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ون�ة  ألوها للتجارة األل��ت
 إتفاق�ة �س��ق بضائع مودعة ع� سب�ل األمانة 

 ” عقد بيع بالعمولة” 
 

ي يوم 
ف كً� من :  20 .......  / .......  / ....... الموافق ........... ............................. أنه �ف    -تحرر هذا العقد بني

ون�ـــــــــــــــــــــــــــــــــة "  ش .ذ.م .م " ســـــــــــــــــــــــــــــــــجل تجـــــــــــــــــــــــــــــــــارى رقـــــــــــــــــــــــــــــــــم   -أوً� :  ــا للتجـــــــــــــــــــــــــــــــــارة األل��ت كـــــــــــــــــــــــــــــــــة " ألوهـــــــــــــــــــــــــــــــ   17035�ش
�ب�ـــــة رقـــــم     6أســـــتثمار   ي  41وال�ائنـــــة �ف  642-941-068أ�تـــــ��ر بطاقـــــة �ف ي العـــــريب

اتون -ط��ـــــق النـ�ــــ �ي الملـــــت�ت  شـــــ�ي
 .......... .................................  /  هــفتـــــبص ......... ...... .......... ... ............... د األستاذ /  ـــــــقـــــــــالعذا ـــــى هـا فــهــــــثلـــــو�م

 / ...................................... و�حمل رقم قو�ي  
 و�شار إليها ف�ما بعد بــ" ألوها " ( الطرف االول )

 
 :
�
كة  -ثان�ا �ب�ة رقم....................................................  سجل تجاري رقم  ................................................    �ش ..........   ..... بطاقة �ف  ..........  وال�ائنة    ... .......... 

�ف و�مثله  .........................................................   �ف  ع�    ا  ال  التوقيع  العقد   ............................................. بصفته    ............................................. س�د  هذا 
قو�ي  رقم  الهاتف   .......................................................... و�حمل  التعاقد:    المحمول   رقم  ي 

طر�ف ف  بني للتواصل  الم��ابل   /
.............................. .......................... 

 ..................................... ................................................. ................................................. ............ إسم الحساب المسجل ع�ي موقع الطرف االول ( ألوها ) 

ي المستخدم لتفع�ل 
ويف �د االل��ت  ............................................................. .............................................................  الحساب ال�ب

ي )  
 و�شار إليها ف�ما بعد بــ " المورد / البائع " ( الطرف الثايف

" و�ص�غة المفرد"الطرف ".  ف  �شار إليهم هنا أ�ضا بص�غه الجمع"الطرفني
 

 تمه�ــــــــــد : 
ي و تطبيق للهاتف المحمول مع   •

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

" وذلك عن ط��ق عرض   • "ألوها  تقدمها  الىت  ويف  األل��ت التس��ق  من خدمات  اإلستفادة  �ف  يرغب  المورد  أن  ح�ث 
وط    لبنود و�ش

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

 العقد.  هذا 
للتجارة   •  ( ألوها   ) منصة  الستخدام  المرفقة  العامة  االحكام  و  وط  ال�ش ع�ي  الطرفان  يوافق  العقد  هذا  بموجب 

وط و احكام البائع ، ا�ي جانب احكام و س�اسات و إرشادات ( ألوها   ي تطبق ع�ي البائع و الشاري ، و�ش
ون�ة و الىت االل��ت

ي هذا العقد . 
 ) المشار اليها �ف

 

  األشخاصقطاع 
  الشركات قطاع 
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 للتعاقد ع� اآليت : و�ناء ع� •
�
ة قانونا     - ما تقدم اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعت�ب

 �عت�ب التمه�د السابق و أى جداول و ملحقات مرفقه بهذا العقد �شكل جز 
�
 ال يتجزاء من هذا العقد بل مكمآل  ءا

�
 جوه��ا

 آلحكامه .  و له 
�
 مف�ا

 
 

وط وأحكام البائع   :المحتوى الجزء االول : �ش
 

 مقدمة  -1
 متجر البائع  -2
 إدراج المنتج                                                         -3
 المنتجات                                                           -4
 التسع�ي                                                               -5
ف وتعبئة وتوص�ل الطلب -6    تجه�ي
 خدمات الق�مة المضافة            -7
 العموالت والرسوم  -8
�بة الق�مة المضافة -9 ائب األخرى VAT �ف     وال�ف

      التح��الت -10
وط وأحكام البائع -11         االخالل ��ش
              الب�اناتال��ة وخصوص�ة   -12
 أحكام أخرى -13
 المالحق -14

 
 :مقدمة )1

أو بض 1.1. ألوها"  بـ"  بعد  فيما  إليها  (و�شار    " .م  .ذ.م  "  ش  ون�ة  األل��ت للتجارة  ألوها   " كة  نحــــ�ش  " المتكلم        ن    ــــــمير 
ي وتطبيق للهاتف المحمول

ويف ون�ة تتكون من موقع إل��ت مع   " marketplace " (" تدير ألوها منصة للتجارة اإلل��ت
ي جمهور�ة م� الع���ة ") المنطقة الخدمات اللوجست�ة

  ") المعاونة ") متجر ألوها (" �ف
وط وأحكام البائع ")ع� 1.2. وط واألحكام الخاصة بالبائع ") �ش ف ع� متجر ألوها (و�شار  تطبق هذە ال�ش  كل البائعني

وط   إليهم ف " أو بضم�ي المخاطب " أنت (" باإلضافة إ� ال�ش ف بـ" البائعني ف�ما بعد منفردين بـ" البائع " أو مجتمعني
  . العامة الستخدام متجر ألوها واألحكام

  :إذا قمت بالتسج�ل كبائع ع� متجر ألوها 1.3.
وط وأحك 1.3.1. وط واألحكام العامة، وأحكام وس�اسات و�رشادات ألوهافإنك توافق ع� �ش ي  ام البائع هذە وال�ش

واليت
وط استخدام متجر ألوها؛ ي تعت�ب جزء ال يتجزأ من �ش

  يتم تعد�لها من وقت آلخر والىت
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وأحكام 1.3.2. العامة،  واألحكام  وط  وال�ش هذە  البائع  وأحكام  وط  �ش ع�  ال��حة  الموافقة  منك  نطلب   وقد 
ي   ۰شادات ألوها ع�ب النقر ع� زر القبول لتأ��د موافقتك  وس�اسات و�ر 

ويف بمثابة توقيع  (و�عت�ب هذا التوقيع االل��ت
ي المنطقة

ي تطبق �ف
ف الىت ) و/أو عن ط��ق توقيع فع�ي إن استدعت القوانني  .أص�ي

 ألوها ما لمال �مكنك التسج�ل كبائع ع� متجر ألوها إن كنت موظف لدى ألوها أو عضو من عائلة موظف لدى   1.4.
 إلجراءات تعارض المصالح الخاصة بألوها

�
  تقوم ألوها بالموافقة ع� �سج�لك طبقا

 
 

   :متجر البائع )2

 " إذا قمت بالتسج�ل ع� متجر ألوها كبائع، فسوف تتمكن من إ�شاء متجر ع� موقع ألوها ، باستخدام بوابة 2.1.
Seller Centre " االلكترون�ة ") مركز البائع  .  

ا لتقدير ألوها، قبل �شغ�لها 2.2.
�
ي يتم إ�شائها للمراجعة والموافقة عليها، وفق

ف الىت   . تخضع متاجر البائعني
  : ستكون وحدك المسؤول عن المتجر الخاص بك والمنتجات المدرجة عل�ه، وتوافق بموجبه ع� ما ��ي  2.3.

اخ�ص الالزمة لبيع منتجاتك ع 2.3.1.  . � متجر ألوها�جب أن تحصل ع� كافة ال�ت
.2.3.2  

�
ائب المتعلقة ببيع منتجاتك، طبقا ائب المختصة ودفع جميع ال�ف �جب عل�ك التسج�ل لدى مصلحة ال�ف

ف المطبقة   . لما تحددە القوانني
وع و�تم  2.4. تدرك وتوافق ع� أنه ال �مكنك فتح أ��� من حساب واحد فقط ع� مركز البائع إال لسبب تجاري م�ش

ا لتقدير ألوها و يتوجب عل�ك إبالغ ألوها إذا قمت ( أو أي شخص طب��ي أو اعتباري ذو صله بك  تحد�د ذلك  
�
وفق

  .) بفتح حساب ع� مركز البائع خر آ�شكل أو�
  : �جب عل�ك متابعة تجارتك ع� ألوها كالتا�ي  2.5.

�ن؛بمهارة وعنا�ة، و�التعاون و�الت�ف بحسن ن�ة مع ألوها   2.5.1.   والمش�ت

ها ع� متجر ألوها   2.5.2. �ك ألوها ، وأحكام وس�اسات و�رشادات ألوها األخرى كما يتم ��ش بمراعاة قواعد سلوك �ش
ا للممارسات االخالق�ة للتجارة وأفضل الممارسات الصناع�ة؛

�
 من وقت آلخر؛ وفق

ي ذلك،  2.5.3.
ف النافذة والسار�ة من وقت ألخر، بما �ف   ( i ) : ع� سب�ل المثال ال الح�بمراعاة جميع القوانني

ف الدول�ة المختصه �عات و القوانني ي تطبق �ف المنطقة أو الت�ش
�عات الىت ف واللوائح واألنظمة والت�ش  . جميع القوانني

وط 2.6. وط وأحكام البائع، أو ال�ش ي رفض أو إلغاء ��ش و / أو حذف أي متجر لبائع �قوم باإلخالل ��ش
 نحتفظ بالحق �ف

  . ة، أو أحكام وس�اسات و�رشادات ألوها بدون اإلخالل بأى حق من حقوقنا األخرىواألحكام العام

  :إدراج المنتج )3

 عن إدراج منتجاتك ع� متجر ألوها من خالل تحم�ل صفحة للمنتج يتم ملئها بال�امل ع�   3.1.
ً

سوف تكون مسؤوال
  . والمواصفات والصور الخاصة بكل منتجالبائع و�شمل الصفحة األسعار والمعلومات التفص�ل�ة  مركز
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  . ال �مكنك ��ش أ��� من قائمة واحدة ف�ما يتعلق بكل منتج 3.2.

  توافق ع� أن تكون المسؤول الوح�د عن جميع منتجاتك المدرجة ع� متجر ألوها وتوافق ع� أن جميع القوائم 3.3.
  : المدرجة �جب أن

ي القسم رقم تكون قوائم حسنه الن�ة تخص منت 3.3.1.
  ؛ ٤جات تطابق الفئات وتمتثل بالقواعد المنصوص عليها �ف

إرشادات   3.3.2. ي 
�ف بالتفص�ل  والموضحة  العامة  واألحكام  وط  ال�ش �ف  عليها  المنصوص  المحتوى  بقواعد  تمتثل 

  المحتوي و الصور
ا لجم 3.3.3.

�
ي قد تكون مطل��ة وفق

ف واللوائحتتضمن جميع المعلومات والمواصفات واإلرشادات الىت   يع القوانني
ف الىت تتعلق بحما�ة المستهلك  ي ذلك القوانني

  . المعمول بها، بما �ف
ا لتقدير ألوها   3.4.

�
ي يتم تقد�مها للمراجعة والموافقة عليها �شكل فردي ووفق

قد تخضع قوائم المنتجات المدرجة الىت
  قبل

ها ع� متجر ألوها، ولذلك تقر وتوافق ع� أنه قد �كون هنا ف تقد�م صفحة المنتج لمركز البائع و��ش ��ش  ك مهلة بني
  . صفحة المنتج ع� متجر ألوها �سبب الوقت الالزم إلجراءات مراقبة الجودة الخاصة بألوها

وط   3.5. أو ال�ش البائع،  وط وأحكام  إلغاء ��ش و / أو حذف أي منتجات مدرجة تخل ��ش أو  ي رفض 
بالحق �ف نحتفظ 

  . أحكام وس�اسات و�رشادات ألوها بدون اإلخالل بأى حق من حقوقنا األخرىالعامة، أو  واألحكام
  : تقر وتوافق ع� كل ما ��ي  3.6.

  . ع� الرغم من أننا قد نوافق ع� أي منتجات مدرجة، فأنك تتحمل كامل المسؤول�ة عنها 3.6.1.

ي فرض غرامات نت�جة إخاللك بالقسم رقم ،  3.6.2.
  . اإلخالل بحقوقنا األخرىدون   ۳نحتفظ بالحق �ف

ي لم تعد متاحة 3.7.
  . �جب أن نكون قوائم المنتجات محدثة و�األخص �جب عل�ك إلغاء أي قوائم للمنتجات الىت

 
  

 : المنتجات )4

ي �حددها موقع ألوها  4.1.
ي تطابق الفئات الىت

ي يتم إدراجها ع� متجر ألوها �ي المنتجات الىت
  المنتجات الوح�دة الىت

اء أو بيع أو تور�د أي منتج من المنتجات األت�ة من خالل متجر ألوهاال  4.2.    : �جوز لك اإلعالن عن أو �ش
ي  4.2.1. 

ف أو اللوائح، أو حقوق المل��ة الفك��ة ألي شخص، أو أى حقوق آخري أو يتسبب �ف   منتج �خل بالقوانني
ي و�موجب أي

ي أي نظام قضاي�
ي أي حالة، و�ف

  . قانون معمول به رفع أي دعوى قضائ�ة ضد أي شخص �ف
وط  4.2.2.    منتج يتكون من أو �حتوي ع� مواد من شأنها أن تخالف قواعد المحتوى المنصوص عليها �ف ال�ش

ها ع� متجر ألوها  . واألحكام العامة إذا قمت بن�ش
ة؛ مواد فاحشة أو  منتج يتعلق بالعقاقير أو المخدرات أو المنشطات أو المواد الخاضعة للرقابة؛ المواد اإلباح� 4.2.3 .

المنتجات  أو  سالح؛  ألي  ة  الذخ�ي األخرى؛  األسلحة  أو  النار�ة  واألسلحة  سيوف  ��حة؛  أوجنس�ة  الئقة  غ�ي 
ي قد يتم تعد�لها من وقت  

ا لس�اسة المنتجات الممنوعة والمحظور ب�عها ع�ب الموقع / التطبيق، والىت
�
المحظورة وفق

ا للقانون المعمول به
�
 . آلخر، وفق

ج صارم ف�ما �خص المنتجات المقلدة وأي محاولة لبيع المنتجات المقلدة ع� متجر ألوها، أو أي إخالل  نتبع نه 4.3 
الغرامات   �س�اسة ي س�اسة 

المحددة �ف الغرامات  بنا ، ح�ث قد يؤدي إ� فرض  الخاصة  المقلدة  المنتجات  مكافحة 
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البائع   ي تطبق ع� 
ألوها، واتخاذ اإلجراءات    �شمل غرامات مال�ة، ومنعك �شكل دائم منوالتى  الىت استخدام متجر 

 . القضائ�ة الالزمة �ف بعض من اآلح�ان
ي منا بذلك للتأ�د من أصل�ة   4.4. ي طلب كتايب

�جب عل�ك تزو�دنا بأي معلومات ووثائق قد نطلبها منك و�مجرد تل�ت
  . المنتجات

 
 

 : التسع�ي  )5

�بة   5.1. �ف شاملة  المنتجات  أسعار  جميع  تحد�د  المعاملة  �جب  ع�  تتطبق  أخرى  �بة  �ف وأي  المضافة  الق�مة 
  و�العملة 

  . المستخدمة �ف المنطقة
ي �مكن تعد�لها من خالل مركز البائع من   5.2.

تعت�ب وحدك المسؤول عن تحد�د سعر منتجاتك ع� متجر ألوها، والىت
ي ذلك الخصومات الموسم�ة أو أي خصومات أخرى وقت

  . آلخر، بما �ف
ف حما�ة المنافسة و حما�ه المستهلك يتم  5.3. ي ذلك قوانني

ي �سع�ي منتجاتك، بما �ف
ف المعمول بها �ف  . مراعاة القوانني

 

ف وتعبئة وتوص�ل الطلب )6   : تجه�ي

اء من ألوها، �جب عل�ك  6.1.   : عند تأ��د طلب �ش
ا 6.1.1. ا إلرشادات 

�
وفق  ( المنتجات   ) المنتج  ووضع عالمات ع�  تغل�ف  الطلب عن ط��ق  ف  المحددە  تجه�ي لتعبئة 

 . بالموقع
ا للمواع�د وساعات العمل واإلجراءات المحددة والموضحة   6.1.2 

�
�سل�م المنتجات إ� مرا�ز التوص�ل الخاصة بنا وفق

ي إرشادات التوص�ل
  .�ف

 �سل�م الطلبات عن ط��ق ألوها، وسوف يتم    6.1ال �طبق القسم رقم   6.2.
�
ي حالة إذا طلبت ووافقت ألوها كتاب�ا

�ف
  إدارة

ا إلرشادات ألوها
�
 . عمل�ة التسل�م وفق

مع   6.3. يتوافق  ال  منتج  أي  إرجاع  ي 
�ف بالحق  ونحتفظ  ألوها  قبل  من  المستلمة  المنتجات  أو كل  أي  لنا فحص  �جوز 

ي اجت�از اختبارات مراقبة الجودة متطلبات
ي إرشادات التعبئة والتغل�ف أو أي منتج �فشل �ف

التعبئة المنصوص عليها �ف
ي القسم رقم الخاصة 

  . 4بألوها أو أي متطلبات أخرى للمنتج والمنصوص عليها �ف
ي  6.4. ي إ� ألوها و�سل�مها إ� المش�ت تحتفظ بمل��ة المنتجات حىت يتم دفع ثمن المنتجات بال�امل من قبل المش�ت

ي  وتنتقل   . ملك�ة المنتج من البائع إ� المشتري عند �سل�م المنتج إ� المش�ت
ي و تقت� سوف ن 6.5.   تحمل مسؤول�ة فقدان أو تلف المنتجات عند استالمنا للمنتج وحىت توص�ل المنتج إ� المش�ت

ا للقسم رقم  
�
ي ح�ازة ألوها وفق

  ع� تكلفة المنتجات، كما تخضع  ٦مسؤوليتنا تجاهك ف�ما يتعلق بمنتجاتك المتواجدة �ف
وط واألحكام العامةمسؤوليتنا لقواعد الحد من واستبعاد المسئول�ة المنصوص عل ي ال�ش

  . يها �ف
اإلخالل   6.6. دون  التوص�ل  إرشادات  أو  والتغل�ف  التعبئة  ب�رشادات  ب�خاللك  يتعلق  ف�ما  غرامات  عل�ك  نفرض  قد 

  بجميع
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ا لس�اسة الغرامات الخاصة بالبائع ٦٬٦حقوقنا و يتم تحد�د الغرامات بموجب القسم رقم 
�
 . ووفق

 
  :خدمات الق�مة المضافة )7

وتتضمن خدمات   7.1.  ، البائع  المتاحة من وقت ألخر من خالل مركز  المضافة  الق�مة  ي خدمات 
�ف اك  االش�ت �مكنك 

  : المضافة ع� سب�ل المثال ال الح� الق�مة
ا لما تنص عل�ه إرشادات ألوها 7.1.1.

�
ف الطلبات، وفق   . خدمات التخ��ن وتجه�ي

  . خدمات التس��ق واإلعالنات 7.1.2.
اك 7.2. واألحكام    لالش�ت وط  ال�ش ع�  ��ــــح  �شكل  الموافقة  منك  ُ�طلب  قد  المضافة،  الق�مة  خدمات  من  أي  ي 

�ف
وط  اإلضاف�ة إ� �ش باإلضافة  اإلضاف�ة،  واألحكام  وط  لل�ش المضافة  الق�مة  تخضع جميع خدمات  و  بها  المتعلقة 

وط واألحكام العامة، واألحكام والس�اسات واإلرشادات الخاصة بألو    . ها المشار إليها هناوأحكام البائع، وال�ش
تخضع مسؤوليتنا تجاهك ف�ما يتعلق بخدمات الق�مة المضافة لقواعد الحد من واستبعاد المسئول�ة المنصوص   7.3.

ي 
وط واألحكام العامة عليها �ف   . ال�ش

 
  : العموالت والرسوم )8

إ�   8.1. باإلضافة  ألوها  متجر  ع�  تتم  بيع  عمل�ة  بكل  خاصة  عمولة  تحم�ل  يتم  بجميع  سوف  الخاصة  الرسوم 
الخدمات المتوفرة ع� المتجر وأي خدمات ذات ق�مة مضافة، كما هو مفصل ع� صفحة العموالت والرسوم ع�  

  . مركز البائعأو كما تنص عل�ه اتفاق�ة خدمات الق�مة المضافة
البي 8.2. سعر  أساس  ع�  العمولة  حساب  �مكن  بتم��لها،  ألوها  تقوم  ي 

الىت اإلعالنات  حالة  ي 
الذي  �ف السعر  وهو  ع، 

  . �حددە البائع وقت الطلب 
ي تم تقد�مها  8.3.

ي حالة عدم إتمام البيع كمقابل للخدمات الىت
ي تحص�ل العموالت و / أو الرسوم �ف

  . نحتفظ بالحق �ف
صفحة   8.4. تحد�ث  وعن ط��ق  مسبق،  إشعار  بناء ع�  آلخر،  وقت  من  الرسوم  أو   / و  العموالت  بتغي�ي  نقوم  قد 

ام بدفع العمولة قبل ��ش األسعار الجد�دة أو  العموالت وال ف رسوم ع� حساب مركز البائع و لن يؤثر ذلك ع� أي ال�ت
ا
�
ي تم دفعها مسبق

  . مقابل الخدمات الىت
 

�بة الق�مة المضافة )9 ائب األخرى  VAT�ف  : وال�ف

�بة الق�مة   9.1. ائب أخرى تتطبق ع� يتم تحد�د جميع المبالغ المدرجة ع� متجر ألوها شاملة �ف المضافة وأي �ف
ي 
  : المعاملة و �قر البائع االيت

.9.1.1   
ً

الطلب ) شامال ي وقت 
البائع �ف السعر الذي �حددە  البيع ( وهو  العموالت كنسبة مئ��ة من سعر  يتم حساب 

ي؛ ائب أخرى تفرض ع� المش�ت �بة الق�مة المضافة وأي �ف   �ف
�بة الق�مة  9.1.2. ائب األخرى؛�شمل العموالت �ف   المضافة وجميع ال�ف
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ائب أخرى تطبق، يتم تعد�ل مبلغ العمولة   9.1.3. �بة الق�مة المضافة أو أي �ف ي معدل �ف
ي حالة وجود أي ز�ادة �ف

�ف
ا لذلك كما هو منصوص  

�
ا لتقديرە، تعد�ل األسعار وفق

�
ا و �جوز للبائع، وفق ي إيرادات ألوها ثابت�

تلقائ�ا لضمان بقاء صا�ف
ي ال

 2-5قسم رقم عل�ه �ف
ي ذلك   9.2.

�ن، بما �ف ائب المطبقة ع� المعامالت الخاصة بالمش�ت �كون البائع مسؤوال �شكل ح�ي عن جميع ال�ف
�بة الق�مة المضافة، و�التا�ي �كون مسؤوال عن اإلفصاح بها و�سج�لها ودفعها   . �ف

ال. 9.3 اد منتجات وتوص�لها إ�  ي حالة إذا كانت المعاملة �شتمل ع� است�ي
البائع مسؤ �ف ي، �كون  ااال   لً مش�ت متثال  عن 

�ب�ة و�تفهم البائع و�قر أن اتمام الشحن قد ينتج عنه لالبا امات �ف ف ي تم فيها إ�شاء ال�ت
ي المنطقة الىت

�ب�ة �ف امات ال�ف ف �ت
�ب�ا �ب�ة كمنشأە دائمة �ف امات �ف ف  .إ�شاء ال�ت

دفع   9.4. عن  مسؤولة  ألوها  أن  المختصة  ائب  ال�ف مصلحة  قررت  الرسوم إذا  أو  الطوابع  ذلك  ي 
�ف بما   ) ائب  �ف أي 

ف رقم   ئ ذمة ألوها    9-3و    9-2الجمرك�ة ) ف�ما يتعلق بالمعامالت بموجب القسمني أعالە، فأنك بموجبه تعوض وت�ب
ي قمنا بمعالجتها ن�ابة عنك وتح��ل 

ائب ع� المدفوعات الىت ر و �جوز لنا إجراء خصومات متعلقة بال�ف عن هذا ال�ف
ائب المختصةهذە المبالغ ا    لمخصومة إ� الحكومة أو مصلحة ال�ف

ي منا للتعرف  9.5. ي طلب كتايب
�جب عل�ك تزو�دنا بأي معلومات ووثائق قد نطلبها منك إ� حد معقول و�مجرد تل�ت

ي  
ي تمت لصالح ألوها أو الىت

ائب ع� المدفوعات الىت امات القانون�ة المتعلقة بفرض ال�ف ف عل�ك أولتسه�ل امتثالنا باالل�ت
�ب�ة   وال�ف الحكوم�ة  للسلطات  الوثائق  أو   / و  المعلومات  هذە  بتوف�ي  نقوم  قد  و  ألوها  قبل  من  معالجتها  يتم 

  . المختصة
 

 : التح��الت )10

نقوم بخصم  10.1. ثم  ألوها،  اؤە من ع� متجر  يتم �ش منتج  بكل  يتعلق  �ن ف�ما  المش�ت المدفوعات من  نقوم بجمع 
داد، وأي مبالغ أخرى ف�ما يتعلق بأي  العمولة الخاصة بنا من نفس   ائب، غرامات، ق�مة اس�ت الق�مة، أي رسوم، �ف

  . عمل مهما كان
رقم   10.2. للقسم  ا 

�
وفق الخصومات  جميع  بعد  المنتجات،  بيع  عائدات  بتح��ل  نرسل    1-10سنقوم  أعالە، وسوف 

  األموال
ي نحددها وقد نخطرك بها من وقت آلخر  المتبق�ة إل�ك بالعملة المستخدمة بالمنطقة و�استخدام آل�ة الدفع

  . الىت
ا ع� الدفع واالستالم 10.3.  قاطع�

ً
  . �شكل إثبات الدفع إ� حسابك دل�ال

ي تقوم بتحم�لها ع� حساب مركز البائع و�جب   10.4.
ستتحمل المسؤول�ة ال�املة ف�ما يتعلق بتفاص�ل الحساب الىت

ر قد ينتج هذە التفاص�ل دق�قة ومحدثة وأن �كون الح أن تكون  ف عن أي خسارة أو �ف ساب آمن ولن نكون مسؤولني
  . أو الخطأ بحسابك عن االحت�ال

جميع   10.5. عن  تفاص�ل  يتضمن  أن  �جب  والذي  البائع،  مركز  من خالل حساب  لك كشف حساب  نوفر  أن  �جب 
  . المنتجات والخصومات والتح��الت عائدات بيع
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ي أي وقت خصم أي مبلغ مستحق 10.6.
لنا �ف لنا مقابل أي مبلغ مستحق لك، عن ط��ق إرسال إشعار خ�ي    �جوز 

ا
�
ف الم��ة و يتم خصم المبلغ ع�ب حسابات مركز البائع إذا كنت تدير أ��� من حساب واحد ؛ لتجنب أي  ووفق للقوانني

  . شك، �جب أن �كون كشف الحساب ع� حساب مركز البائع بمثابة إشعار بالمبلغ المخصوم
ي حالة  10.7.

  ) تواجد أمواال غ�ي كاف�ة لدينا ن�ابة عنك لدفع أي مبالغ مستحقة لنا ( بمعىف أن حسابك مدين�ف
ي نطلبها منك؛ 10.7.1.

  �جب عل�ك دفع المبالغ المستحقة لنا بط��قة الدفع الىت
ي  10.7.2.

جاعها، �جوز لنا الت�ف �ف ي لم يتم ب�عها أو تم اس�ت
ي حالة تواجد أي من منتجاتك لدينا الىت

هذە المنتجات   �ف
  . واستخدام جميع عائدات البيع لدفع المبالغ المستحقة لنا

ي حدوث احت�ال محتمل أو أي إخالل أخر لهذا العقد 10.8.
ي حالة التحقيق �ف

  . قد نقوم بتأج�ل أو تعليق الدفع لك �ف
اض البائع ع� أي معاملة أو كشف حساب، �جب عل�ه تقد�م شكوى إ� أل 10.9. ي حالة اع�ت

ي غضون شه��ن  �ف
وها �ف

ي مطالبته
ي حالة عدم تقد�م الشكوى �سقط حق البائع �ف

  . من تار�ــــخ المعاملة، و�ف

  
وط وأحكام البائع )11   : �ش

وط واألحكام العامة أو أي من أحكام أو س�اسات   11.1. وط واألحكام الخاصة بالبائع، أو ال�ش إذا وجدنا إخالل بهذە ال�ش
ي إرشادات ألوها بأي شكل من  أو

  : األشكال، فقد نقوم بااليت
؛ 11.1.1. ا أو أ���   إرسال تحذيرا رسم�ا واحد�
وط واألحكام العامة؛ 11.1.2. ي ال�ش

  تعليق أو حظر أو حجب وصولك إ� متجر ألوها كما هو منصوص عل�ه �ف
ي س�اسة الغرامات المفروضة ع� البائع لدين 11.1.3.

  ا؛تطبيق غرامات اإلخالل ع� النحو المنصوص عل�ه �ف
  . البدء �ف اتخاذ إجراءات قانون�ة ضدك، سواء �سبب اإلخالل بالعقد أو غ�ي ذلك  11.1.4.

ط��ق   11.2. عن  آلخر  وقت  من  البائع  وأحكام  وط  بال�ش اإلخالل  �سبب  المفروضة  الغرامات  ق�مة  تغ�ي  لنا  �جوز 
  تحد�ث

ي تحدد قبل تحد�ث ق�مة الغراماتس�اسة غرامات البائع، ول�ن هذا لن يؤثر ع� أي مسؤول�ة لدفع 
  . الغرامات والىت

ي القسم  11.3.
وط وأحكام البائع المنصوص عليها �ف ي الحاالت التال�ة  1-11تطبق عواقب اإلخالل ��ش

  : أعالە أيضا �ف
ى ع� متجر ألوها؛ 11.3.1. ي المش�ت

ي الق�ام بالحد األديف من األداء التشغ��ي لتوف�ي تج��ة تر�ف
  الفشل �ف

ي تقي�مات وتعل�قات سلب�ةتل 11.3.2.
  . �ت

 

  : السر�ة وخصوص�ة الب�انات )12

ذلك   12.1. ي 
�ف بما  العامة،  واألحكام  الشروط  ي 

�ف مبين  األعمال كما هو  ب�دارة  الخاصة  والمستندات  المعلومات  تعد كافة 
المجال   ي 

إذا كانت �ف إال  للغا�ة  المب�عات، سر�ة  األعمال و�جراءات وس�اسات ومعلومات  المتعلقة بطر�قة  المعلومات 
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بألوه الخاصة  السر�ة  المعلومات  باستخدام  تقوم  العقد ولن  العام ولن  تنفيذە اللتزاماته بموجب هذا  ا ألي غرض غير 
  .تقوم ب�فشاء المعلومات السر�ة الخاصة بألوها بدون موافقتنا الخط�ة المسبقة

المسبقة   12.2. الكتاب�ة  الموافقة  يدون  ألوها  متجر  ع�  للمشتر�ن  ترو�ج�ة  أو  إعالن�ة  مواد  أي  ب�رسال  البائع  �قوم  لن 
ي استخدام ب�اناتهم الشخص�ةلألوها و�كون البائع مسؤ 

ي حاله اإلساءة �ف
  .ول مباشرة تجاە مستخد�ي متجر ألوها�ف

البائع   12.3. نتيجة استخدام  ألوها مصروفات  أو إذا تحملت  ألوها  أو تغر�م  أذا تمت مقاضاة  ألوها  البائع بتعو�ض  �قوم 
ي حصل عليها من خالل متجر ألوها

  .للب�انات الشخص�ة اليت
 
 

 : أحكام أخرى )13

ف جمهور�ة   13.1. لقوانني ا 
�
وفق أ�ضا  أن تخضع وتف�  العامة، و�جب  واألحكام  وط  لل�ش البائع  وأحكام  وط  تخضع �ش

  . م� الع���ة
ذو   13.2. البائعين  يخص  فيما  المعاملة  عل�ه  تمت  الذي  المتجر  لمنطقة  القضائ�ة  والنظم  السار�ة  القوانين  وتطبق 

ي تشمل عدد من 
ي تديرها شركات ألوهاالتابعةعمل�ات التشغيل اليت

  .األسواق اليت
ي خالل   13.3.

�ف العامة  واألحكام  وللشروط  هذە  البائع  وأحكام  لشروط  تعديل  أي  الصر�حة ع�  موافقتك  سيتم طلب 
ي المهلة المقررة فسوف نعتبرك 

ي حال لم تقوم بالموافقة الصر�حة ع�ي التعد�الت السابق ذكرها �ف
ي نقررها و�ف

المهلة اليت
ي حال قمت برفض أي تعديل سوف نعتبر انك قمت ب�نهاء العقد وقد نقوم بتعطيل أو  قد وافقت  

ع� هذە التعد�الت و�ف
  .إنهاء حسابك ع�ي متجر ألوها

وط العامة، وأحكام وس�اسات و�رشادات ألوها مجمل العقد بينك  13.4. وط وأحكام البائع، واألحكام وال�ش �شكل �ش
ف  ف ألوها ف�ما  ألوها ف�ما يتعلق باستخدامك ل و�ني متجر ألوها وسوف تحل محل جميع االتفاق�ات السابقة بينك و�ني

 استخدامك لمتجر ألوها .    �خص
 

 المالحق  )14
وط واالحكام العامه الستخدام متجر ألوها و الخاصه  )    2&    1  تعت�ب المالحق (. 14.1 �ه  والس�اسه العموالت  بال�ش ؛    التسع�ي

كه ع�ي    والمرفقه ع�ي   جزء  (مركز البائع )   seller centerصفحه التاجر الخاصه بال�ش
�
   ا

�
من هذا العقد ؛ بل    اليتجزء جوه��ا

 له ومف�ا الحكامه. مكمال 
 
 

 


