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  واستخدام إلى  للدخول  لكم نقدمها  التي الشروط تمثل الموقع  على الموجودة اإلضافية والشروط  السياسات وجميع هذه  االستخدام شروط

 ."(الخدمات"بـ ةمجتمع  إليها ويُشار)  خدماتنا وجميع الموقع

  هذه االستخدام  بشروط  االلتزام على توافق  فأنت  إليها، الوصول أو الخدمات استخدام  في  استمرارك أو /و  تسجيلك أو  / و  وصولك حال 

 .فوري بأثر

 يعني تغيير أي  نشر  بعد للموقع استخدامك استمرار إن. وقت  ي أ في  قبلنا من  للتعديل خاضعة القانونية والوثائق  هذه االستخدام   شروط إن

 .تعديلها تم التي القانونية  والوثائق  هذه  االستخدام شروط على موافقتك

 

 الموقع  عن نُبذة .1

 

a. أطفال،  مالبس أيضا   ونقدم النسائية، المالبس على  رئيسي بشكل  ونركز اإلنترنت، على أزياء  متجر نحن  

 .أخرى موضة  ومنتجات  وأحذية،  وإكسسوارات،

b. مسؤولية أية  دون الخاص لتقديرنا وفقا   سحبها، أو  الخدمات   من أي وتحديث  جديدة  خدمات تقديم بحق نحتفظ. 

 

 

 التسجيل  شروط .2

 

a. إقامتك بلد في  المنتجات  شراء  من لتتمكن القانونية  السن بالغا   تكون أن. 

b. المنتجات لتسليم إقامتك بلد في   عنوان تقديم على قادرا   تكون أن. 

c. إليها التوصيل و  بخدمتها نقوم التي البلدان ضمن من  اإلقامة بلد يكون أن. 

 

 بك  الخاصة  االلتزامات .3

 

a. يلي ما على  توافق فأنت  إليها، وصولك   أو للخدمات استخدامك عند: 

i. وكلمة هو  واستخدامه  بك الخاص الحساب  إلى  الوصول وتقييد  الخصوصية على  الحفاظ عن مسؤوليتك  

  المرور  وكلمة   بك الخاص الحساب  باسم تتم التي  األنشطة جميع  مسؤولية تحمل  على  والموافقة المرور،

 .بك الخاصة 

ii.  أي أو بك الخاص الحساب  أو المرور لكلمة به مصرح  غير استخدام  أي عن فورا إخطارنا على الموافقة  

 .للموقع  اآلمن االستخدام  لمعايير آخر  خرق  

iii. من محدد هو كما  للخدمات استخدامك وعن  نفسك عن والحالية   والدقيقة والحقيقية الكاملة  المعلومات تقديم  

 .قبلنا

iv. لك المقدمة المستخدم معلومات عن( قبلنا من  محدد هو  ما  أو يلزم ما باستثناء) للغير  اإلفصاح عدم. 



v. واستخدامك بأهليتكك يتعلق  افيم إضافية  معلومات  على  للحصول عنا الصادرة الطلبات  مع التعاون 

 .لخدماتنا

 

b. يلي بما تقوم  لن أنك على  توافق فأنت  إليها، وصولك   أو للخدمات استخدامك عند: 

i. ذلك في  بما موقعنا، في  المحظورة أو  المناسبة  غير المواد  أو المحتويات من  أي تحميل أو  إدراج  أو  نشر: 

 .األشكال من شكل   بأي دينيا    أو أخالقيا   المالئمة  غير المواد أو المحتوى .1

  واألخالق والقواعد اإلسالمية والشريعة  المحلي القانون مع تتوافق ال  التي المواد أو المحتوى .2

 .والتقاليد  واآلداب والقيم

 .القومي األمن تُهدد قد   التي المواد أو المحتوى .3

 .المقامرة إطار في  تندرج أو  تروج  قد   التي المواد أو المحتوى .4

ii. إدراجها أو  بها الخاص  الرابط  مشاركة  لك يحق  ال  التي المواد  نشر.  

iii. المسروقة أو المزيفة المواد  نشر.  

iv.  خرق  أو  السياسات أو  بنا الخاصة   األنظمة أو  الغير حقوق  من  أي خرق  أو عليه، التحايل  أو  القانون خرق  

 .بك الخاص الحساب بحالة المتعلقة القرارات 

v. ملزمة  عقود إبرام  على قادر  غير كنت   أو  االستخدام  أهلية معايير تستوفي  تعد لم  إذا الخدمات  استخدام  

 .مسمى غير ألجل   أو  مؤقت  بشكل   حسابك ايقاف تم أو قانونيا  

vi. التصنيف وأنظمة الموقع تقييم من يقلل أن  شأنه  من إجراء أي  اتخاذ. 

vii. شابه ما  أو التشهيري أو  المخادع  أو  المضلل  أو الدقيق غير أو  الخاطئ  المحتوى نشر. 

viii. ذلك شابه  ما أو  فيها  المرغوب غير اإللكترونية المراسالت أو  الرسائل  نشر. 

ix. أو اآلخرين المستخدمين بمصالح أو  بخدماتنا تضر  قد  التي اآلخرى   التقنيات من أي    أو الفيروسات نشر  

 .أمالكهم

 

 واإلقرارات  والتعهدات الضمانات .4

 

a. يلي بما وتقر وتتعهد تضمن: 

i. ال المثال  سبيل  على ذلك  في بما المطبقة، واللوائح  واألنظمة للقوانين وفقا   بالعمل  لالستمرار التام االمتثال  

 .المحتوى وتنظيم الخصوصية  بقوانين المتعلقة  بالتشريعات  االلتزام الحصر 

ii. االستخدام  شروط  بموجب  التزامك تنفيذك وأن  الماثلة، االستخدام  لشروط  وفقا   للتعاقد  الكاملة السلطة لديك  

 مع:  يتعارض ال هذه

 .لها تخضع التي الحكومية  اإلرشادات أو اللوائح أو  القواعد  أو القوانين من أي .1

 .بها االلتزام عليك التي أو  فيها  طرفا   كنت  التي األخرى  اتاالتفاقي  من أي .2

 

b. عن مسؤوليتنا نخلي فنحن. إقرارات أو تعهدات أو  ضمانات  دون" الحالية  حالتها"  على إليك تُقدم الخدمات  جميع 

 .اإلضافية أو  الضمنية أو الصريحة سواء أشكالها، بجميع اإلقرارات  أو  التعهدات  أو الضمانات جميع

 

c. مواصفات تكون  أن نضمن ال فإننا  المستطاع، قدر  الدقة  نتوخى  أن نحاول  أننا من الرغم فعلى  ذلك، على عالوة  

-   ذلك إلى باإلضافة . األخطاء من خاليا   أو حديثا   أو  به  موثوقا   أو  كامال   أو  دقيقا   خدمة  ألي آخر  محتوى  أي أو المنتج

  الخدمات محتوى  أو  القوائم اختبار أو  فحص عن مسؤولين غير أننا على  توافق فأنت  - مشتريا   كونك على وبناء  

  اي  في  العيوب  او  األخطاء  من أي  مسؤولية  عاتقنا على تضع  أن تحاول  لن وأنك الغير، قبل   من أو قبلنا  من المقدمة

 .القوائم من

 



 والتعويضات  المسؤولية  .5

 

a. غير أو  مباشر بشكل   ناتجة  فقدان  أو ضرر أي حدوث  مسؤولية  عاتقنا على تضع  لن بأنك تقر لخدماتنا كمستخدم  أنت  

 :عن مباشر

i. للخدمات استخدامك عند تقدمها التي األخرى  المعلومات أو المحتوى. 

ii. استخدامها على  قدرتك عدم  أو للخدمات استخدامك. 

iii. قبلنا من المقدمة  اإلرشادات  من أي    أو  التنسيق  أو الشحن أو التسعير. 

iv. الخدمات تقديم في  االنقطاع  أو  التأخر. 

v.  الخدمات إلى  الوصول خالل من وجدت   التي الضارة البرامج من غيرها أو  الفيروسات. 

vi.  األشكال  من شكل بأي  دقة  عدم أو أعطال أو الخدمات في  أخطاء  وجود. 

vii. خدماتنا استخدام خالل   من بك الخاص الجهاز  تلف. 

viii. لخدماتنا المستخدمين الغير فعل عن امتناع أو  أفعال  أو المحتوى. 

ix. للخدمات باستخدامك متعلقة نتخذها أخرى اجراءات أي أو التعليق. 

x. ظهورها  طريقة  أو  البحث نتائج في  بك الخاصة  القوائم فيها  تظهر التي الزمنية الفترة. 

xi. باألعمال القيام على  قدرتك عدم أو خسارتك  أو  السلوك  أو المحتوى أو الممارسات تعديل إلى  حاجتك  

 .هذه االستخدام شروط  في  تغيرات  لوجود نتيجة التجارية

 

b.  ونفقات  وأضرار خسائر  أي  وضد  من موقعنا ذمة وإبرام  تعويض ذلك في بما ذمتنا، وإبراء  تعويضنا على توافق  

 :عن تنشأ التي "( المطالبات( )"  المحامين وأتعاب القانونية الرسوم  ذلك في  بما)

i. الخدمات الستخدامك نتيجة الغير قدمها  مطالبات أو ادعاءات أي. 

ii. من أي الحصر ال  المثال  سبيل على ذلك  في  بما هذه، االستخدام  شروط   في  الواردة األحكام  من أي انتهاك  

 .واإلقرارات والتعهدات الضمانات

iii. مكافحة  قوانين  أو البيانات حماية  قوانين الحصر  ال  المثال سبيل  ىعل بها، المعمول  القوانين من أي انتهاك  

 .العشوائي اإللكتروني البريد

iv.  خدماتنا استخدام خاللها من  تقوم التي الطريقة. 

 

 

 اإللغاء  أو  اإلنهاء  أو التعليق .6

 

a. إمكانية سحب أو  تعليق أو  حد  لنا يحق  تجاهك، مسؤولية أي دون أو  التعويضات  أو  الحقوق  من بأي    المساس  عدم مع  

.  الخاص  لتقديرنا وفقا   قبلك  من المقدم  المحتوى حذف  أو / و  منتجات أي طلب إلغاء أو  للخدمات  استخدامك او دخولك

 .إلغائه تم منتجات  بطلب  يتعلق  فيما قبلنا من واستالمها دفعها  تم مبالغ أي  رد  سيتم للشك، وتجنبا

 

 االستخدام شروط انتهاك عن اإلبالغ .7

 

a. ال الوارد المحتوى كان إذا . هذه االستخدام لشروط  الموقع في  الوارد  والمحتوى المنتجات امتثال بضمان نلتزم  

 .األمر في  بالتحقيق نحن وسنقوم  إخطارنا يُرجى هذه االستخدام  شروط  مع يتناسب

 

 

 



 المنتجات  لتوفير نستخدمها التي  األخرى المواقع  و  موقعنا .8

 

a. أو /  و   خدمات إنشاء  لنا يجوز  أنه  على هذا بموجب  توافق فإنك  األخرى، المواقع و  الموقع عبر تجربتك لتعزيز  

  في معلوماتك باستخدام  سنقوم  و.  الموقع  على لنا تقدمها التي المعلومات باستخدام وذلك  عنك، نيابة إضافية حسابات

  توصيل يتم حتى التواصل  رقم  و  المنزل عنوان مثل ) الخدمة  على حصولكم   ضمان من لنتمكن األخرى  المواقع

 .(لكم المنتج

 

 عامة  أحكام .9

 

a. حل   على جاهدين وسنعمل  .بنا االتصال يُرجى  بخدماتنا الخاصة المشكالت  من أي  لديك كان  إذا : النزاعات حل  

 . ممكنة فرصة   أقرب في  تواجهك التي  المشكلة

b. شروطها  من أي تنفيذ في  حق   أي لديه ليس هذه االستخدام  شروط  من  جزءا    يُعد ال  الذي الشخص :الغير  حقوق. 

c. بيننا العالقة  ليفسر  تفسيره أو  تأويله  للغير أو لألطراف يمكن ما  هذه االستخدام  شروط  في  يوجد  ال  : األطراف عالقة 

  كل أن والواضح   المفهوم من  ولكنه األطراف، بين مشتركا   مشروعا   يوِجد أو  وكالء  أو  شركاء بين أنها على

 . مستقلة أطراف  هي  االتفاق في  األطراف

d.  توافق . رسميا   والُمفوضين المعنيين ولخلفائهم لألطراف  الفائدة تحقيق  بضمان هذه  االستخدام  شروط   تلتزم :التنازل  

  والمتعلقة  بك الخاصة الواجبات أو  الحقوق  من  أي أو االستخدام شروط نقل أو عن  بالتنازل تقوم لن أنك على

  من خطية  موافقة على مسبقا   الحصول  دون مباشر، غير أو  مباشر  بشكل   ذلك كان سواء   هذه، االستخدام  بشروط 

 .قبلنا

e. االتفاق  مجمل تمثل االستخدام  شروط  في  المدرجة  أو إليها المشار والوثائق هذه االستخدام  شروط  إن  :االتفاق مجمل  

  السابقة، واإلقرارات  والمفاوضات  االتفاقيات  جميع  وتحجب  على وتسمو  االتفاقية بموضوع  يتعلق  فيما األطراف  بين

  أو إليها المشار والوثائق االستخدام  شروط  في  محدد  هو  ما باستثناء. بالموضوع  الصلة ذات  الشفهية،  أو  الخطية 

 بين اتفاقيات أو تعهدات أو  ضمانات  أو إقرارات أو شروط  أي توجد فال  الماثلة االستخدام شروط  في  المدرجة 

 .ضمنيا   أو صريحا   أو  جماعيا   أو  مباشر غير  أو  مباشرا   ذلك كان سواء   األطراف

f.  بالحق  نحتفظ  نحن. تكملتها أو إضافة أي إدخال أو  هذه  االستخدام شروط على تعديل أي  إجراء  يحق ال  :التعديالت  

  بنشر وسنقوم. آلخر  وقت    من أو وقت أي في  هذه االستخدام  شروط   إكمال أو  إضافة  أو تغيير أو  تعديل أي  إدخال  في

  الموعد على  بناء أو  الموقع على نشرها عند  المفعول  سارية  وستكون  الموقع  على االستخدام لشروط  الحالية  النسخة 

 تغييرات  أي  حدوث  حال   في  للخدمات المستمر استخدامك إن(. وجد   إن" )السريان تاريخ" بصفته جانبنا  من المحدد

 .المعدلة االستخدام بشروط االلتزام  على منك موافقة  يُعد

g.  المحاكم  من أي    قبل  من  ملغ ى هذه االستخدام شروط  أحكام  من أي اعتبار تم  ما إذا :البنود  بين الفصل قابلية  

  الشروط  باقي  وتستمر هذه  االستخدام شروط  من لبندا هذا إلغاء  يتم فإنه  به معمول غير أو قانوني غير  أو المختصة 

  دون قائما    شروطها  تحت تمت التي  للصفقات واالقتصادي  القانوني  الجوهر ظل طالما   نافذة سارية   قائمة  واألحكام

 .أطرافها على  معاكس تأثير أي

h.  لألعمال نتيجة  الوفاء عدم  أو التأخير أو  الضرر  أو الخسارة وجود  مسؤولية   طرف   أي يتحمل ال  :القاهرة  القوة  

 .ال أم  توقعه يمكن العمل ذلك  كان سواء   األطراف من ألي  السيطرة  عن الخارجة

i. األخرى   األحكام  من أي  عن  تنازال   يُعد ال االستخدام شروط في  الواردة  األحكام  من  أي  عن التنازل  إن : التنازل  عدم  

 على  ننص لم ما  المعنية، األحكام من أي  عن مستمرا   تنازال   آخر تنازل أي  يعد وال  ، (المشابهة غير أو المشابهة)

 .وخطيا   صراحة  ذلك

j.  معنا تواصل  صفحة  طريق عن  معنا التواصل يمكنك :التواصل. 

k.  نافذة  تظل التعاقد إنهاء بعد بطبيعتها تسري  التي أو سارية تظل  أنها على يُنص  التي األحكام جميع : النفاذ استمرار  

 .الموقع  في عضويتك تعليق  أو  إنهاء بعد المفعول

 


