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يشار اليه في هذا العقد بالطرف الثاني

التمهيد

مبا أنا الطرف األول متخصص ف جمال التسويق على شبكة األنترنت مرخص له مبزاولة
التسويق االلكتروين للسلع واملنتجات واخلدمات ولدية اخلربة وميتلك القدرة البشرية
واإلمكانية بشقيها املايل والتقين املتمثل ف األدوات والوسائل التسويقية من خالل منصة
موف االلكترونية وميتلك كافة املقومات الالزمة للتسويق على شبكة االنترنت ولديه القدرة
ف انشاء وادارت احلمالت التروجيية والعروض التسويقية على االنترنت وعلى شبكات
التواصل االجتماعي و أيضا من خالل شركاء موف ف عامل التسويق إعالميا من إذاعة وقنوات
فضائية وشركات الدعاية التقليدية وشركات السوشل ميديا وشركات اللوجستيك والتخزين و
اليت تساهم جمتمعة ف حتقيق زيادة ف املبيعات واكتساب شرحية جديدة من العمالء ولكون
الطرف الثاين ميارس األعمال التجارية ف املجال املوضح أعاله وير غب ف االنتشار ف شبكات
األسواق االلكترونية وعليه ابدى الطرف األول رغبته اجلادة و نيته الصادقة للطرف الثاين
ليقوم بالتسويق االلكتروين لبعض أو كل منتجات الطرف الثاين وذلك عن طريق ختصيص
متجر الكتروين لكل فرع من فروعه على منصة موف وعرض منتجاته والبدء ف ضمها اىل
خطة التسويق العامة واملسامهة ف عملية االعالن والترويج ومباشرة التسويق وقد أبدى
الصفحة 1

الطرف الثاين موافقة وتالقت رغبة الطرفني ومصاحلهما على ابرام هذا العقد و قد أقرا
الطرفني بأهليتهما املعتربة للتعاقد وبأهنما اتفقا على البنود التالية :
البند األول
1-1

ان ما تقدم جزء ال يتجزاء من هذا العقد

2-1

اتفق الطرفان أن قنوات التواصل املعتمدة ف تنفيذ هذا العقد هي ما يلي :
الطرف الثاني

الطرف األول
ايميل

info@MOOVSTORE.com

ايميل

web

nfo@MOOVSTORE.com

web

ت

0112255676

ت

جوال

0595555524

جوال

ص .ب

4744

الرمز الربيدي

13321

ص .ب

الرمز الربيدي

 3-1التعريفــــــــات
المعنى المقصود

اللفظ
التجارة اإللكترونية

نشاط ذو طابع اقتصادي يوفره الوسيط أو موفر اخلدمة والتاجر واملستهلك بصورة
جزئية او كليه بوسيلة إلكترونية لبيع منتج او تقدمي خدمة

اخلدمات األساسية

يقصد هبا اخلدمات اليت تدخل ف صميم عقد التسويق واليت ال يقوم التسويق اال
بوجودها واليت تقدم جلميع املتاجر اإللكترونية داخل موف واليت ليس هلا تكاليف
اضافيه

اخلدمات االختيارية

ويقصد هبا اخلدمات املقدمة خصيصا لطرف ما او متجر ما وليست جلميع املتاجر
االلكترونية واليت يكون هلا تكاليف إضافية

املتجر االلكتروين

منصة إلكترونية تتيح للتاجر عرض منتجات وبيعها أو تقدمي خدماته عليها

البند الثاني
مدة العقد

 _ 1-2اتفق الطرفان على أن تكون مدة هذا العقد سنة ميالدية تبدأ من 2019/ /م وتنتهي ف
2020/ /م .
 _ 2-2حيق لكال الطرفني طلب جتديد العقد من عدمه خطابيا قبل انتهاء مدة العقد بـ45
يوما وف حالة عدم ابداء أي من الطرفني رغبته ف عدم التجديد فإن هذا العقد يتجدد
تلقائيا لسنة ميالدية أخرى وجيوز ألي طرف ادخال بنود جديدة على العقد او تغيري بنود
أخرى وذلك حسب اتفاق الطرفني وتكون ملحق من مالحق هذا العقد
الصفحة 2

البند الثالث
خدمات التسويق والتزامات الطرف األول
-

يقوم الطرف األول بتقديم حزمتين من الخدمات للطرف الثاني هي كتالي:
الخدمات األساسية

ــ ـ و خدمات اختيارية

الخدمات األساسية وهي تشمل ما يلي :

1-3
أ -نوفر منصة موف لكل عميل متجرا خاصا حيمل امسه وشعارة التجاري يستطيع من
خالله عرض املنتجات اليت يقدمها بدون حدود إلعداد هذه املنتجات ويتاح للطرف
الثاين التحكم ف ذلك املتجر حتكما كامال وخبصوصية من اضافة او تعديل او حذف
املنتجات اخلاصة به وإدارة العروض اخلاصة باملنتجات بتحكم كامل ف نسبة هذا
العروض او حذفها او تعديلها كما حيق للطرف الثاين اضافة الفروع اخلاصة به مع
التحكم فيها حتكما كامال من خالل احلساب الرئيسي مع امكانية اضافة منتج او عرض
معني مرة واحده جلميع الفروع او لفروع معينة اضافة وسائل التواصل االجتماعي
ومعلومات االتصال اخلاصة بالشركة وتعديله او حذفها والتحكم ف ظهور املتوفر منها
كما نقدم للطرف الثاين حساب يستطيع من خالله التواصل املباشر مع املستهلكني .
ب -تصوير املنتجات توفري تصوير فتوغرافية احتراف لتصوير منتجات الطرف الثاين
ومعاجلة الصور بسعر رمزي وقدرة ( )2ريال للصورة وحيق للطرف الثاين استخدام
هذه الصور ف اعالناته ومواقعه على شبكة االنترنت وف حساباته على السوشل ميديا
كما بإمكان املتجر استخدام استديو موف مبقر الشركة لتصوير منتجاته جمانا
ت -خدمة التوصيل والنقل يوفر الطرف األول خدمه التوصيل داخل املدن دون حتمل
الطرف الثاين أي تكلفة وتكون تكلفة التوصيل علي العميل وميكن للطرف الثاين أن
يتحمل تكلفة التوصيل داخل املدن عن عمالئه كوسيلة من وسائل التسويق وعرض
من عروض تنشيط املبيعات مع أي ناقل يريد وذلك بعد أشعار الطرف األول وموافقته
خبطاب يوضح فيه املدة الزمنية أو عدد الطلبات وف احلال رغبة الطرف الثاين ف أن
يتوىل الطرف األول عمليات التوصيل خالل هذه العروض التسويقية فإن الطرف
األول سيخفض اجور التوصيل والشحن من  25ريال اىل من  15ريال كمسامهة منه ف
اجناح مثل هذه العروض التسويقية
ث -يوفر الطرف األول خدمه الشحن خارج املدن مع حتمل الطرف الثالث تكلفة الشحن
وليس له أي مسؤوليه عن عملية التحميل والتزنيل والتركيب للمنتجات اليت قد
حتتاج إيل ذلك وف حالة ذهاب مندوب الطرف األول ايل العميل ومل يوفر الطرف
الثاين من يتوىل عملية التحميل والتزنيل والتركيب فيتم ارجاع املنتج إيل الطرف
الصفحة 3

الثاين  ,وف حال رفض الطرف الثاين الستالم املنتج الذي مت إرجاعه فال حيق له
املطالبة به الحقا ً وال يتحمل الطرف األول أي مسؤوليه ملا قد حيدث للمنتج الذي مت
ارجاعه ويتم حتميل الطرف الثاين تكلفه التوصيل والشحن وعند تكرار هذه العملية
أكثر من مرتني فأنه حيق الطرف األول احلق ف حجب متجر الطرف الثاين الذي تكرر
منه الفعل ملدة ( 3أيام ) إنذاره خطابيا أو إشعاره عرب قنوات التواصل املعتمدة واذا
تكررت حيجب ملدة (5أيام ) وف حال تكراره توقف عضوية الطرف الثاين هنائيا ف
هذا املتجر املخالف فقط .
ج -يلتزم الطرف األول بضمان املنتجات واحلفاظ عليها وتوصيلها للعميل .
ح -الدعاية واإلعالن يلتزم الطرف األول ف مجيع محالته وعروضه التسويقية بوضع
العالمة التجاري للطرف الثاين ف محلته الدعائية واإلعالنية
خ -يقدم الطرف األول لصاحل الطرف الثاين حزمة من وسائل الترويج من الدعاية
واالعالنات املكتوبة واملسموعة وبأسعار رمزية  ,,واملرئية بأسعار تفضيلية بواقع خصم
من  20اىل  % 30ف تكلفة االعالن الواحد
د -اخلطة التسويقية يقوم الطرف األول بتزويد الطرف الثاين مبا خيص نشاطه
التجاري من خطة التسويق العامة واليت أعدهتا أدارة املنصة جلميع النشاطات وكافة
املجاالت التجارية املوجودة مبنصة موف للعمل عليها من قبل الطرف الثاين كما حيق
له طلب تعديلها أو االضافة عليها أو تغري بعض نقاطها أو مراحلها مبا يتماشى مع
سياسات أو أمكانيات الطرف الثاني
ذ -التوظيف يقدم الطرف األول لطرف الثاين من خالل تعاقداته مع صندوق املوارد
البشرية ومكاتب طاقات ومعاهدها التدريبية خدمة التدريب و التوظيف على حسب
احتياج الطرف الثاين حيث تقوم منصة موف باإلعالن عن الوظائف واجراء املقابالت
املبدئية مث ارساهلم للطرف الثاين وبعد اعتماد توظيفهم وحتديد مسمياهتم الوظيفة
تقوم موف عن طريق املعاهد املتعاقدة معها بعمل دورات تدريبية هلؤالء املوظفني كل
حسب متطلبات وظيفته وتسجيلهم من أول يوم مباشرة ف العمل ف برنامج دعم
الرواتب لدى صندوق املوارد البشرية ملدة سنتني
ر -خدمة العمالء وخدمات ما بعد البيع يلتزم الطرف األول بتقدمي خدمة العمالء
الطرف الثاين وخدمة ما بعد البيع والرد على استفسارات املستهلك و تلقي الشكاوي
ونقلها اىل الطرف الثاين اذا كانت تتعلق به أو بأحد منتجاته حللها كما حيق للطرف
األول ف حال عدم جتاوب الطرف الثاين مع شكاوي العمالء املرسلة له واملتعلقة بأحد
منتجاته التدخل وحل املشكلة مهما كانت مث الرجوع على الطرف الثاين بأي مبالغ
مالية دفعت للعميل ف سبيل حل املشكلة

الصفحة 4

 2-3الخدمات االختيارية ✓ :
 -1أعداد خطة تسويق الكترونية خاصة ومنفصلة ومفصلة والدراسات التسويقية
لصاحل الطرف الثاين لزيادة املبيعات على شبكة االنترنت وعلى وسائل السوشل
ميديا سواء كانت ملنتج جديد أو لعدة منتجات أو جلميع منتجاته
ريال سعودي

ريال

 -2خدمات ما بعد البيع املتطورة و اليت تشمل ما يلي :
-

االعتماد على التفاعل والرد على مجيع وسائل االتصال التقليدية ووسائل التواصل
احلديثة والسوشل ميديا باللغتني العربية واالجنليزية

-

خدمات الرصد واملتابعة والتحليل جلميع ما يعرض من املنتجات اجلديدة للمنافسني
ف نفس جمال الطرف الثاين داخل السوق املحلية أو ف األسواق القارية والعاملية
وتقدميها على شكل تقارير اسبوعيه أو شهرية

 عمل حتليل للسوق كل أربعة أشهر وتقدمي التوصيات واملقترحات واألفكار التسويقيةاجلديدة واملنتجة للطرف الثاين
-

عملية البحث والترشيح ملنتجات جديدة نتوقع أن جتد قبوال لدى عمالء الطرف
الثاين

 عمل قياس ملدى لتقبل العمالء ملنتج جديد ينوي الطرف الثاين طرحه ف السوق عنطريق توزيع عينات مباشرة للناس وتسجيل ردة فعلهم وتقبلهم هلذا املنتج بالصوت
والصورة أو قياس رضا العمالء وأخذ رأيهم أو رغباته بعد طرح املنتج
 تصميم وأجراء االستبيانات لشىت أنواع اخلدمات أو املنتجات وعلى أكثر من وسيلة منوسائل االتصال والتواصل وف أكثر من بيئة ومكان ف الشارع ف االسواق ف املقاهي
واملنتزهات واحلدائق العامة في الجامعات واملدارس

ريال

 -3صناعة املحتوى الدعائي واإلعالين ملنتجات الطرف الثاين سواء كانت اعالن
تلفزيوين أو اذاعي أو على مواقع السوشل ميديا أو اعالن مقروء
 -4أدارة املتاجر االلكترونية الرئيسية والفروع اخلاصة بالطرف الثاين أدارة كاملة
مبا ف ذلك التصوير ورفع املنتجات والرد على استفسارات العمالء ورسائلهم عرب
منصة موف على مدار  24ساعه مع مميزات اضافية ف الدعاية واالعالن وطرق
التسويق
=

ريال

وهذه اخلدمات ستكون هلا تكلفة أضافيه يتم االتفاق عليها بني الطرفني خارج هذا العقد

وعند االتفاق توثق وتوقع من الطرفني وتكون مبثابة ملحق هلذا العقد

الصفحة 5

البند الرابع
النسبة املخصصة للتسويق االلكرتوني املقابل املادي وألية تسليم واستالم املستحقات
املالية بني الطرفني يف هذا العقد

 1-4اتفق الطرفان على أن تكون النسبة املخصصة للتسويق االلكتروين عن طريق الطرف
األول ومبوجب هذا العقد هي نسبة
ريال

تقدر

%
%

من أ إمجايل منتجات الطرف الثاين بقيمة مالية

 2-4اتفق الطرفان على أن حيصل الطرف األول مقابل خدماته التسويقية على عمولة
تسويق قدرها

 %من كل عملية بيع تتم عن طريق منصة موف لصاحل الطرف الثاين

 %التعامل املايل بني الطرفني كتايل
 3-4أن تكون الية
أ -ختصم نسبته التسويق املتفق عليها ف الفقرة  2من البند الرابع فوري لصاحل الطرف
األول على كل طلب خبصم ما قيمته  %من قيمة الطلب مبعىن أنه اذا كان قيمة
الطلب املسجل على منصة موف 100شامله الضريبة فإنه ف حالة طلبه يكون قيمته
على منصة موف بـ  93ريال وهو املبلغ الذي يسلم للطرف الثاين من قبل مندوبنا
للتوصيل الذي يقوم بالتوقيع على فاتورة االستيفاء من الطرف الثاين ويسلم له
فاتورة الطلب وصورة من سند تشييك املنتج واستالمة
ب -يقوم الطرف األول بدفع قيمة املنتجات املطلوبة من متجر الطرف الثاين نقدا عند
استالم الطلب اذا كان قيمة امجايل الطلب من  10اىل  500ريال أما اذا كان
امجايل قيمة الطلب تتعدى  500ريال فإن الطرف األول يقوم باستالم الطلب من
الطرف الثاين وتسليمه للمستهلك و حتصيل املبلغ وحتويلة حلساب الطرف الثاين
خالل  3أيام عمل متصلة وبعد خصم نسبة التسويق.
ت -اتفق الطرفان أنه ف حال اختيار الطرف الثاين لبعض اخلدمات االختيارية واليت
يعرضها الطرف األول ف هذا العقد بعد االتفاق على قيمتها بني الطرفني يقوم
الطرف الثاين بدفع قيمتها مباشرة عند توقيع على العقد.

ث -اتفق الطرفان على أن يتم تبادل أرقام احلسابات اخلاصة للتعامل املايل على ذمة
هذا العقد من خالل أحد وسائل االتصال املدونة ف الفقرة 2من البند األول.

الصفحة 6

أحكام عامة
البند الخامس
-

سرية البيانات واملعلومات

 – 1-5اتفق الطرفان إن مجيع أنواع البيانات واملعلومات املتداولة بني الطرفني متتاز
باخلصوصية وتندرج حتت “هام وسري للغاية” ويتم التعامل معها على هذا األساس .

 - 2-5ال تستخدم البيانات واملعلومات إال ف األغراض املنصوص عليها هبذا العقد وليس
مصرحا بتداوهلا خارج حدود الطرفني املوقعني على هذه العقد او ف غري اغراضه
باعتبارها بيانات ومعلومات غاية ف السرية واحلساسية بكافة جوانبها الفنية واملالية
 - 3-5ف حالة ختارج احد الطرفني من هذا العقد -فال حيق له افشاء اسرار ما لدية من
بيانات او معلومات قبل احلصول على اذن مسبق من الطراف االخرى.
البند السادس
-

عملية التأكد من املنتج أو الطلب وآلية استالمه وتسليمه

 1-6اتفق الطرفان على أنه عند حضور مندوب الطرف األول للتوصيل الستالم الطلب
حيضر معه فاتورة االستالم واليت تتكون من ثالث نسخ للمسوق الطرف األول ونسخة
للتاجر الطرف الثاين ونسخة للمستهلك يكون التوقيع هبا من الثالثة أطراف وهذه
الفاتورة عبارة عن عملية تأكيد أو نفي ملا يلي :
أ -التأكيد على نفس الصنف أو النوع املطلوب
ب -التأكيد على أنه بنفس املواصفات أو العدد والكميات
ت -التأكيد على أن املنتج مغلف سواء تغليف مصنع أو تغليف حمل
ث -التأكيد على سالمة املنتج العامة من حيث الكسور أو اخلدوش أو التنسيق لبعض
املنتجات الغذائية أو التكميلية مثل الزهور وبعض أنواع احلال والشكوالتة
 -2-6يتعهد الطرف الثاين بتسهيل عملية التأكد من املنتج أو الطلب وتسليمة ملندوب
الطرف األول ضمن الية فاتورة استالم الطلب املذكورة أعاله
 -3-6حيق لكال الطرفني االمتناع عن استالم أو تسليم الطلب أو املنتج اذا رفض موظف اين
من الطرفني العمل من خالل الية فاتورة االستالم على الطرف املتضرر خماطبة الطرف
األخر خالل مده أقصاها  48ساعة من املخالفة كما حيق ف حال تكرار احلادثة إيقاف
التعامل والعمل هبذا العقد واشعار الطرف األخر خطابيا بذلك ويتحمل كافة األضرار.
الصفحة 7

البند السابع

-

فسخ العقد

 1-7اتفق الطرفان على أنه حيق ألي طرف فسخ هذا العقد عند خمافة الطرف األخر ألحد
البنود التالية :
أ -عند اخالل احد الطرفني بالبنود املالية أو الية التعامل املالية املتفق عليها ف البند
الرابع ومجيع فقراته .
ب -عند تكرار أي طرف خمالفة البند السادس أو احد فقراته .
ت -وف حالة اخالل احد األطراف بالتزاماته الواردة ف هذا العقد وتسبب هذا االخالل
بضرر للطرف االخر ماليا أو من ناحية السمعة التجارية
ث -ف حالة افالس احد الطرفني أو توقفه عن النشاط وتصفيته .
 -2-7اتفق الطرفان على أنه ف حال االختالف أو الزناع بني الطرفني على هذا العقد فإنه
يفضل قبول الصلح أو مبدئ التحكيم التجاري وإن تعذر ذلك فقد اتفق الطرفني بأن هذا العقد
خيضع لنظام املحاكم التجارية ونظام التجارة اإللكترونية .
البند الثامن
استرجاع السلعة وإلغاء الطلب

1-8

أتفق الطرفان على أنه حيق للمستهلك استرجاع السلعة خالل مدة ال تتجاوز  7أيام
من تاريخ التعاقد مع املتجر أو من تاريخ تسلم املنتج بشرط عدم االستخدام أو
االستفادة أو االنتفاع

2-8

يستثىن من ذلك ما يلي  :املنتجات بطلب ومواصفات املستهلك _ األسطوانات أو
األقراص املدجمة او الربامج املعلوماتية _ شراء الصحف واملجالت والكتب خدمات
االيواء او أنقل أو االطعام منتجات حتميل الربامج عرب شبكة االنترنت .

 3-8بعض األحكام وااللتزامات الخاصة بالطرف الثاني
-

شروط االستخدام واخلصوصية

 االلتزامات اخلاصة بالطرف الثاين اثناء التشغيل و عند استخدامه للخدمات أووصوله اليها

الصفحة 8

*يقرر الطرف الثاني بهذا التعاقد وأنه يوافق علي سياسة موقع

الطرف األول بما يلي :

شروط االستخدام والخصوصية للطرف الثاني

 oتقدمي املعلومات الكاملة واحلقيقة والدقيقة واحلالية
عن نفسك وعن استخدامك للخدمات كما هو حمدد من
قبلنا .

• أن يكون لديك منشأة جتارية مسجلة وفقا لقوانني  oعدم االفصاح للغري (باستثناء ما يلزم أو ما هو حمدد
من قبلنا ) عن معلومات املستخدم املقدمة لك.
الدولة اخلاصة بك.
• أن ميكنك تقدمي ما يثبت تفويض األفراد الذين  oالتعاون مع الطلبات الصادرة عن منصة موف للحصول
علي معلومات إضافية فيما يتعلق بأهليتك واستخدامك
يقومون بالتسجيل ف املوقع أو باستخدامه.
• تقدمي إثبات اهلوية للشخص املفوض.
• تقدمي بيانات مصرفية داعمه.

خلدامتنا.

 oرفع صور املنتجات جبوده عالية .

• تقر وتوافق علي أنه قد تنطبق بعض املتطلبات *عند استخدامك للخدمات أو وصولك إليها فأنت توافق
اإلضافية لبعض الفئات من املنتجات .
علي عدم القيام بشي مما يلي :

• للتسجيل علي املوقع سنحتاج إيل تقدمي بعض املعلومات  oنشر أو إدراج أو حتميل أي من املحتويات أو املواد غري
 ,ولن يتم قبول تسجيلك ف املوقع إذا مل يتم تقدمي
املناسبة أو املحظورة ف موقعنا مبا ف ذلك :
املعلومات الالزمة لنا .لدينا احلق ف رفض أي من املحتوي أو املواد غري املالئمة أخالقيا أو دينيا أو نظاميًا
عمليات التسجيل من هويتك ومتطلبات التسجيل .
بأي شكلٍ من األشكال.

• ومبجرد االنتهاء من التسجيل بنجاح يستمر التسجيل  oاملحتوي أو املواد اليت ال تتوافق مع القانون املحلي
اخلاص بك خالل لفترة التعاقد خاضعة الحتمال والشريعة اإلسالمية والقواعد واألخالق والقيم واآلداب
حجبة أو إلغائه.

*االلتزامات الخاصة بالطرف الثاني

والتقاليد .
oاملحتوي أو املواد اليت قد تٌهدد أو متس األمن واألمان ف

اثناء التشغيل و عند استخدامه للخدمات أو وصوله اليها فإنه
يوافق علي ما يلي:

أي دولة .

• مسؤوليتك عن احلفاظ علي اخلصوصية وتقييد

 Oاملحتوي أو املواد اليت قد تروج أو تندرج ف إطار

الوصول إيل احلساب اخلاص بك واستخدامه وكلمه

املقامرة.

املرور واملوافقة علي حتمل مسؤوليه مجيع األنشطة

 Oاألوراق املالية مبا ف ذلك األسهم أو السندات أو

اليت تتم باسم احلساب اخلاص بك وكلمة املرور

الصكوك أو أي من األوراق املالية األخرى أو أي من

اخلاصة بك .

األصول.

• املوافقة علي اخطارنا فورا عن أي استخدام غري مصرح

 Oاملخلوقات النافقة أو أي جزء من أي حيوان مت

به لكلمة املرور أو احلساب اخلاص بك أو أي خرق

االحتفاظ به أو احلفاظ عليه بأي من الوسائل الصناعية

ملعايري االستخدام اآلمن للموقع .

أو الطبيعية.

• حسب عملك املواد اليت تكون معيبه أو زائفه أو تالفه  oأي من األسلحة
أو مضلله أو قد تسبب ضررًا عند أستخدمها بشكلٍ غري  oاخلمر ومنتجات التبغ واملخدرات واملواد املؤثرة علي
طبيعي ملصلحة مستخدم آخر للموقع أو ملصلحته .
الصفحة 9

العقل واملواد املنومة واملسكرات بأي من أنواعها .

• قسائم غري قابلة للتحويل .

 oنشر املحتوي اخلاطئ أو غري الدقيق أو املضلل أو

• خرق القانون أو التحايل عليه أو خرق أي من حقوق

املخادع أو التشهري أو ما شابه .

الغري أو األنظمة اخلاصة بنا أو السياسات أو خرق  oنقل احلساب اخلاص بك إيل طرف آخر
دون احلصول علي موافقه خطيه مسبقه من قبل

القرارات املتعلقة حبالة احلساب اخلاص بك.
• استخدام اخلدمات إذا مل تعد تستوف معايري أهلية

منصة موف .

االستخدام أو كنتَ غري قادر علي إبرام عقود ملزمه  oالتالعب ف سعر أي من املنتجات .
قانونيا أو مت ايقاف حسابك بشكل مؤقت أو ألجلٍ غري  oاختاذ أي إجراء من شأنه أن يقلل من تقييم املوقع
وأنظمة التصنيف .

مسمي.

• عدم تسديدك مثن املنتجات اليت قمت بشرائها من  oاستخدام معلومات االتصال املقدمة لك أثناء عقد
متجر أخر داخل منصة موف إال إذا كان هناك سبب

الصفقة عرب املوقع ملحاولة زياده مبيعاتك خارج حدود

قانوين يؤيد ذلك ف أي من السياسات اخلاصة بنا.

املوقع أو مواقع أخرى.

• عدم تسليم العمالء املنتجات اليت قمت ببيعها (إذا  oنشر الرسائل أو املرسالت اإللكترونية غري املرغوب فيها
أنطبق ذلك)  ,إال إذا كان هناك سبب قانوين يؤيد
موقفك ومذكور ف أي من السياسات اخلاصة بنا .

أو ما شابه ذلك .
 oنشر الفريوسات أو أيٍ من التقنيات األخرى اليت قد
تضر خبدماتنا أو مبصاحل املستخدمني اآلخرين أو
أمالكهم .

البند الثامن
 حرر هذا العقد من نوعني ورقية والكتروين ونسختني وبيد كل طرف نسخة للعمل هباانتهى ,,,,,
الطرف األول

الطرف الثاني

مؤسسة التاجر المتحرك

مؤسسة /شركة
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