقع
Google ) :ملعلوماتك الشخصية هناhttps://www.google.com/intl/ar/policies/privacy(/. 

هنا:  Google Analyticsميكنك أيًضا إلغاء االشرتاك يف 
)https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.(  
  

مذكرة أو  ،للرد على أمر استدعاءأو  ،قد نشارك أيًضا معلوماتك الشخصية لالمتثال للقوانني واللوائح املعمول �ا ،أخريًا
  نا بطريقة أخرى.حلماية حقوقأو  ،طلب قانوين آخر للحصول على املعلومات اليت نتلقاهاأي  أو تفتيش

  
BEHAVIOURAL ADVERTISING  ******  

اتصاالت تسويقية نعتقد أ�ا قد أو  نستخدم معلوماتك الشخصية لتزويدك �عال�ت مستهدفة ،كما هو موضح أعاله
ميكنك ز�رة الصفحة التعليمية اخلاصة مببادرة  ،�مك. ملزيد من املعلومات حول كيفية عمل اإلعال�ت املستهدفة

-http://www.networkadvertising.org/understanding") على: (NAIإعال�ت الشبكة ("
online-advertising/how-does-it-work(.  

  
  ميكنك إلغاء االشرتاك يف اإلعال�ت املستهدفة �ستخدام الروابط أد�ه:

  
 )tab=ads/؟Facebook) :https://www.facebook.com/settings(أ) 

  )https://www.google.com/settings/ads/anonymous(:Googleب) (
ميكنك إلغاء االشرتاك يف بعض هذه اخلدمات من خالل ز�رة بوابة إلغاء اشرتاك حتالف  ،ذلكإىل  (ج) �إلضافة

  )./http://optout.aboutads.infoاإلعال�ت الرقمية على: (
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  2020، وليوي �14ريخ اإلصدار: 

  
 �ريخ 

  24من  23صفحة 
 

  
  ال تتبع 

  
ونستخدم املمارسات عندما نرى إشارة "عدم يرجى مالحظة أننا ال نغري ممارسات مجع بيا�ت موقعنا على الويب 

  التعقب" من متصفحك.
  
  

  مواقع أخرىإىل  روابط
  
  

فسيتم  ،قد حتتوي خدمتنا على روابط ملواقع أخرى ال يتم تشغيلها من قبلنا. إذا قمت �لنقر فوق ارتباط جهة خارجية
لكل موقع تزوره. ليست لدينا سيطرة وال موقع الطرف الثالث. ننصحك بشدة مبراجعة سياسة اخلصوصية إىل  توجيهك
  خدمات �بعة جلهات خارجية.أو  مواقعأي  ممارساتأو  سياسات اخلصوصيةأو  مسؤولية عن احملتوىأي  نتحمل

 
 

  أمن البيا�ت
بنسبة آمنة  لكرتوينطريقة للتخزين اإلأو  لكن تذكر أنه ال توجد وسيلة نقل عرب اإلنرتنت ،أمان بيا�تك مهم �لنسبة لنا

لكن ال ميكننا ضمان أمنها و  ،٪. بينما نسعى جاهدين الستخدام وسائل مقبولة جتار�ً حلماية بيا�تك الشخصية100
 املطلق.

  
  حقوقك  

املعلومات الشخصية اليت حنتفظ �ا عنك واملطالبة بتصحيح معلوماتك إىل  فيحق لك الوصول ،إذا كنت مقيًما أوروبًيا
: لكرتوينفريجى االتصال بنا عرب الربيد اإل ،حذفها. إذا كنت ترغب يف ممارسة هذا احلقأو  حتديثهاأو  الشخصية

)demandide.admin@jyards.com.(  
  

نالحظ أننا نقوم مبعاجلة املعلومات اخلاصة بك من أجل الوفاء �لعقود اليت قد  ،إذا كنت مقيًما أوروبًيا ،ذلكإىل  �إلضافة
ملتابعة مصاحلنا التجارية أو  ،)لكرتوينإذا كنت قد تقدمت بطلب من خالل املوقع اإل ،تكون لدينا معك (على سبيل املثال
كندا إىل   مبا يف ذلك ،لوماتك خارج أورو�يرجى مالحظة أنه سيتم نقل مع ،ذلكإىل  املشروعة املذكورة أعاله. �إلضافة

  والوال�ت املتحدة.
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 �ريخ 
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  االحتفاظ �لبيا�ت

  
  سنحتفظ مبعلومات الطلب اخلاصة بك لسجالتنا ما مل تطلب منا حذف هذه املعلومات. ،عند تقدمي طلب عرب املوقع

  
  التغريات

  
ألسباب أو  التغيريات يف ممارساتنا ،على سبيل املثال ،قد نقوم بتحديث سياسة اخلصوصية هذه من وقت آلخر لنعكس

تنظيمية أخرى. ُينصح مبراجعة سياسة اخلصوصية هذه بشكل دوري ألي تغيريات. التغيريات يف سياسة أو  قانونيةأو  تشغيلية
  اخلصوصية هذه تكون فعالة عندما يتم نشرها على هذه الصفحة.

  
  القاصرين 

  
أي  عاًما ("األطفال"). حنن ال جنمع عن عمد معلومات تعريف شخصية من 18من  شخص أقلأي  خدمتنا ال ختاطب

الوصي وكنت على علم �ن طفلك قد زود� �لبيا�ت أو  عاًما. إذا كنت أحد الوالدين 18شخص يقل عمره عن 
إذا علمنا أننا مجعنا بيا�ت شخصية  .)requireide.admin@jyards.comفريجى االتصال بنا على ( ،الشخصية

  .بيا�تنافإننا نتخذ خطوات إلزالة تلك املعلومات من  ،من األطفال دون التحقق من موافقة الوالدين
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