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 )  2رقم ( الملحق 

 السیاسة التسعیریھ لخدمات موقع و تطبیق ألوھا 

 

 تحرر ھذا العقد بین كالً من :  20أنھ في یوم ............... الموافق ......./ ......./ ....... 

 أكتوبر بطاقة ضریبیة رقم  6أستثمار   17035شركة " ألوھا للتجارة األلكترونیة "  ش .ذ.م .م " سجل تجارى رقم   -أوالً :

ي ط��ق الن� �ي الملت 41والكائنة فى 068-941-642    ي العريب
اتون -�ق  . ش�ي

 ویمثلھا فى ھذا العقد األستاذ /  

 بصفتھ........................................................ ویحمل رقم قومي: ........................................ 

 ویشار إلیھا فیما بعد بــ" ألوھا " ( الطرف االول ) 

 شركة/................................................  -ثانیاً:

 سجل تجاري رقم.................................................... بطاقة ضریبیة رقم..................

 وعنوانھا / .........................................................

 .....................بصفتھ .......... ........................ألستاذ /.............ویمثلھا فى ھذا العقد ا

 ویحمل رقم قومي....................................................

 ......رقم الھاتف / الموبابل للتواصل بین طرفي التعاقد: ........................................................ 

 ...........................إسم الحساب المسجل علي موقع الطرف االول ( ألوھا ) ..............................

 .......................................................................البرید االلكتروني المستخدم لتفعیل الحساب 

 ویشار إلیھا فیما بعد بــ " المورد / البائع " ( الطرف الثاني )  

 یشار إلیھم ھنا أیضا بصیغھ الجمع"الطرفین" وبصیغة المفرد"الطرف ".

 تمھیــــــــــد : 

ــھ لل دیر منصـــ ك و ـت ا " تمتـل دـمات  • حـیث ان " ألوـھ اتف المحمول مع الـخ ة تتكون من موقع الیكتروني و تطبیق للـھ ارة االلكترونـی تـج
 اللوجستیھ المعاونة (" موقع الوھا ") .

• حیث أن المورد یرغب فى اإلســتفادة من خدمات التســویق األلكترونى التى تقدمھا "ألوھا " وذلك عن طریق عرض المنتجات التالى  
 ات") للبیع على الموقع التسویقى الخاص بـ "ألوھا" وفقاً لبنود وشروط ھذا العقد. ذكرھا بملحق العقد ("المنتج

• بموجب ھذا العقد یوافق الطرفان علي الشـروط و االحكام العامة المرفقة السـتخدام منصـة ( ألوھا ) للتجارة االلكترونیة و التي تطبق 
 احكام و سیاسات و إرشادات ( ألوھا ) المشار الیھا في ھذا العقد .علي البائع و الشاري ، وشروط و احكام البائع ، الي جانب 

  -ة قانوناً للتعاقد على اآلتى :وبناء على ما تقدم اتفق الطرفان وھما بكامل أھلیتھما المعتبر -
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ل مكمآل لھ ومفســــراً  یعتبر التمھید الســـــابق و أى جداول و ملحقات مرفقھ بھذا العقد تشـــــكل جزیاً جوھریاً ال یتجزاء من ھذا العقد ب
 آلحكامھ . 

 

 األسعـــــــار و العموالت :   –)  2ملحق ( 

 تصنیف المنتجات التي سیتم عرضھا علي موقع ألوھا ) :   بناء علي( " بالعقد   8طبقا للبند رقم "  العموالت  –  1

 العمولة ( % من سعر البیع ) الصناعة العمولة ( % من سعر البیع ) الصناعة
 5 حواسیب شخص�ة 10 مال�س 

 8 عطور  8 الس�ارات 

 8 أجهزة العنا�ة الشخص�ة  6 الطفل 

 10 منتجات الحیوانات األل�فة  10 جمال 

 8 سماعات محمولة 3 كتب 

 10 أحذ�ة  3 كامیرا 

 5 اجهزة صغیرة  5 مستهلكى الكترون�ات 

 إكسسوارات اإللكترون�ات 
ي  9

جن�ه ،   1000% من سعر البيع حيق
  1000البيع ال��ب من  % من سعر  7

 جن�ه 
 9 ر�اضة 

 8 مقتن�ات الطوا�ع  8 أثاث 

 3 التلفز�ونات  8 �طاقات الهدا�ا 

 9 ألعاب األطفال  4 �قالة 

 DVD 9فیدیو و  8 الصحة والعنا�ة الشخص�ة 

 3 أجهزة ألعاب الفیدیو  5 منتج منزلي

 10 العاب الكترون�ة  10 مجوهرات 

 8 ساعات  8 مط�خ

 4 طا�عة وماسحات ضوئ�ة  12 حقائب سفر 

 3 األجهزة الكبیرة  3 األجهزة الرئ�س�ة 

ها ؛3 هواتف نقالة  %  1% الجهزە اندرو�د وغ�ي
ها ؛3 أجهزة الكمبیوتر المحمولة  الجهزە أبل  %  2% الجهزە اندرو�د وغ�ي

 الجهزە أبل 

ها ؛3 أجهزة لوح�ة  8 اآلالت الموس�ق�ة  %  1% الجهزە اندرو�د وغ�ي
 الجهزە أبل 
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 10 التصن�فات االخري  9 المنتجات المكتب�ة 

  
 
 
  
  

 :  الحظات م

 .   المضافة  القیمة  ضریبةالعموالت الموضحھ          •
 فیما یخص رسوم الضرائب .  9مع مراعاه تفاصیل البند رقم  البیع سعر  من  مئویة كنسبة  العموالت  حساب یتم •
 المعانھ كرسوم الشحن و التخزین . عموالت ألوھا ال تشتمل علي اسعار الخدمات  •

 االسعار الخاصھ بخدمات التخزین :   –  2

 ) بالجن�ه الم�ي التخ��ن (التكلفه اليوم�ه للقطعه الواحدە   رسوم

 منتجات االز�اء  منتج كب�ي الحجم  منتج متوسط الحجم  منتج صغ�ي الحجم  عدد أا�ام التخ��ن

0-15 0 0 0 0 
16-30 1.6 6 35 1.6 
31-60 3.25 12 80 3 

61-90 9.75 37 220 8 
91-120 15 65 375 14 

121-150 18 75 420 19 

151-180 22 82 550 25 

180-360 25 95 575 30 

 32 700 120 35 365ا��� من 

�به الق�مه المضافه   مصار�ف التخ��ن غ�ي شامله �ض

 ك�لو جرام   5منتج صغ�ي الحجم ال ي��د عن  

 ك�لو جرام   12متوسط الحجم ال ي��د عن  منتج 

 جن�ه   1ك�لو جرام وال��لو ال��ادە    30منتج كب�ي الحجم ال ي��د عن 

 مالحظات التخزین :  

 یوم، لن یتم احتساب اي رسوم  15في اول  •
 : ، سیتم احتساب الرسوم بالشكل التالي16بدایةً من الیوم ال   •
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التخزین على حسب حجم المنتج وشریحة مدة التخزین) حیث انھ یتم احتساب الرسوم یوماً بیوم  (عدد الوحدات في المخزن * رسوم 
 حتى یتم مواكبة مستوى المخزون 

  ألوھاھى من ضمن الرسوم األساسیة التي یتم تطبیقھا على منتجاتك، وحرصاً من  ألوھارسوم تخزین المنتجات في مخازن   •
ولضمان جودة المنتجات   وأللوھا تكون رسوم التخزین عادلة لكل شركائھا  على مصلحة جمیع شركائھا وحرصاً على ان 

 .   تكالیف التخزین الغیر ضروریة للحد منالُمخزنة للبیع والحرص على توفیر فرص متكافئة لشركائنا 

 

 

 

 

 :  افھ ) ( االسعار ال تشمل الضریبھ المضیضاف رسوم تجھیز للمنتج الخاص بك بمخازن ألوھا طبقا للتقدیر التالي   •
 

 

 رسوم مصروفات الشحن من المورد الي مخازن ألوھا / العكس :   –  3

یتم احتساب تكلفھ نقل المنتجات من عنوان التاجر الي مقر مخازن الوھا بناء علي الوزن الفعلي او الحجمي ایھما اكبر   •
 ) .   5000( الوزن الحجمي = الطول * العرض * االرتفاع / 

یتم استالم الشحنات المقررة و مراجعتھا من مسئولي مخازن الوھا ومطابقتھا لمعاییر جودة التغلیف بما یراعي وصول   •
مع ابالغ التاجر في حالھ وجود ایھ مصاریف مضافھ نتیجھ حدوث اي تعدیالت في وضع التغلیف  المنتج بالشكل الالزم 

 الخاص بالمنتج المستلم . 
سوم اضافیھ نتیجھ ما قد یطرأ من تعدیالت او اضافات بخصوص التغلیف بناء علي مراجعھ  قد تقوم الوھا باضافھ ر  •

 االقسام المختصھ . 
ال تشمل رسوم / مصروفات الشحن علي العموالت او الرسوم االخري التي قد یتم خصمھا من التاجر نتیجھ ارجاع   •

 لطلب من طرفھ . المنتج من قبل العمیل الیھ اسباب او ما ینتج عن الغاء التاجر ل 

 رسوم التجھیز بمخازن ألوھا 

 ( علي حسب المنتج )   رسوم تجھیز الطلبات / القطعھ   الفئة 

 2 جنیھ  50منتجات سعرھا اقل من 

 2 الموضھ و االزیاء 

 4 منتجات صغیرة الحجم 

 6 منتجات متوسطھ الحجم 

 10 منتجات كبیرة الحجم 
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رسوم اضافیھ من قبل الوھا حال تسلیم التاجر الطلب الخاص بھ من خالل مخازن الوھا مع مراعاه التاكد من  ال تحتسب   •
 اتباع ارشادات التغلیف . 

االتي " بناء علي عنوان االستالم المسجل بصدر   للبیان تحتسب رسوم نقل المنتجات من التاجر الي مخازن الوھا طبقا   •
 العقد " : 

 
 
 

جنیھ مصري للشحنات صغیره   12سعر الشحن الستالم الطلب / الطلبات المجمعھ من عنوان التاجر الي مخازن الوھا :  
 الحجم 

جنیھ مصري للشحنات   30  – 25سعر الشحن الستالم الطلب / الطلبات المجمعھ من عنوان التاجر الي مخازن الوھا :  
 متوسطھ الحجم . 

سعر الشحن الستالم الطلب / الطلبات المجمعھ من عنوان التاجر الي مخازن الوھا للشحنات كبیرة الحجم ( یحدد طبقا  
 لمسئول المبیعات الخاص بكم . 

  . االسعار عالیھ ال تشمل ضریبھ القیمھ المضافھ 
 ات السوق و تطوراتھ و التي من شأنھا تعدیل ألوھا ھذه االسعار دون  قد یطرأ تعدیالت باالسعار الموضحھ طبقا لتغیر

 الرجوع الي التاجر 
  . االسعار عالیھ تطبق علي الشحنات المرتجعھ من مخازن الوھا الي عنوان التاجر مرة اخري 

 

 


