
إرشادات عملية االسترجاع

��� حالة قبول اس	جاع سوف نقوم بإرسال بوليصة اس	جاع ع� ا�يل الخاص بك نرجو منك ا
طباعة البوليصة 

 ارفاقها مع الطلبيه بنفس طريقة التغليف الذي وصل به 
 اذا كنت داخل مدينة الرياض سيتم التواصل معك من قبل �كة مخدوم ست�م الطلب. اما اذا كنت

خارج مدينة الرياض فبإمكانك تسليمها ¢قرب فرع

سيتم التأكد من جودة ا®رتجعات وارجاع »نها بعد خصم رسوم اس	جاع � مدة  تتجاوز 14 يوم 

نأمل ان تكون الطلبية قد راقت لكم؛ اذا ´ تكن بالضبط ماترغبون به

بإستطاعتكم إرجاع الطلبية خ�ل 3 ايام من تاريخ التوصيل و بإتباع الخطوات التالية

الخطوة ا¢و¸
  تسجيل الدخول � حسابكم

 والذهاب ا¸ صفحة (طلبات)    

الخطوة الثانية
اخ	 الطلب الذي ترغب بإس	جاعه

وانقر ع� (عرض)
 

الخطوة الرابعة
قم بكتابة سبب ا¼س	جاع وبإمكانك

رفع صورة للمنتج

ثم (ارسال)
 

الخطوة الثالثة
 النقر ع� القطعة ا®راد اس	جاعها او

 الضغط ع� اس	جاع كامل الطلب �

حال اردت اس	جاع كامل الطلبية
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:

ماهي الخطوة التالية؟

عملية االستبدال
 قم بارجاع ا®نتج � ا®غلف ا¢ص¿ الذي وصل فيه وقم

بطلب �اء جديد

:

DHL

 تتيح لكم سياستنا إرجاع ا®نتجات خ�ل ث�ثة أيام من است�مكم للشحنة. ع� أن  يتم ارتداء ا®نتج أو

استخدامه، وأن يكون ا®نتج والعبوة � حالتهÅ ا¢صلية مع وجود التاق ع� القطعة

 علÅً بأن اس	جاع غÈ مجاÇ بسبب تكاليف الشحن و الرسوم البنكية. رسوم ا¼س	جاع سيتم خصمها من

ا®بلغ ا®ٌعاد للعميل وقدره 90 ريال للطلبات داخل مدينة الرياض و 150 ريال للطلبات خارج مدينة الرياض

ماهي سياسة االسترجاع؟



RETURN INSTRUCTIONS
We hope you love your new purchase. If it is not exactly what you wished for,

you can request a return within 3 days of delivery by following the steps below::

STEP 4
Write the reason for the return and 

you can

Upload a picture of the product

then (SUBMIT)

STEP 2
Choose the order you want to 

return

and click (View)
 

STEP 1
Log in and visit

“Orders” in your account  

STEP 3
Ïe item you want to return, click on 

“Ask for a refund” Or in case you want to 

return the entire order, click

“Refund my entire order”

 

      If the return is accepted, we will send the return policy to your email. We kindly ask you to:

  1- Print the policy

  2- Attach it to the order in the same way it was packaged

 3-If you are inside the city of Riyadh, you will be contacted by Makhdoom Company to receive the 

application. But if you are outside the city of Riyadh, you can deliver it to the nearest Dhl branch

  4-Ïe product of the returns will be conÐrmed and their price will be refunded aÑer deducting 

the return fees within a period not exceeding 14 days

WHAT IS NEXT?

WHAT IS RETURN POLICY?

Exchange process
Return the product in the original packaging in which it arrived and place a new order

Our policy allows you to return products within three days of receiving the shipment. Provided that the 

product has not been worn or used, and that the product and packaging are in their original condition, 

with the tag on the piece

Note that the return is not free due to shipping costs and bank fees. Return fees will be deducted from the 

amount returned to the customer, amounting to 90 riyals for orders within the city of Riyadh and 150 

riyals for orders outside the city of Riyadh


