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 1  امللحق 
 ألوها  متجر الستخدام العامة واألحكام الشروط

 حترر هذا العقد بني كالً من :  20أنه يف يوم ............... املوافق ......./ ......./ ....... 
أكتــــــــــــــوبر بطاقــــــــــــــة  6أســــــــــــــتثمار   17035شــــــــــــــركة " ألوهــــــــــــــا للتجــــــــــــــارة األلكرتونيــــــــــــــة "  ش .ذ.م .م " ســــــــــــــجل جتــــــــــــــارى رقــــــــــــــم   -أوالً :

 .  شرياتون-طريق النصر حي امللتقي العريب  41والكائنة ىف  642-941-068ضريبية رقم    
 وميثلها ىف هذا العقد األستاذ /  

 ...................... وحيمل رقم قومي: ........................................  بصفته..................................
 ويشار إليها فيما بعد بــ" ألوها " ( الطرف االول )

 شركة/................................................   -اثنياً:
 رقم.................................................... بطاقة ضريبية رقم.................. سجل جتاري 

 وعنوا�ا / ......................................................... 
 ......... ....وميثلها ىف هذا العقد األستاذ /............................................. بصفته ..........

 وحيمل رقم قومي.................................................... 
 رقم اهلاتف / املواببل للتواصل بني طريف التعاقد: .............................................................. 

 .....................................إسم احلساب املسجل علي موقع الطرف االول ( ألوها ) ..................
 . .................................................................... الربيد االلكرتوين املستخدم لتفعيل احلساب 

 ويشار إليها فيما بعد بــ " املورد / البائع " ( الطرف الثاين )  
 يغة املفرد"الطرف ". يشار إليهم هنا أيضا بصيغه اجلمع"الطرفني" وبص

 متهيــــــــــد : 
ي و تطبيق للهاتف المحمول مع الخدمات   •

ويف ون�ة تتكون من موقع ال��ت ح�ث ان " ألوها " تمتلك و تدير منصه للتجارة االل��ت
 اللوجست�ه المعاونة (" موقع الوها ") . 

الىت تقد • ويف  األل��ت التس��ق  المورد يرغب �ف اإلستفادة من خدمات  أن  المنتجات  ح�ث  مها "ألوها " وذلك عن ط��ق عرض 
وط هذا العقد.    لبنود و�ش

�
 التا� ذكرها بملحق العقد ("المنتجات") للبيع ع� الموقع التس���ت الخاص بـ "ألوها" وفقا

و  • وط و االحكام العامة المرفقة الستخدام منصة ( ألوها ) للتجارة االل��ت ي  بموجب هذا العقد يوافق الطرفان ع�ي ال�ش
ن�ة و الىت

ي هذا العقد  
وط و احكام البائع ، ا�ي جانب احكام و س�اسات و إرشادات ( ألوها ) المشار اليها �ف تطبق ع�ي البائع و الشاري ، و�ش

 . 
 للتعاقد ع� اآليت :  •

�
ة قانونا     -و�ناء ع� ما تقدم اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعت�ب

له  مكمآل  بل  العقد  هذا  من  يتجزاء  ال   
�
جوه��ا  

�
ج��ا �شكل  العقد  بهذا  مرفقه  ملحقات  و  جداول  أى  و  السابق  التمه�د          �عت�ب 

 آلحكامه .  و 
�
 مف�ا
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 :  المحتوى
 مقدمة  )1
   واحلساب  التسجيل  )2
   البيع  وأحكام شروط )3
   قيمتها  واسرتداد  الطلبات  إرجاع )4
   املدفوعات )5
   احملتوى   قواعد )6
   احملتوى  استخدام  يفألوها   حقوق  )7
  احملمول  وتطبيقات املوقع  استخدام  )8
   التجارية والعالمات  النشر حقوق  )9

   البيا�ت  خصوصية )10
   املراجعة  وحقوق  الواجبة  العناية )11
 إلكرتوين  كمتجرألوها   دور )12
  املسئولية واستبعاد من  احلد  )13
  التعويض  )14
  العامة  واألحكام ابلشروط اإلخالل  )15
  العقد جممل  )16
  واألحكام الشروط   تسلسل  )17
  املراجعة  )18
  الفصل إمكانية  )19
  التنازل  )20
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  الثالث  الطرف حقوق  )21
  القضائي  واالختصاص القانون   )22
 ألوها   شركة عن  تفاصيل  )23

 

  :مقدمة )1
 منصة  ألوها  تدير ") نحن " المتكلم بضمير  أو  "ألوها بـ" بعد فيما  إليها (ويشار شركة " ألوها للتجارة األلكرتونية "  ش .ذ.م .م "    تدير  حيث 1.1. 

 ") ألوها متجر    (" املعاونة اللوجستية اخلدمات مع " marketplace " احملمول للهاتف وتطبيق إلكرتوين موقع من تتكون اإللكرتونية للتجارة

  ") املنطقة (" العربية مصر مجهورية يف
ألوها    ملوقع  استخدامك العامة  واألحكام  الشروط  هذه  وتنظمألوها    موقع  على  واملشرتين  البائعني  على  العامة  واألحكام  الشروط  هذه  تنطبق 1.2. 
  . الصلة ذات خدمات وأى
  أو   العامة  واألحكام الشروط  على  موافقتك  عدم  حالة  ويف  ابلكامل  العامة  واألحكام  الشروط  هلذه  بقبولكألوها،    موقع  استخدام  عند  وتقر 1.3. 
  . ألوها  متجر ابستخدام تقوم ال أن  جيب منها ءجز 
  :اباليت تقر فانك أخرى تنظيميه مشروعات أو أبعمال قيامك ءأثناألوها  متجر ابستخدام قيامك حالة يف 1.4. 

  ؛العامة واألحكام الشروط هذه علي للموافقة الالزمة السلطة على حصلت أنك 1.4.1. 
 ابلشروط  بك  اخلاص  التنظيمي املشروع  أو  األعمال  يدير  آخر  قانوين  كيان   أي  أو  املعنوي  أو  الطبيعي  الشخص  والتزام  التزامك  تضمن 1.4.2. 

  ؛العقد هبذا الواردة العامة واألحكام
 كيان   أو  الشركة  أو  املعين والشخص  الواحد  املستخدم  إىل  يشري  العامة  واألحكام  الشروط  هذه  يف"    أنت"    املخاطب  ضمري  أن  توافق 1.4.3. 
  .ذلك خالف األمر تطلب إذا إال قانوين

 :  والحساب التسج�ل )2
 املوافقة أوألوهــا  متجر استخدام عند( السن هذا بتجاوز تقر فانك وعليه عاما ۱۸ من أقل عمرك كان  إذاألوهـا  موقع على التسجيل جيوز ال2.1 

   سنه) ۱۸ عن يقل ال عمرك أن وتضمن تقر العامة واألحكام الشروط هذه  على

  . ألوها متجر إىل وإرساله التسجيل منوذج  استكمال خالل منألوها  متجر على حساب ءإلنشا التسجيل ميكن 2.2.

  . ودقيقة كاملة  التسجيل منوذج  يف املقدمة املعلومات مجيع أن وتضمن تقر 2.3. 
  : يلي  ما  على  وتوافق  املرور وكلمة  املستخدم  اسم/   اإللكرتوين  الربيد عنوان  طلب  يتم سوفألوها   متجر  على  حساب لفتح  ابلتسجيل قمت إذا 2.4. 
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  ؛بك اخلاصة املرور كلمة  سرية على احلفاظ 2.4.1. 

  ؛بك اخلاصة املرور كلمة عن الكشف حالة ىف ۲۳(  رقم القسم ىف املوضحة التواصل وسائل خالل من(  الفور علىألوها  اخطار 2.4.2. 

ــا  متجر على نشاط أي عن مبسئوليتك تقر 2.4.3.   اعتبارك يتم قد وانك ،بك اخلاصة املرور كلمة  سرية على احلفاظ يف فشلك عن �تجألوهــ

  . الفشل هذا نتيجة تنشأ خسائر أي عن مسؤوًال 

         ادارة بتفويض قيامك حالة يف مسؤول وتكون اثلث طرف اي اىل احلساب ذلك نقل جيوز وال مبفردك احلساب ابستخدام تلتزم 2.5. 

  . اثلث  طرف ألي حسابك

ـــ ( ألوهـــــــا ) حيق 2.6.   بيا�ت أوتعديل/  و ،إلغاؤه أو بك اخلاص احلساب تعليق ،اسباب ءابدا أو مسبق اشعار ودون املطلق لتقديرها وفقا لـــــ

ــا  التزام مع ،احلساب ــومل طاملا املوقع على بشرائها قمت اليت اخلدمات أو املنتجات من اي قيمة بردألوهــــــــ  واالحكام الشروط هذه مبخالفة م تقــــــــ

  . العامة

 ۲۳.  رقم القسم يف مبين هو كما  مع� ابلتواصلألوها متجر على حسابك ءإلغا يمكنك 2.7. 

 

وط )3  :البيع وأحكام  �ش
  : االيت على وتوافق تقر 3.1.

 ؛ املنتجات هذه ءلشرا وللمشرتين منتجاهتم لبيع للبائعني إليكرتونيا موقًعا هوألوها  متجر أبن 3.1.1. 
  ؛واملشرتي البائع بني املعاملة يف  طرفًا االحوال من حال  ابيألوها  تعترب ال ،البائع عن نيابة امللزمة  البيع  عمليات تقبلألوها   أن ابلرغم 3.1.2.

  أتكيد   عند  املنتجات  أو املنتج  بيع   أو  ءبشرا  تلتزم  فانك  ولذلك  واملشرتي  البائع  بني  املنتجات  أو  للمنتج  ءوشرا  بيع  عقد  ابرام  يتم 3.1.3. 
  .ألوها موقع طريق عن ءالشرا لعملية املشرتي

  إضافة   يتم  ذلك من   وابلرغم  العامة  واألحكام  الشروط  هلذه  طبقاً   البائع  أعمال  لشروط  والبائع  املشرتي  بني  ءوالشرا  البيع  عقد  خيضع 3.2. 
  : والبائع املشرتي بني ء والشرا البيع عقد يف التالية النصوص

  ؛ املنتجات قائمة يف الوارد  املنتج سعر بذات البيع 3.2.1. 
  ؛آلخر وقت من العربية مصر مجهورية يف هبا واملعمول السارية القوانني كافة  مراعاه مع الضرائب انواع  مجيع املنتج سعر يشمل 3.2.2. 
  املشرتي   قبل  من  اإلضافية  التكاليفوالرسوم  من  وغريها  ،التأمني  وتكاليف  ،اإلدارية  والرسوم  ،والنقل  والتعبئة  التوصيل  رسوم  سداد  يتم 3.2.3. 
  ؛املنتج  قائمة  على بوضوح  مذكورة والتكاليف الرسوم هذه كانت  إذا حاله يف فقط

  تطابق   أن  وجيب  املدرج   املنتج  وصف يف  حمدد  غرض  ألي  وآمنة  مناسبة  وتكون  املشرتى  رضا  تنال  جودة  ذات  املنتجات  تكون  أن  جيب 3.2.4. 
  ألوها موقع على املشرتي  قبل من املدرج  املنتج لوصف  وفقا املادية املواصفات كافة
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  قيود   أو  حقوق  ألي   ختضع   ال   املنتجات وأن  ،للمنتجات  الوحيد  واملستفيد  القانوين  املالك  وأنه  ،املنتجات  بيع  يف   احلق  لديه  أن  البائع  يتعهد 3.2.5. 
  ات ءإجرا  أو  حتقيقات  أو  ماىل  أوإعسار  جنائية  اتءإجرا  وجود  أو/    و  اثلث  بطرف  اخلاصة   الفكرية  امللكية  حقوق  ذلك  يف  مبا  اثلثة  أطراف  من

  . ضريبية
 
 
 
 
 
 

داد  المنتجات إرجاع )4   :ق�متها  واس�ت
  على  املرجتعات  لصفحة وفًقاألوها    طريق   عن  البائع  قبل   من   املرجتعة  املنتجات  وقبول  املشرتين  قبل   من  املنتجات  إرجاع  عمليات  إدارة  تتم 4.1. 

  مجهورية   يف  هبا  املعمول  للقوانني  وخيضع  ،اخلاص  ألوها لتقدير  وفًقا  املرجتع  املنتج  قبول  ويكون .    آلخر   وقت  من  تعديلها  يتم  قد  كماألوها،    موقع
  . العربية  مصر
  قواعد وتطبق آلخر من وقت تعديلها يتم قد كماألوها،   موقع على االسرتداد لصفحة وفًقا املرجتعة املنتجات قيمة  اسرتداد عمليات إدارة تتم 4.2. 

 المرتجعة   المنتجات  قيمة  استرداد  ألوها  تعرض  وقد  املنطقة يف  هبا  املعمول  القوانني  مراعاة  معألوها،    تقدير  حسب  املسرتدة  املبالغ  بشأنألوها  
  : الاتيل مراعاة مع لتقديرها وفقا

  ؛املنتج  سعر 4.2.1. 
  ) ؛ االسرتداد صفحة على موضح هو كما(   الدولية أو/  و احمللية الشحن رسوم 4.2.2. 
 حتويل   أو  ء،الشرا  قسائم  طريق  عن أو  ،اإللكرتونية  احملفظة  ىف  أوألوها ،    موقع  على   احلساب  يف  رصيد  ايداع  خالل  من  املنتج  قيمة  رد  يتم 4.2.3.
  . آلخر وقت من حنددها قد أخرى طريقة أي أو مصريف حتويل أو ،اهلاتف عرب

 . البائع عن نيابةألوها  قبل من املرجتعة املنتجات قيمة رد ويتم املرجتعة املنتجات قبول يتم 4.3. 
 ء   ً بد املشرت�ت جبميع يتعلق فيما االسرتدادات صفحة أو املرجتعات صفحة على إجراؤها يتم اليت التعديالت تسري 4.4.
 .  االلكرتوينألوها  موقع على التعديل نشر اتريخ من  

   المدفوعات )5
  ألوها موقع علي املدفوعات وإرشادات ملعلومات وفًقا العامة واألحكام الشروط هذه مبوجب املستحقة املبالغ سداد يتم 5.1.
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   المحتوى  قواعد   )6
 : االيت هو"   بك اخلاص احملتوى"  ـب املقصود ،العامة واألحكام الشروط هذه يف 6.1. 
  واملواد   والفيديو  الصويت  واحملتوى  والصور  والرسومات  الكتابية  النصوص  احلصر   ال  املثال  سبيل   على  ذلك  يف  مبا (    واملواد  االعمال  كافة  6.1.1. 

  ؛الحًقا نقلها أو معاجلتها أو نشرها أو لتخزينها أللوها ابرساهلا البائع يقوم اليت)  وامللفات والربامج واملخطوطات والبصرية السمعية
 .  والتعليقات والتقييمات  املنتجات مراجعات ذلك يف مباألوها،  موقع على االتصاالت كافة  6.1.2. 
 .  العامة واألحكام الشروط هلذه طبقاً  وصادق وكامل  دقيق احملتوى هلذاألوها  واستخدام بك اخلاص احملتوى يكون  أن جيب 6.2.
 ، اإلنرتنت  على  والسلوك  لآلداب  عام  بشكل  املقبولة  املعايري  مع  ويتوافق  الذوق  وحسن  ومتحضر  الئق   بك  اخلاص   احملتوى  يكون  أن   جيب   6.3. 

 :   أال وجيب
  أو ؛جنسي أو موحي أو بذئ أو إابحي أو الئق غري أو  حمتشم غري أو مسيئ حمتوى يكون 6.3.1. 
  أو ؛مربرة غري أو تصويرية أو صرحية بطريقة العنف توضح صور 6.3.2. 
  ؛التمييز  أو ابلكراهية املتعلقة أو الدين أو ابلعنصرية اخلاصة القوانني انتهاك إىل يدعو 6.3.3. 
  ؛حتريضي حمتوى أو التمييز أو كراهية  على حيرض أو للمجتمع معادي أو حترش به أو مهدد أو احتيايل أو خادع حمتوى يكون 6.3.4. 
 ؛   شخص ألي له داعي ال قلًقا أو إزعاجا أو مضايقة يسبب أن احملتمل من حمتوى أى 6.3.5. 
 . فيه مرغوب وغير عشوائي 6.3.6. 
  يتسبب أن أو ،شخص ألي القانونية احلقوق ينتهك  أو ،قانوين غري أو مشروع غري بك  اخلاص احملتوى يكون أال جيب  6.4. 

  بك  اخلاص  احملتوى  يعد  أال  جيب  و)    به  معمول  قانون  أي  ومبوجب  قضائي  نظام  يف  ،حالة  أي  يف(    شخص  أي   ضد  قضائية  دعوى  أي  رفع  يف    
 :   اباليت إخالل أو خرق

  امللكية   استخدام  حقوق  أو  تصميم  حقوق  أو  جتارية  عالمة  حقوق  أو  البيا�ت  بقاعدة  متعلقة  حقوق  أو  معنوية  حقوق  أو  نشر  حقوق  أي  6.4.1. 
 .   آخرى فكرية ملكية حقوق أي أو الفكرية

   ؛البيا�ت محاية قوانني مبقتضى حقوق أو خصوصية  أو ثقة حقوق أي 6.4.2. 
   ؛شخص ألي مستحق تعاقدي التزام أي 6.4.3. 
 .  قضائي حكم  اي  مبوجب صادر  حكم أي 6.4.4. 
 واألحكام   ابلشروط  االخالل  شأنه  من  حمتوى  تقدم  أو  من  تتكون  ويب  صفحة  أو  الكرتوين  موقع  أبي   للربط  املوقع  استخدام  بعدم  تلتزم  6.5. 

 ألوها .  موقع على نشرها مت إذا العامة
  مشاهبا  اخرى شكوى أي أو قانونية اتءإجرا إلى حمل كان  أو يكونألوها  موقع علي حمتوى اي عرض بعدم تلتزم 6.6.

 .   اثلث طرف أي من     
   خاصية استخدام لك  جيوز  ال و املشرتي قب من املنتجات  تقييم لتسهيلألوها  موقع على التقييم خاصية استخدام يتم 6.7.
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 .  ومهية أو صحيحة غري أو دقيقة غري تقييمات لتقدمي االتصال أشكال من  آخر شكل أي أو التقييم    
  مدرج  منتج بيع  أو ءلشرا آخر مبستخدم االتصال)  i: (  خالل من املعامالت أنواع من نوع أى يف التدخل بعدم تلتزم 6.8.

   منتج  أو  ابئع  أو  من مشرتي  لتحذيره  مكتملة  أو  نشطة  معامالت  لديه  مستخدم  مع  التواصل)    ii(    أوألوها؛    موقع  خارج ألوها    متجر  على    
 .  مدفوعات أي حتصيل بقصد آخر مبستخدم االتصال)  iii(  أو ؛معني

  التواصل   عند  احلذر  توخي  عليك  وجيب  اآلخرين  املستخدمني  مع  التفاعل  عن  وحدهم  املسؤولون  همألوها    متجر   مستخدمي  مجيع  أبن  تقر  6.9. 
 .  للمستخدمني االئتمان بطاقة تفاصيل ذلك يف مبا شخصية معلومات إرسال وعدم املستخدمني مع

 .   األسباب من سبب ألي لتقديرها وفًقا حمتوى أي ازالة هلا حيق  كما  دوري بشكل بك اخلاص احملتوى مراجعة أللوها حيق  6.10. 
  أي أوألوها  موقع على قانوين غري نشاط أو حمتوى أي بوجود اكتشافك حالة يف الفور  علىألوها  اببالغ تقوم 6.11. 

 .  العامة واألحكام الشروط  من ۲۳ للقسم وفقاألوها  مع التواصل طريق عن وذلك ،العامة واألحكام الشروط هذه خيالف نشاط أو حمتوى     
 

 :  المحتوى  الستخدامألوها   حقوق )7
 ونشره   ونسخة  صياغته   وإعادة  بك   اخلاص  احملتوى  الستخدام  ااتوات  بدون  ءلإللغا  قابل  وغري   حصري  غري   دولياً   ترخيصا  أللوها  متنح  7.1.

 .  لإلعالم مستقبلية أو حالية وسائط وأي التسويقيةألوها  قنوات خالل من وتوزيعه وترمجته

 .   أخرى ألطراف ۷،۱ رقم القسم مبوجب املرخصة احلقوق ترخيص يف احلق أللوها متنح 7.2. 

   ۷،۱.  رقم القسم مبوجب املرخصة احلقوق النتهاك دعوى  رفع يف احلق أللوها متنح 7.3. 

  وتتعهد ؛به املعمول القانون به يسمح حد أقصى إىل بك اخلاص احملتوى يف املعنوية حقوقك مجيع عن مبوجبه تتنازل 7.4.

   به يسمح حد أقصى إىل عنها التنازل مت قد  بك اخلاص احملتوى يف األخرى املعنوية احلقوق مجيع أبن وتضمن

 .  املصري القانون 

  معقولة بصورةألوها  قبل من االشتباه مت إذا أو ،األشكال من  شكل أبي ابحملتوى اخلاصة ابلقواعد اخاللك حالة يف 7.5. 

  مع  ابلبائع  اخلاص احملتوى كل  أو أي تعديل  أو نشر ءإلغا أو حذف أللوها جيوز ،ابحملتوى اخلاصة  للقواعد إبخاللك

 .   العامة واالحكام الشروط هذه مبوجب االخرىألوها  حبقوق اإلخالل عدم 

  الهاتف وتطب�قات الموقع  استخدام  )8
 .   اهلاتف وتطبيقات االلكرتوينألوها   موقع إىل لإلشارة ابلتبادل"  موقع"  و"  متجر"  كلمة  استخدام يتم سوف ۸،  رقم القسم يف 8.1. 
 :  يلي مبا القيام لك جيوز  8.2. 
   ؛متصفح علىألوها  موقع من صفحات عرض 8.2.1. 
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  ؛هبا املؤقت لإلحتفاظ الويب علىألوها  موقع من الصفحات تنزيل 8.2.2. 
   ؛فيه مبالغ أو دوري  بشكل الطباعة هذه تكون أال بشرط ،جتاري والغري الشخصي لالستخدامألوها  موقع من صفحات طباعة 8.2.3. 
  و ؛الصويت واحملتوى الفيديو مشغل ابستخدامألوها  موقع على من والفيديو الصوت ملفات حتميل 8.2.4.
 .  العامة واالحكام الشروط هلذه األخرى األحكام مراعاة  مع ،املتصفح طريق عن بنا اخلاص املتجر خدمات استخدام 8.2.5.
  بعدم تلتزم فانك ،العامة واالحكام الشروط هلذه األخرى النصوص أو ۸،۲ رقم القسم يف به مسموح  هو ما ءابستثنا 8.3. 

 .  بك اخلاص الكمبيوتر جهاز على احملتوى هذا من أي حفظ أوألوها  موقع من حمتوى أي حتميل       
 ألوها .   موقع على املنتجات ءشرا أو ببيع يتعلق فيما والتجارية الشخصية ألغراضك اإللكرتوينألوها  موقع استخدام فقط ميكن  8.4. 
 .  العامة واألحكام الشروط هذه ىف صراحهً  به مسموح  هو ما ءابستثناألوها،  موقع على حمتوى أي تغيري أو تعديل بعدم تلتزم 8.5. 
 :  بعدم تلتزمألوها،  موقع على حمتوى ابي خاصة حقوق أي تدير أو متلك تكن مل  إن 8.6. 
 ) ؛   آخر موقع على النشر إعادة ذلك يف مباألوها (  موقع على  املتواجد احملتوى نشر اعادة 8.6.1.
 ألوها؛  موقع على  من حمتوى ترخيص أو أتجري أو بيع 8.6.2. 
  ؛عام بشكلألوها  موقع من حمتوى أي عرض 8.6.3.
   أو ؛جتارية ألغراض احملتوى استغالل 8.6.4.
 .  احملتوى  توزيع إعادة 8.6.5.
 واحملتوى   اإلخباريةألوها    نشرة  توزيع  وإعادة  املنتجات  الروابط  توجيه  إعادة  جيوز  ۸،٦،    رقم  ابلقسم  الواردة  األحكام  من  الرغم  على  8.7.

 .  شخص أي إىل اوإلكرتوين مطبوع شكل يف أبلوها اخلاص الرتوجيي
 ألوها،   موقع على خاصية أي استخدام أو/و جزئي أو كلي  بشكلألوها  موقع اىل الوصول تقييد أو تعليق أللوها حيق  8.8. 

 أو  التحايل بعدم  تلتزم ان  على ألوها ملوقع حتديثات أو املوقع خادم صيانة عمل ءأثنا املوقع إىل الوصول تعليق ،املثال سبيل على  لـ ( ألوها ) وحيق   
 ألوها .  موقع إىل للوصول اتءإجرا أي جتاوز

 :   يلي مبا القيام بعدم تلتزم 8.9.
 أو  املوقع  ءأدا  إعاقة  أو  ابملوقع  الضرر  إحلاق  يف  يتسبب  قد  أو  شأنه  من  ءإجرا  أي   اختاذ  أو  األشكال  من   شكل  أبيألوها    موقع  استخدام  8.9.1. 

   ؛أمنه أو ،نزاهته أو  إليه الوصول سهولة أو إاتحته
  غري  نشاط  أو  غرض  أبي  يتعلق  فيما  أو  ضارة  أو  احتيالية  أو  شرعية  غري  أو  قانونية  غري  أو  أخالقية  غري  طريقة  أبيألوها    موقع  استخدام  8.9.2. 

 ؛   ضار أو احتيايل أو شرعي غري أو قانوين
 ألوها ؛   مبوقع التالعب أو اخرتاق 8.9.3.
 ألوها ؛  من  إذن دون املوقع اختبار أو الفحص  أو التحقيق 8.9.4.
   ؛به املتعلقة أو موقعنا  على احلماية  أو التوثيق اتءإجرا أو أنظمة أي على التحايل 8.9.5. 
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)    ـب  متعلق  أو(    من  يتكون  حمتوى  أي  توزيع  أو  نشر  أو  استخدام  أو  إرسال  أو  نقل  أو  استضافة  أو  ختزين   أو  لنسخألوها    موقع  استخدام  8.9.6.
 أخرى ضارة كمبيوتر  برامج أو rootkit أو keystroke logger أو worm أو Trojan horse  أو كمبيوتر  فريوسات أو جتسس برامج أي

. 
 )   املعاجلة وسعة التخزين وسعة الرتددي النطاق عرض ذلك يف مباألوها (  موقع موارد على املعقول تفوق كبرية  محولة فرض 8.9.7.
 ألوها ؛  من إذن دون موقعنا إىل أو قبل من مرسلة اتصاالت أي تشفري فك  8.9.8. 
  ومجع   واستخراج   وتنقيب  جتريف  احلصر  ال  املثال  سبيل  على  ذلك  يف   مبا(    تلقائي  أو  منتظم  بشكل  بيا�ت  جتميع  أنشطة  أي  ءإجرا  8.9.9. 

  ؛منا صرحية خطية موافقة بدون ابملوقع يتعلق  فيما أو موقعنا على)  البيا�ت
 من   الغرض  ءابستثنا  ،أخرى  آلية  وسيلة   أي  أو  spider  أو  روبوت  أي  استخدام  طريق  عن  معه  التفاعل  أوألوها    موقع  إىل  الوصول  8.9.10. 

   ؛البحث حمرك فهرسة
   ؛بنا اخلاصة  العامة الواجهة خالل من إال اإللكرتوين موقعنا استخدام 8.9.11. 
 ألوها ؛   موقع على robots.txt ملف يف الواردة التعليمات خمالفة 8.9.12. 
 عرب   التسويق  ،احلصر  ال  املثال  سبيل  على  ،ذلك  يف  مبا(    مباشر  تسويق  نشاط  أليألوها    موقع  على  من  مجعها  مت  اليت  البيا�ت  استخدام  8.9.13. 

  أو) ؛  املباشر الربيد وعرب  اهلاتف عرب والتسويق القصرية الرسائل عرب والتسويق اإللكرتوين الربيد
 ألوها .  ملوقع العادي االستخدام مع يتعارض ءشي أبي القيام 8.9.14. 
 

  التجار�ة  والعالمات الن�ش   حقوق  )9
 :  العامة واألحكام الشروط هلذه الصرحية النصوص مراعاة مع 9.1. 
  ؛املوقع  على  املوجودة   احملتو�ت  وكلألوها    مبوقع  اخلاصة  األخرى  الفكرية  امللكية  وحقوق  النشر  حقوق  مجيع  املرخصني  معألوها    متتلك   9.1.1. 

  و
 .  حمفوظة املوقع على املوجودة واحملتو�تألوها  مبوقع اخلاصة األخرى الفكرية امللكية  وحقوق النشر حقوق مجيع 9.1.2.
ألوها   تسمح  وال  ؛وحدهاألوها    من   مملوكة  جتارية  عالمات  هي  مسجلة  والغري  املسجلة  األخرى  التجارية  وعالماهتاألوها    شعارات  مجيع  9.2. 

 ألوها .  حلقوق انتهاكا استخدامها ويعد ،التجارية العالمات هذه ابستخدام
لـ (   وليسألوها    تضمن  وال  ألصحاهبا  ملك  هيألوها    موقع  على  مسجلة  الغري  أو  املسجلة  ءسوا  آخرى  أبطراف  اخلاصة  التجارية  العالمات  9.3. 

 .   العالمات هبذه تراخيص خاصة أي منح أللوها  جيوز ال ولذلك التجارية للعالمات املالكة ابألطراف صلة أي الوها )

  الب�انات و��ة  خصوص�ة )10
  Privacy االرتباط تعريف ملفات وإشعار اخلصوصية ألحكام وفًقا الشخصية بيا�هتم معاجلة على البائعني يوافق 10.1. 

and Cookie Notice أبلوها  اخلاصة   . 
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  اخلصوصية   ألحكام  وفًقا  الصلة  ذات  واخلدماتألوها    متجر  خالل  من  عليها  احلصول  يتم  اليت  الشخصية  البيا�ت  مجيع  مبعاجلةألوها    تقوم  10.2. 
 .   Privacy Policy اخلصوصية وسياسة االرتباط تعريف ملفات وإشعار

   تتحمل ولن  الشخصية المشترين ب��ت استخدام ةء إسا حال يف المشترين  تجاه المسؤولية كامل  مابشرةً  الابئعين يتحمل 10.3. 
 .  الشخصية المشترين ب��ت استخدام ةءإسا حال يف المشترين تجاه مسؤولية أي ألوها

 

   المراجعة وحقوق الواجبة العنا�ة )11
 ألوها   متجر مجيع مستخدمي على الواجبة العناية فحوصات ءإجرا يف ابحلق وحتتفظ األموال غسيل ملكافحة بر�مج ابدارةألوها  تقوم 11.1.
  التالية   ولألسباب  طلبنا  عند  التجاري  مقرك  دخول  إمكانيه  إيل  ابإلضافة  التجاري  بنشاطك  اخلاصة  والواثئق  املعلومات  مجيع  بتوفري  تلتزم   11.2. 

 : 
  ؛مبوجبه التزاماتك وتنفيذ  العقد هذا واحكام بشروط التزامك من التحقق أجل من 11.2.1. 
   أو ؛أخرى حكومية هيئة أو حمكمة عن صادر أمر مبوجب الكشوف تقدمي هبدف 11.2.2.
 .  هبا املعمول اللوائح أو القانون يقتضي كما  11.2.3. 

ويف  �متجر ألوها   دور  )12    إل��ت
 :   يلي مبا تقر 12.1.
   ؛فحصهم أو نوا�هم أو االئتمانية/  املادية إمكانياهتم منألوها  تتحقق وال ،املتجر مستخدمي مجيع هوية من ابلتحققألوها  امكانية عدم 12.1.1. 
  ؛املدرجة املعلومات مجيع مراقبة أو يف التدقيق أو من ابلتأكدألوها  تقوم ال 12.1.2. 
 ألوها؛   متجر على عنها اإلعالن يتم اليت املنتجات ءشرا أو لبيع  عقد أي يف طرفا لسنا 12.1.3.
 ونقوم  واملشرتى  البائع   بني  البيع  عملية  بتسهيل  إال  نقوم  وال  ،األشكال  من   شكل  أبي  والبائع  املشرتي  بني  معاملة  أي  يف  نشرتك  ال  12.1.4.

  ؛البائعني عن نيابة املدفوعات عملية ابمتام
  أو   أوبيع  بيع  بعرض  يتعلق  فيما  شخص  أي  جتاه  مسئولةألوها    تعترب  ال  ، ذلك  علىء   ً وبنا  ،ابئع  أو  مشرتي  ألي  وكيال  ليستألوها    ابن   12.1.5.

  بيع  عقد عن �شئة تعاقدية التزامات أي تنفيذ عن مسئولةألوها  تعترب ال  ،ذلك إىل ابإلضافةألوها؛  موقع على عنها املعلن املنتجات من  أي ءشرا
 .   عقد أي يف األطراف بني للوساطة التزام أيألوها  لدى يكون ولن منتجات أي ءشرا أو

 :   متثل وال تضمن الألوها  12.2.

 ألوها؛   متجر على املنشورة املعلومات ودقه اكتمال 12.2.1.

   ؛ابستمرارألوها  موقع على املوجود احملتوى حتديث 12.2.2.

   أو ؛االلكرتوينألوها  متجر مبوقع تشغيل ءاخطا وجود عدم 12.2.3.
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 .  متاحة اخلدمات من اي ءبقا أو متاح  املوقع ءبقا 12.2.4. 
 وفًقا   وقت  أي  يف  ألوها،متجر   على  احملتوى  نشر  عن  والتوقف  ،مجيعها  أوألوها    متجر  خدمات  من  أي  تغيري  أو  إيقاف  يف  ابحلقألوها    حتتفظ  12.3.

 او ألوها    متجر  خدمات  من   أي  تغيري  أو  إيقاف  ءجرا  تعويض  أي  على  احلصول   لك  حيق  ولن  ؛تفسري  أو  إشعار  أى  بدون  اخلاصألوها    لتقدير
 .  نشره ايقاف

 .  املوقع ابستخدام تتعلق جتارية نتائج أي نضمن ال 12.4.
 املعمول   القانون به  يسمح  حد  أقصى  إىل  واستخدامهألوها    ومتجر  العامة  واألحكام  الشروط  هبذه  املتعلقة  والضما�ت  ابإلقرارات  يعتد  ال  12.5. 

  ۱۳،۱.  رقم القسم مراعاة مع به
 
 
 

  المسئول�ة  واستبعاد   تحد�د  )13
  : ما العامة واالحكام ابلشروط يوجد ال 13.1

  أو ؛به املعمول القانون عليه ينص ما خيالف شكل أبي مسئوليات أي حيدد 13.1.1. 
  ،القانون مبوجب يستبعدها ال قد قانونية حقوق أو التزامات أي يستبعد 13.1.2. 

  : العامة واألحكام الشروط هذه يف األخرى والنصوص ۱۳ رقم القسم يف عليهم املنصوص املسؤولية واستبعاد حتديد 13.2. 
  ؛ العامة واألحكام الشروط من ۱۳،۱ رقم للقسم ختضع 13.2.1. 
  ذلك  يف  مبا  العامة  واألحكام الشروط  هذه  مبوضوع  تتعلق  أو  العامة  واألحكام  الشروط  هذه  مبوجب  الناشئة  االلتزامات  كافة  حتكم 13.2.2. 

 يف   صراحة  عليه  املنصوص  هو  ما  ءابستثنا،    القانون  من  �شئة  ابلتزامات واإلخالل)    اإلمهال  ذلك  يف  مبا(    اخلطأ  عن  الناشئة  املدنية  املسؤولية
  . العامة واألحكام الشروط هذه

  ،جما� املقدمة اخلدمات عن ينتج نوع أي من  ضرر أو خسارة أي عن جتاهك مسئولةألوها  تعترب ال 13.3. 
  مت  الذي  املبلغ  إمجايل العامة  واألحكام  الشروط  هلذه  وفقاً   لك  خدمات  تقدمي  عقد  أبي   يتعلق  فيما  جتاهك ألوها    مسئولية  إمجايل  يتعدى  ال 13.4.

  ۱۳،٤.  القسم هذا تطبيق يف  منفصًال  عقًدا  ألوها متجر على منفصلة معاملة كل  تعد و العقد ذلك مبوجب أللوها السداد املستحق أو سداده
  : اباليت يتعلق ما ذلك يف  مبا ،نوع أي من ضرر أو خسارة أي  عن جتاهك مسئولةألوها  ليست ۱۳،٤،  رقم ابلقسم اإلخالل دون 13.5. 

  ؛املوقع يف خلل أو انقطاع أي عن �مجة خسائر أي 13.5.1. 
  ؛املعقولةألوها  سيطرة عن خارجة أحداث أو حدث أي عن �مجة خسائر أي 13.5.2. 
 اإلنتاج  أو االستخدام أو اإليرادات أو الدخل أو لألرابح ضرر أو يف خسارة ،احلصر ال املثال سبيل على  ،ذلك يف مبا ،جتارية خسائر أي 13.5.3. 

  ؛النية حسن أو  التجارية  الفرص  أو العقود أو التجارية األعمال أو املتوقعة املدخرات أو
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  أو ؛برامج أو بيا�ت قاعدة أو بيا�ت أي يف تلف أو فقد أي 13.5.4. 
  . استتباعي أو مباشر غري أو خاص ضرر أو خسارة أي 13.5.5. 

  املصلحة هذه  مراعاة ومع ،وموظفيها ملسؤوليها الشخصية املسؤولية من ابحلد تقوم أنألوها  مصلحة من انه حيث 13.6.
  خسائر   أبي  يتعلق  فيما  موظفيها أو ألوها    مسؤويل  ضد  شخصية  دعوى  أي رفع  عن  ابمتناعك  وتتعهد  وتوافق ؛املسؤولية حمدود  كيانألوها    أبن  تقر

  أفعال   عن  احملدودة  املسؤولية  ذو  الكيان  مسؤولية  يستبعد أو  هذا  حيد  ولن(    العامة  واألحكام  الشروط  هذه  أوألوها    مبتجر  تتعلق  واليت  تتكبدها
  ). ألوها وموظفي مسؤويل وسهو
  ليست  و توصيات الروابط هذه تعترب وال ؛اثلثة أطراف وتديرها متلكها أخرى إلكرتونية ملواقع فرعية روابط االلكرتوين ألوها  موقع يتضمن 13.7. 
 . هلا استخدامك عن ينجم قد ضرر أو خسارة أي عن أو عنها مسؤولية أي نتحمل وال ،وحمتو�هتا الثالث الطرف مواقع على سيطرة أي لدينا

 

  التع��ض )14
  : عنألوها  بتعويض العامة واألحكام الشروط هذه مبوجب تتعهد 14.1. 

 وأي  القانونية  النفقات  ؛احلصر ال  املثال  سبيل   على  ذلك  يف   مبا(    واملصروفات  واملسؤوليات  والتكاليف  واألضرار  اخلسائر  ومجيع  أي 14.1.1. 
  ملتجر   استخدامك  عن  مباشر  غري   أو  مباشر  بشكل  تنشأ  واليت  ألوهاتتكبدها    اليت)    نزاع  أو  دعوى  لتسوية  اثلث  طرف  أليألوها    تتكبدها  مبالغ
  وألوها؛  إرشادات أو سياسات أو أحكام أو العامة واألحكام الشروط هذه نصوص من نص ألي جانبك من انتهاك أي أوألوها 

  ء شرا   أو  توريد  أو  بيع  عملية  أبي  يتعلق  فيماألوها    تتحملها  قد  أخرى  ضريبية  مسؤولية  أي  أو  املضافة  القيمة  ضريبة  عن  مسؤولية  أي  14.1.2.
 ضريبة   أي  أو  املضافة  القيمة  ضريبة  لدفع  التسجيل  أو  عنها  اإلعالن  أو  استقطاعها  سدادها  يف   فشلك  بسبب  تنشأألوها،    متجر  خالل  من  متت

 .   منطقة أي يف مستحقة أخرى

وط اإلخالل )15   العامة واألحكام  بال�ش
 واألحكام   الشروط  هذه  مراعاة  مع  ،مسمى  غري  أجل   إىل  موجود  فسيظلألوها،    متجر  علي  حساب  بتسجيل  ابلسماح ألوها    قيام  حالة  يف  15.1. 

 .   العامة
  إبخاللكألوها    قبل  من   الشك  مت   إذا  أو،    العامة  واألحكام  الشروط  هذه  يف  الواردة  االلتزامات  من   التزام  أبي   ابإلخالل   قمت   إذا  15.2. 

 :  يلي مبا القيام لـ ( ألوها )حينها حيق  ،األشكال من شكل  أبيألوها   إرشادات أو سياسات أو أحكام من أي  أو العامة واألحكام ابلشروط
 ألوها؛  متجر إىل مؤقًتا وصولك تعليق 15.2.1. 
 ألوها؛  متجر إىل الوصول من دائم بشكل منعك 15.2.2. 
 ألوها ؛   متجر إىل الوصول من بك اخلاص IP ـال تستخدم اليت الكمبيوتر أجهزة حجب 15.2.3. 
 ألوها؛   متجر إىل وصولك حظر وطلب لك اإلنرتنت خدمة مزودي مجيع أو أي مع التوصل 15.2.4. 
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  أو/  وألوها؛  موقع على من حسابك حذف أو تعليق 15.2.5. 
 .   ذلك غري أو العقد  انتهاك بسبب ءسوا ،ضدك قانونية اتءإجرا اختاذ ىف ءالبد 15.2.6. 
  ء إنشا  احلصر  ال  املثال  سبيل  على  ذلك  يف  مباألوها (  متجر  إىل  وصولك  حجب  أو  منع  أو  تعليق  على  للتحايل  ءإجرا  أي  اختاذ  بعدم  تلتزم  15.3. 

 .  جزئيا او كليا  ألوهامتجر  إىل وصولك حجب أو منع أو بتعليقألوها  قيام حالة يف) خمتلف حساب استخدام أو/و

  العقد   مجمل )16
   وأحكام شروط  تضاف ابلبائع يتعلق وفيماألوها (  وإرشادات وسياسات وأحكام العامة واألحكام الشروط هذه تشكل 16.1. 

 ألوها.   وبني بينك السابقة االتفاقات مجيع حمل حتل وسوفألوها  ملتجر ابستخدامك يتعلق فيماألوها  وبني بينك الكامل االتفاق)  البائع
 

وط �سلسل )17   واألحكام  ال�ش
  هذه فإنألوها؛  وإرشادات وسياسات وأحكام ،البائع وأحكام شروط مع العامة واألحكام الشروط هذه تضارب حالة ىف 17.1. 

 .  القسم هبذا املذكور ابلرتتيب تعمل سوفألوها  وإرشادات وسياسات وأحكام ،البائع وأحكام وشروط،  العامة واألحكام الشروط

   والتعد�ل  المراجعة )18
 .   آلخر وقت منألوها  وإرشادات وسياسات وأحكام ،البائع وأحكام وشروط ،العامة واألحكام الشروط هذه مراجعة ألوهال يحق 18.1.
 ألوها   متجر على النشر اتريخ من مراجعتها مت الىت العامة واألحكام الشروط تنطبق 18.2. 

  الفصل إمكان�ة )19
  أو/  و قانونية غري العامة واألحكام الشروط هذه نصوص من نص أن أخرى  خمتصة سلطة أو حمكمة أي قررت إذا 19.1.
 .   سارية األخرى األحكام تظل  فسوف ،�فذة غري 
  إذا للتطبيق قابال أو قانونيا سيكون وأنه العامة واألحكام الشروط هذه من  �فذ غري أو/  و قانوين  غري نص أي تواجد إذا 19.2.
 .   ساري القسم ابقي  يكون وسوف ،حمذوفًا ءاجلز  هذا اعتبار يتم سوف ،منه ءجز  حذف مت 

  تف��ض )20
  مبوجب التزاماهتا أو/  و حقوقها يف التصرف أو الفرعي التعاقد أو نقل أو عن التنازل لـ ( ألوها ) جيوز أنه مبوجبة توافق 20.1. 

 .  العامة واألحكام الشروط هذه
  من  أي   يف  أخرى  طريقة  أبي   التصرف  أو  الفرعى  التعاقد  أو  النقل  أو  التنازلألوها،    من  الكتابية  املوافقة  على  احلصول   دون  ،لك  جيوز   ال   20.2. 

 . العامة  واألحكام الشروط هبذه الواردة التزاماتك أو/و حقوقك
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  الثالث  الطرف حقوق )21
 أي   فبل  �فذاً   يكون  أن  أو  منه  اثلث  طرف  استفادة  يقصد  وال  ،ولصاحلك  لصاحلنا  العامة  واألحكام  الشروط  هذه  مبوجب  العقد  يعد  21.1. 

 .   اثلث طرف
 .   اثلث طرف  أي ملوافقة  العامة واألحكام الشروط هذه مبوجب إبرامه مت عقد من النابعة األطراف حقوق ممارسة ختضع ال 21.2. 

ي  واالختصاص القانون  )22
  القضاي�

 .   العربية مصر مجهورية لقوانني وفًقا وتفسر العامة واألحكام الشروط هذه ختضع 22.1.

 .  اجليزة ( حمكمة اجليزة االبتدائيه ) حملاكم القضائي لالختصاص  العامة واألحكام الشروط هبذه تتعلق نزاعات أي ختضع 22.2.
 

كة عن تفاص�ل )23  ألوها   �ش
 للتجاره االليكرتونيه طبقا للبيا�ت املسجله بصدر التعاقد . يتم التواصل مع شركه ألوها 

 


