
شروط وأحكام
Jumia Key Opinion Leader

Jumia"وأحكامشروطفيوتفسیرمقدمة.1 Key Opinion Leader"

:ُتطبق الشروط المحددة التالیة

؛1الجدولفيموضحھوكماجومیامجموعةشركةتعني"نحن"أو"جومیا".1.1.1

تتكونوالتيجومیابـالخاصةاإللكترونیةالتجارةمنصةبـھاُیقصداإللكتروني"جومیا"متجر.1.1.2
من موقع ویب وتطبیق جوال لبیع وشراء المنتجات االستھالكیة ، جنًبا إلى جنب مع منصات جومیا عند

"JumiaPay"والطلب

/وأصحاباالجتماعيالتواصلوسائلعلىوالمؤثرینالمدونون"أنت"أو"KOL"بكلمةُیقصد1.1.3

JumiaبرنامجفيللمشاركةقبولھمتمالذیناآلخرینKOL(مواقع)موقعمدیرین KOL؛

إلىروابط،KOLمواقععلى،KOLsتنشربموجبھالذيجومیابرنامج"KOL"برنامجبـُیقصد1.1.4
بالمبیعاتیتعلقفیماعموالتوتكسب،JumiaسوقعلىللبیعالمعروضةوالمنتجاتJumiaسوق

الناتجة ؛

الصفحاتأوالمحمولالھاتفتطبیقاتأو/والویبمواقع"KOL(مواقع)"موقعبمصطلحُیقصد1.1.5
ذات الصلة التي تحمل روابط إلى سوق جومیا والمنتجات المعروضة للبیع على سوق جومیا ؛

وجومیا.سوقفيللبیعالمعروضةاالستھالكیةالمنتجاتتعني"المنتجات"1.1.6

ذاتجومیامجموعةشركةموقعالتجاري"بالنشاطجومیافیھاتقومالتي"الدولبكلمةُیقصد1.1.7
.1الجدولفيعلیھالمنصوصالنحوعلىالصلة

Jumiaوأحكامشروطتحدد.1.2 Key Opinion Leaderبموجبھاجومیاتعّینالتيالشروطھذه
KOL،إلىخدماتكتقدیمعلىتوافقوأنتلتقدیمھاJumiaبرنامجفيكعضوKOLبشركةالخاص

JumiaكانتإذاKOLإلىواألحكامالشروطھذهفيالواردةاإلشاراتجمیعفإن،اعتباریةھیئةھي
واألحكام.الشروطلھذهوفًقاعنھونیابةKOLعننیابًةیعملالذيالفردإلىتشیرأنیجبھي"/"ھو

واألحكام.الشروطلھذهجومیاوبینبینكوالمعامالتالمعامالتجمیعتخضع.1.3

التسجیل.2

Jumiaبرنامجفيللمشاركةالتسجیلیمكنك.2.1 KOLعلىوإرسالھالطلبنموذجإكمالخاللمن
Jumiaبرنامجبوابة KOLویبصفحةعبرإلیھاالوصولیمكنالتي“)Jumia KOL Portal(”فيبما
رفضھ.أوبقبولھوإخطارطلبكبتقییمسنقومبك.الخاصKOL(مواقع)موقععنتفاصیلتقدیمذلك

Jumiaبرنامجفيللمشاركةالتسجیلیمكنكال2.2 KOLكنت:إذا



Jumiaبرنامجفيللمشاركةالتسجیلخالل(منعاًما18منأقل.2.2.1 KOL،بأنلناوتقرتتعھدفأنت
؛عاًما)18عنیقلالعمرك

یتعلقفیماتشغیلھیتم  مستقبليأوحاضرمبیعاتبرنامجأيأو"JForce"جومیابرنامجمنجزء.2.2.2
أو؛Jumiaبسوق

وفًقاالتسجیلعلىجومیاتوافقلمما،جومیاموظفيأحدعائلةأفرادأحدأوجومیاموظفيأحد.2.2.3
إلجراءات تضارب المصالح.

بائًعاأصبحتإذاالتسجیل.نموذجفيذلكعناإلفصاحعلیكفیجب،جومیاسوقفيبائًعاكنتإذا2.3
.13.7القسمفيمذكورھوكماالفورعلىجومیاإخطارعلیكفیجب،التسجیلبعدجومیاسوقعلى

Jumiaبرنامجفيللمشاركةبالتسجیلقمتإذا2.4 KOL،:فأنت

أن،ویجبمحدثةوودقیقةكاملةالتسجیلنموذجفيالمقدمةالمعلوماتجمیعأنوتضمنتتعھد.2.4.1
تخطر جومیا على الفور بأي تغییرات تتعلق بھا ؛

تعدلھاقدوالتي،وإرشاداتھاوسیاساتھاجومیاورموزواألحكامالشروطلھذهاالمتثالعلىتوافق.2.4.2
جومیا من وقت آلخر والتي تشكل جزًءا ال یتجزأ من الشروط التي یمكنك بموجبھا المشاركة في برنامج

Jumia KOLو؛

من،جومیاأكوادوإرشاداتسیاساتوواألحكامالشروطھذهعلىصراحًةالموافقةمنكسنطلب.2.4.3
خالل النقر لتأكید موافقتك (ویعتبر ھذا التوقیع اإللكتروني بمثابة توقیع أصلي لجمیع األغراض) ؛ و / أو

بالتوقیع المادي ، إذا كان ذلك مطلوًبا بموجب قوانین اإلقلیم.

Jumiaبرنامجفيللمشاركةطلبكسنراجع2.5 KOLطلبكرفضأوقبول،لتقدیرناوفًقا،لناویجوز
سببألي،مناسبغیربكالخاصKOL(مواقع)موقعأنقررناإذاذلكفيبما،األسبابمنسببألي
أدناه.6القسمفيالمحددةاألسبابمن

Jumiaبرنامجفيللمشاركةطلبكرفضتمإذا.2.6 KOL،وفًقاوقتأيفيالطلبتقدیمإعادةیمكنك
لمعاییر القبول.

الخدمات.3

Jumiaبرنامجفيبقبولكجومیامنإشعارعلىبناًء.3.1 KOL،متجرإلىروابطعرضعلیكیجب
األخرىالتتبعطرق(أوالروابطتنسیقاتباستخدامKOL(مواقع)موقععلىوالمنتجاتاإللكترونيجومیا

التي قد نطلبھا من وقت إلى آخر الوقت ، مثل رموز القسائم) التي نقدمھا ("روابط التتبع"). تتیح روابط
التتبع التتبع الدقیق وإعداد التقاریر وتراكم رسوم اإلعالن. لجومیا الحق وفًقا لتقدیرھا إلغاء أي عروض

وإلغاء تنشیط روابط التتبع ذات الصلة.

Jumiaبرنامجخاللمنالمنتجاتیشترونالذینالعمالء3.2 KOLبجمیعیتعلقفیماجومیاعمالءھم
البیعوشروطاألسعارجمیعتطبیقسیتم،لذلكوفًقا.Jumiaبـیتعلقفیمابھایقومونالتياألنشطة

والقواعد والسیاسات وإجراءات التشغیل المتعلقة بطلبات العمالء وخدمة العمالء ومبیعات المنتجات
المنصوص علیھا في سوق جومیا على ھؤالء العمالء ، وقد نقوم بتغییرھا في أي وقت.



موقععلىالمنشوربالسعرلھاوالترویجالمنتجاتبیععناإلعالناألوقاتجمیعفيعلیكیجب3.3
جومیا من وقت آلخر ، وال یحق لك فرض أي رسوم على العمالء أو الحصول على أي تعویض إضافي

فیماالمتكبدةوالنفقاتالمقدمةللخدماتأدناه)4القسمفيالمحددالنحوعلىحوافزوأيالعموالت(یتجاوز
یتعلق بھذه الشروط واألحكام.

فيبما،بكالخاصKOL(مواقع)موقععنالوحیدالمسؤولستكونأنكعلىوتوافقتقرأنت.3.4
:ذلك ما یتعلق بما یلي

؛وصیانتھاوتشغیلھاتطویرھا.3.4.1

ذلكفي(بماKOL(مواقع)موقععلىالمنشورةالموادومالءمةواكتمالدقةوضمانونشرإنشاء.3.4.2
جمیع أوصاف المنتج والمواد األخرى ذات الصلة بالمنتج وأي معلومات تقوم بتضمینھا في روابط التتبع

أو مرتبطة بھا) ؛

و؛KOL(مواقع)موقععلىالتتبعروابطتنسیق.3.4.3

تعریفوملفاتالخصوصیةإشعارخاللمنإما،KOL(مواقع)موقعلمستخدمياإلفصاح.3.4.4
االرتباط أو بطریقة أخرى حسبما تقتضیھ القوانین ذات الصلة ، وكیفیة جمع بیاناتھم الشخصیة واستخدامھا

وتخزینھا واإلفصاح عنھا ، بما في ذلك ، عند االقتضاء ، تلك األطراف الثالثة (بما في ذلك جومیا) قد
تستخدم ھذه البیانات ألغراض الدعایة.

جومیا:لشركةیجوزأنھعلىوتوافقتقرأنت3.5

Jumiaببرنامجالمتعلقةاإللكترونيالبریدرسائلإرسال.3.5.1 KOL؛آلخروقتمن

نحصلالتيKOLمواقعوزوارKOL(مواقع)موقعحولالمعلوماتواستخداموتسجیلمراقبة.3.5.2
علیھا فیما یتعلق بعرضك لروابط التتبع ؛ و

االمتثالمنالتحققأجلمنفیھوالتحقیقإلیھالوصولووالزحفKOL(مواقع)موقعمراقبة.3.5.3
لھذه الشروط واألحكام.

العموالت.4

متجرعلىتتمالتيبالمشتریاتیتعلقفیما4.4القسمفيموضحھوكمالكعموالتجومیاستدفع4.1
جومیا اإللكتروني، والتي تنتج عن قیام العمیل بالنقر للوصول إلى متجر جومیا اإللكتروني من خالل رابط

یتجاوزالموعدفيللمنتجطلبتقدیم؛بھالخاصةالتسوقعربةإلىمنتجإضافة؛KOLموقععلىالتتبع
فيالمحددةالفترةخاللالمنتجإعادةوعدم؛بالكاملالمنتجثمندفع؛للعمیلاألولىالنقربعدأیام7

سیاسة مرتجعات جومیا المعمول بھا ("المشتریات المؤكدة").

یكون:منتجأيالمؤكدةالشراءعملیاتتستبعدأنیجب،شكأيلتجنب4.2

؛للعمیلاألوليالنقربعدأیام7صالحیةانتھاءبعدشراؤھاتم.4.2.1

؛إعادتھاأوإلغاؤھاثمشراؤھاتم.4.2.2



عننیابًةأو،مبیعاتھاوكیلأوجومیاموظفيأحدعنأوعنكنیابًةأوبواسطتكشراؤھاتم.4.2.3
األصدقاء أو األقارب أو الشركاء أو أحد موظفي جومیا أو وكیل مبیعاتھا ؛

؛نوعأيمنالتجارياالستخدامأوالبیعإلعادةشراؤھاتم.4.2.4

لنوعبالجملةطلًباتشكلالتيالمنتجاتحجمیخضعأن(یجبجماعيطلبمنكجزءشراؤھاتم.4.2.5
(أنواع) المنتج ویتم تحدیده وفًقا لتقدیر جومیا من وقت آلخر) ؛

التتبع؛رابطمنمباشرةإحالتھتتملموالذياإللكترونيجومیامتجرعلىالتاليالنشاطشراءتم.4.2.6

؛واألحكامالشروطھذهینتھكتتبعرابطخاللمنشراؤھاتم.4.2.7

یتملمجومیاسوقإلىKOLموقعمنالروابطألنصحیحبشكلعنھااإلبالغأوتتبعھایتملم.4.2.8
تنسیقھا بشكل صحیح ؛ أو

واألحكام.الشروطھذهإنھاءبعدشراؤھاتم.4.2.9

اإللكترونيجومیامتجرمتطلباتمنأيمعتتوافقالالتيالطلباترفضفيبالحقجومیاتحتفظ4.3
وفًقا لتقدیرھا.

المستحقةالعموالتمعدلیكونأن،یجبعلیھا)المتفقالثابتة(األسعارأدناه4.5القسممراعاةمع.4.4
Jumiaبوابةفيالتحكملوحةعلىمذكورللماوفًقاجومیاعلى KOL.المئویةالنسبةتكونأنیجب

للعمولة نسبة مئویة من صافي سعر المنتج (أي باستثناء ضریبة القیمة المضافة). قد تقوم جومیا بتغییر
معدل العموالت والحوافز وفًقا لتقدیرھا بناًء على إشعار لك.

(والتيمعینةبحمالتیتعلقفیماKOLsمنالطلبحسبومفصلةثابتةأسعاًراجومیاتعرضقد4.5

یعتبر.KOLإلىكتابيإشعارطریقعنالقیادة)لوحةفيالمذكورةللعموالتالمئویةالنسبةمحلستحل
عنھا.المبلغالثابتةلألسعارقبوًالKOLقبلمنالحملةتنفیذ

جومیا.منرسميالكترونيبریدخاللمنأوالمعلوماتلوحةعلىKOLإلىحوافزأيإرسالسیتم4.6

برنامجبموجبجنیھایتمقدالتيالمحتملةباإلیراداتیتعلقفیماتمثیلأوضمانأيجومیاتقدمال4.7
Jumia KOL،مثلوجودحالةفياإلقرارات.ھذهمثلبتقدیملجومیاآخرممثلأوموظفأليُیسمحوال

ھذه اإلقرارات غیر المصرح بھا ، یجب علیك إخطار جومیا على الفور ولن تعتمد على ذلك.

الدفع.5

إلىموقعكمنالتتبعروابطعليینقرونالذینالعمالءمنالمقدمةالمنتجاتطلباتبمتابعةسنقوم5.1
متجر جومیا بشكل یومي و نزودك بتقاریر عن عملیات الشراء المؤكدة بشكل منتظم عبر لوحة المعلومات

Jumiaبوابةفي KOL.

عملیاتمقابلالمكتسبةاإلعالنیةبعموالتكیتعلقفیما،عنكنیابة،الدفعذاتیةفواتیرسننشئ.5.2
الشراء المؤكدة ، كما تم التحقق من صحتھا في أي شھر ، بحلول نھایة الشھر التالي.

آلخر.وقتمنبھاالمعمولجومیاوعملیاتبھاالمعمولالقوانینجمیعالذاتیةالفوترةعملیةستتبع5.3



،الفاتورةتاریخنھایةمنیوًما30غضونفيبكالخاصةالدفعذاتیةالفواتیرجومیاتدفعأنیجب.5.4
وفًقا لما یلي:

كنتإذا€)2.00(یورواثنتانتكونأنیجبوالتي،الدفعحدتتجاوزالتيالعموالتكسب.5.4.1
كنتإذا€)50.00(یورووخمسین؛التجاريبالنشاطجومیافیھاتعملالتيالدولاحديداخلمسجالً

تقیم في أي مكان آخر. إذا كانت عموالتك المكتسبة أقل من الحد األدنى في أي شھر ، فسیتم ترحیلھا إلى
الشھر (األشھر) التالیة ویجب دفعھا بعد تحقیق الحد األدنى ؛

للقوانینوفًقاصالحةدفعةبیاناتجومیاتطلبقدحیثجومیاإلىألمرهالمدفوعمعلوماتتقدیم.5.4.2
المعمول بھا ، والتي قد تتضمن أًیا من أو كل ما یلي ، حسب االقتضاء: االسم الكامل أو اسم الشركة ،
والعنوان المسجل ، و رقم تسجیل الشركة ، ورقم ضریبة القیمة المضافة ؛ رقم التعریف الضریبي؛ و

التحویلذلكفي(بماجومیاتقدمھاقدالتيالدفعبطریقةیتعلقفیماجومیاحسابتفاصیلتقدیم.5.4.3
المصرفي و / أو تحویل األموال عبر الھاتف المحمول و / أو التحویل لحساب المتجر و/او قسائم التسوق)

كما قد تتیح لك جومیا من وقت آلخر لالختیار أو التحدید وفًقا لتقدیرھا.

غضونفي،أعاله5.4.3و5.4.2للقسمینوفًقاالالزمةالدفعبمعلوماتجومیاتزویدعدمحالةفي5.5
معلوماتقدمتإذا.الدفعفيحقكفقدتأو/وتنازلتقداعتباركسیتم،إلیكجومیاطلبمنیوًما90

مدفوعات غیر صحیحة نتج عنھا رسوم بنكیة تتكبدھا جومیا ، فسیتم خصم ھذه الرسوم من مبلغ عمولتك.

تدفعھاأنیجبالتيالقانونیةوالخصوماتالضرائبوجمیعأيجومیاعلىالمستحقةالعمولةتشمل5.6
وفًقا لجمیع القوانین المعمول بھا الساریة من وقت آلخر ( ستحصل على كامل مبلغ العمولة بدون

خصومات ما لم تكن ضریبة الخصم واإلضافة مطبقة أو أي ضریبة أخرى جومیا قامت بسدادھا نیابة عنك
ألي مصلحة ضرائب ذات صلة).

المتأخر.السدادعلىغرامةأوفائدةأيجومیاتتحملال5.7

المطلقلتقدیرھاوفًقالجومیایجوز،KOLقبلمنواألحكامالشروطلھذهخرقأيحدوثحالةفي5.8
تعلیق أو إلغاء دفع العموالت ، أو فرض غرامة علیھا.

المسؤولیةھذهكانتسواء،جومیاتجاهKOLعلىمسؤولیةأيبمقاصةوقتأيفيجومیاتقومقد.5.9
حالیة أو مستقبلیة ، مصفاة أو غیر مصفاة ، ومھما كانت ناشئة

KOLمواقع.6

(مواقع)موقعمنالشيءنفسویتطلب،واللیاقةالرفیعالذوقمعاییرأعلىجومیامتجریراعي6.1

KOL.(مواقع)موقععلىالموجودالمحتوىكلأنعلىوتوافقتدركأنتKOLمناسًبایكونأنیجب
ومدنًیا وحسن الذوق ویتوافق مع معاییر اآلداب والسلوك المقبولة عموًما على اإلنترنت ، ویجب أال:

؛صریحةجنسیةأوموحیةأوبذیئةأوإباحیةأوالئقةغیرأوفاحشةأومسیئةتكون.6.1.1

أو؛مبررةغیرأوتصویریةأوصریحةبطریقةالعنفتصویر.6.1.2

؛التمییزأوالدینیةأوالعنصریةالكراھیةتشریعاتتنتھكأوتجدیًفاتكون.6.1.3



بغیضةأومھددةأوللمجتمعمعادیةأومضایقةأومسیئةأومھددةأواحتیالیةأوخادعةتكونأن.6.1.4
أو تحریضیة ؛

أو؛شخصأليلھداعيالقلقأوإزعاجأوإزعاجتسبب.6.1.5

عشوائًیا.بریًداتشكل.6.1.6

KOL(مواقع)موقععلىالموجودةالمحتویاتوجمیعبكالخاصKOL(مواقع)موقعیكونأالیجب6.2

الخاصة بك غیر قانونیة أو غیر قانونیة أو تنتھك الحقوق القانونیة ألي شخص أو تكون قادرة على رفع
دعوى قانونیة ضد أي شخص (في كل حالة في أي والیة قضائیة وتحت أي قانون معمول بھ) ویجب أال

ینتھك أو یخرق:

فيحقأوتصمیمحقأوتجاریةعالمةحقأوبیاناتقاعدةحقأومعنويحقأونشرحقأي.6.2.1
التمریر أو غیره من حقوق الملكیة الفكریة ؛

؛البیاناتحمایةتشریعاتبموجبحقأوالخصوصیةحقأوالثقةفيحقأي.6.2.2

أو؛شخصأليمستحقتعاقديالتزامأي.6.2.3

محكمة.أمرأي.6.2.4

شأنھامنموادعلىتحتويأومنتتكونویبصفحةأوویبموقعبأيجومیاسوقربطعدمیجب6.3
أعاله.6.2أو6.1القسمینأحكامانتھاك،سوقنافينشرھاحالةفي،

أو/واألسالیبمنأيباستخدامجومیاسوقإلىزیاراتترسللنأنكعلىوتوافقتقرأنت.6.4
األنشطة المحظورة التالیة:

متغیروأيJumiaالتجاريباالسمالمتعلقةنقرة"لكل"الدفعأوالرئیسیةالكلماتعلىالمزایدة.6.4.1
أو خطأ إمالئي من خالل تشغیل حمالت تسویق عبر محرك البحث ؛

نطاقاسمأومجالاسمأيفيإمالئيخطأأومتغیرأيأوJumiaالتجاریةالعالمةاسماستخدام.6.4.2
فرعي أو في أي اسم مستخدم أو اسم مجموعة أو أي معّرف آخر على أي موقع من مواقع التواصل

االجتماعي ؛

وحشوiFrameوإطاراتالخلفیةالمنبثقةوالنوافذالمنبثقةالنوافذمثلاحتیالیةطرقاستخدام.6.4.3
ملفات تعریف االرتباط وفتح صفحات جومیا تلقائًیا ؛ أو

جومیا.مبیعاتوكالءأوموظفینمنإحاالت.6.4.4

الویب.علىJumiaوجودمعارتباكحدوثإلىیؤديقدویببموقعاالحتفاظلكیجوزال.6.5

العامةالضمانات.7

یلي:لماوفًقاالخدماتأداءعلیكیجب،جومیاقبلمنالعمولةدفعمقابل.7.1

ولوائحقوانینجمیعذلكفيبما،آلخروقتمنوالساریةبھاالمعمولواللوائحالقوانینجمیع.7.1.1
مكافحة غسیل األموال والرشوة ومكافحة الفساد والعقوبات والرقابة على الصادرات ؛



؛األخالقيالعملوسلوكوالنزاھةاألمانةمعاییرأعلى.7.1.2

علىالمنشورةجومیاشركاءسلوكقواعدومدونة،واألحكامالشروطھذهأحكام.7.1.3
https://investor.jumia.com/corporate-governance/#governance-documents

ووفًقا لما یمكن تعدیلھ بواسطة جومیا من وقت آلخر ؛ و

جومیا.منالمنطقیةالتعلیماتجمیع.7.1.4

توجدالأنھلجومیاوتضمنتقروأنت،جومیامصالحوحمایةلتعزیزجھدكقصارىبذلعلیكیجب7.2
التزامات أو تضارب في المصالح أو ظروف أخرى قد تمنع تقدیمك للخدمات.

واألحكامالشروطھذهینتھكنشاطأومادةأيأو،سوقنافيقانونيغیرنشاطأومادةبأيعلمتإذا.7.3
.13.7القسمفيعلیھالمنصوصالنحوعلىبنااالتصالطریقعنإبالغنافیمكنك،

البیاناتوحمایةالسریة.8

منوغیرھاوالتشغیلیةالتجاریةوالمعلوماتالمستنداتجمیعسریةعلىالحفاظعلیكیجب8.1
المستندات والمعلومات المتعلقة بأعمال جومیا ، وال یجوز الكشف عن ھذه المعلومات أو إعادة إنتاجھا

دون موافقة كتابیة صریحة مسبقة من جومیا.

أوواألحكامالشروطبھذهیتعلقفیماآخرعاماتصالأيإجراءأوصحفيبیانأيبإصدارتقوملن8.2
Jumiaبرنامجفيمشاركتك KOL.

جومیاامتثاللضمان،الصلةذاتواإلجراءاتجومیاببیاناتخصوصیةبسیاسةااللتزامعلیكیجب8.3
لقوانین حمایة البیانات المعمول بھا ، بما في ذلك حمایة أمن جمیع البیانات الشخصیة التي تم الحصول

أعاله.3.4.4القسمفيوردمانفسلمعالجةاألفرادمنموافقةعلىوالحصول،الخدماتأداءأثناءعلیھا

مستقلمتعھد.9

جومیا.فيموظًفالستوأنك؛مستقلومتعھدحروكیلأنكعلىوتوافقتقرأنت9.1

صاحببینعالقةإنشاءأوللتوظیفعقدإنشاءإلىیھدفماعليواألحكامالشروطھذهتنصال.9.2
العمل والموظف بینك وبین جومیا.

وبینبینكوكالةاتفاقیةأومشتركمشروعأوشراكةأيإنشاءعليواألحكامالشروطھذهتنصال9.3
جومیا ، وال یجوز لك:

؛لجومیاكوكیلنفسكتحمل.9.3.1

؛جومیاعننیابةالتزامأوالتزامأودینأيتتحمل.9.3.3

أو؛جومیاعننیابةتمثیلأوضمانأوشرطأيتقدیم.9.3.4

مستندأيأوشراءطلبأيبشأنجومیاعننیابًةأوJumiaباسمالدخولتسجیلأوالتفاوض.9.3.5
األشكال.منشكلبأيJumiaُیلزمقدآخر

والتأمینوالتعویضالمسؤولیة.10



كانتمھمالكإصابةأوضررأوخسارةأيعنمسؤولةجومیاتكونلن،أدناه10.2للقسموفًقا.10.1
، ولن تكون مسؤولة فیما یتعلق بأي مطالبة ضدك من قبل أي طرف ثالث.

تقومالتيالدولقوانینبھیسمحالالذيالحدإلىالمسؤولیةاستبعادواألحكامالشروطھذهتنصال.10.2
فیھا جومیا بالنشاط التجاري.

المصاریفذلكفي(بماوالنفقاتوالتكالیفالمطالباتجمیععنبالكاملجومیابتعویضستقوم.10.3
القانونیة) و الخسارة واألضرار أو المسؤولیة الممنوحة أو التي تتكبدھا جومیا نتیجة أي فعل أو إغفال أو

خرق لھذه الشروط واألحكام من قبلك.

لھامتاحةأخرىتعویضاتأوحقوقبأيتخلالواألحكامالشروطھذهبموجبجومیاحقوق.10.4
بموجب قوانین اإلقلیم.

بالمخاطریتعلقفیماالتأمینبولیصةسریانعلىالحفاظعنمستقلبشكلمسؤوالًستكون.10.5
والمسؤولیات المحتملة بموجب ھذه الشروط واألحكام.

الفكریةالملكیة.11

وحقوقوالنشرالطبعحقوقجمیعفيونتحكمنمتلك،لدیناالمرخصینمعجنبإلىجنًبا،نحن.11.1
الملكیة الفكریة األخرى في موقعنا على الویب والمواد الموجودة على موقعنا ، ولن تحصل على أي حقوق

فیما یتعلق بذلك بموجب أدائك للخدمات وفًقا لھذه الشروط واألحكام.

موقععلىالمنتجاتعناإلعالنوھوفقطمحدودولغرض،واألحكامالشروطھذهلبنودوفًقا.11.2
JumiaببرنامجیتعلقفیماجومیاسوقإلىالنھائیینالمستخدمینوتوجیھKOL(مواقع) KOL،فإننا

نمنحك بموجب ھذا إصداًرا محدوًدا وقابل لإللغاء ترخیص غیر قابل للتحویل وغیر قابل للترخیص من
الباطن وغیر حصري وخالي من حقوق الملكیة لنسخ وعرض عالماتنا التجاریة وشعاراتنا والمحتویات

فقط.KOL(مواقع)موقععلىجومیاسوقمنالمعتمدةاألخرى

:علیكیجبال.11.3

؛سمعتھاأواسمھاأوجومیالشركةالفكریةبالملكیةاإلضرارشأنھمنعملأيارتكاب.11.3.1

؛بالمنتجاتیتعلقفیماالسمعةأواالسمأوالفكریةبالملكیةاإلضرارشأنھمنعملأيارتكاب.11.3.2
أو

أومماثلةأخرىفكریةملكیةأوتجارياسمأوتجاریةعالمةأيتسجیلإلىالسعيأوتسجیل.11.3.3
من المحتمل أن یتم الخلط بینھا وبین أي ملكیة فكریة مملوكة لجومیا أو فیما یتعلق بالمنتجات.

اإلنھاء.12

تقدیمخاللمنسببدون،وقتأيفي،فوريبأثرالطرفینبیناالتفاقیةإنھاءطرفأليیجوز.12.1
اآلخر.للطرفأیام7قبلإشعار

إذا:إلیككتابيإشعاربإرسالفوًرااالتفاقیةإنھاءجومیالشركةیجوز.12.2

؛آلخروقتمنبھاإبالغكیتمالتياألداءأھدافتحقیقفيفشلت.12.2.1



؛واألحكامالشروطھذهمنأكثرأوواحًدابانتھاًكاقمتإذا.12.2.2

أو؛واألحكامالشروطھذهبموجبالتزاماتھاأوجومیاحقوقعنتتنازلأنكتزعم.12.2.3

الخدمات.تقدیمعلىقادرغیرالعجزأوالمرضبسببأومتوفیاًكنت.12.2.4

االتفاقیة:إنھاءعند.12.3

؛تلقائيوبشكلالفورعلىأعاله11.2القسمفيعلیھالمنصوصالترخیصإنھاءسیتم.12.3.1

؛KOL(مواقع)موقعمنالتتبعروابطجمیعوإزالةالخدماتأداءعنفوًراالتوقفعلیكیجب.12.3.2

وفًقاالتخلص،اإلنھاءمنیوًما)30(ثالثینغضونوفي،الخاصةنفقتكعلىعلیكیجب.12.3.3
لتوجیھات جومیا ، وجمیع المواد اإلعالنیة أو الترویجیة أو الخاصة بالمبیعات المتعلقة بالمنتجات وجمیع

حیازتك.فيالوقتذلكفيJumiaبأعمالالمتعلقةالسریةالمعلومات

عموالتأيبتحویل،5.95.9القسمفيعلیھاالمنصوصالمقاصةحقوقمراعاةمع،سنقوم.12.3.4
یتم.5.4.1القسمفيعلیھاالمنصوصالمدفوعاتلحدوداستیفائكبشرط،إلیكاإلنھاءتاریخفيمكتسبة

مصادرة أي عموالت مكتسبة أقل من حد المدفوعات ؛

بعدفترةبأيیتعلقفیماعموالتأيعنمسؤولةجومیاتكونولن،المطالبةKOLیحقال.12.3.5
تاریخ اإلنھاء ؛ أو أي تكالیف أو مصاریف أو خسارة في المبیعات أو خسارة في الشھرة أو تعویض أو أي

مطالبة أخرى من أي نوع تنشأ بشكل مباشر أو غیر مباشر عن اإلنھاء ؛

عندساریایظلأویدخلأن،ضمنًیاأوصراحةبھُیقصدواألحكامالشروطھذهمنشرطأي.12.3.6
اإلنھاء أو بعده ، یظل سارًیا و مفعل بالكامل ؛ و

قبلمستحقةالتزاماتأوحقوقوأي،أعاله12.3.7القسمفيعلیھمنصوصھوماباستثناء.12.3.7
اإلنھاء ، لن یكون أي من الطرفین ملزًما بأي التزام آخر تجاه اآلخر بموجب ھذه الشروط واألحكام.

متنوعةشروط.13

الشروطھذهفيعلیھمنصوصھوكمااألطرافبیناالتفاقالباطن:منوالتعاقدالتنازل.13.1
منالعقدأوالتزاماتھأوحقوقھمنأيعنالتنازلKOLلـیجوزوالKOLلـبالنسبةشخصیھواألحكام

الباطن أو تفویض أداء التزاماتھ بطریقة أخرى،  قد تتنازل جومیا عن حقوقھا والتزاماتھا لشركة أخرى
.KOLمنمسبقةموافقةعلىالحصولدونجومیاشركاتمجموعةضمن

التيالفترةتلكخاللواألحكامالشروطلھذهمراجعاتأيعلىالصریحةموافقتكسنطلبالتغییر:.13.2
قد نحددھا ؛ وإذا لم تعط موافقتك الصریحة على النسخ المعدلة خالل تلك الفترة التي نحددھا ، سیتم
احتسابھا أنك قد وافقت. إذا رفضت صراحًة أًیا من ھذه المراجعات ، فقد یتم احتسابھا أنك قد أنھیت

Jumiaبرنامجفيمشاركتكوقفوسیتماالتفاقیة KOLاالتفاقیة.وإنھاء

كتابیةبموافقةإالواألحكامالشروطھذهمنشرطأليخرقأيعنالتنازلیتملنتنازل:ال.13.3
صریحة من الطرف الذي لم یقم باالنتھاك. ال یجوز تفسیر أي تنازل عن أي خرق ألي شرط من ھذه



الشروط واألحكام على أنھ تنازل إضافي أو مستمر عن أي خرق آخر لھذا الحكم أو أي خرق ألي حكم
آخر من ھذه الشروط واألحكام.

وجمیعأيمحلوتحلالطرفینبینالكاملةاالتفاقیةواألحكامالشروطھذهتشكلكامل:اتفاق.13.4
االتفاقیات السابقة بین الطرفین.

تسود،وإرشاداتھاوسیاساتھاجومیاأكوادمعواألحكامالشروطھذهتعارضحالةفي:المرتبات.13.5
ھذه الشروط واألحكام وأكواد جومیا وسیاساتھا وإرشاداتھا بالترتیب المذكور ھنا.

أولإللغاءقابلغیرأوباطلواألحكامالشروطھذهأقسامأحدأناكتشافحالةفيللفصل:القابلیة.13.6
غیر قانوني ، فسیتم فصل القسم وسیتم الحفاظ علي باقي االتفاقیة كما لو لم یكن ھذا القسم موجوًدا.

ھذهبموجبتقدیمھایتمالتياألخرىالمراسالتأواإلشعاراتجمیعإرسالیجباإلشعارات:13.7
الشروط واألحكام إلى أي من الطرفین كتابًة وإرسالھا:

إلىنسخةمعKOL@Jumia.comإلىاإللكترونيالبریدعبرجومیاإلى.13.7.1
compliance.alert@jumia.comأو؛

أثناءKOLمنالمقدماإللكترونيالبریدعنوانإلىاإللكترونيالبریدطریقعنKOLإلى.13.7.2
التسجیل وكما قد یتم تحدیثھ من وقت آلخر.

اإلقلیملقوانینوفًقاوتفسرواألحكامالشروطھذهتخضعالقضائي:واالختصاصالحاكمالقانون13.8
ویوافق األطراف على الخضوع لالختصاص القضائي الحصري لمحاكم اإلقلیم.

وأكواد؛واألحكامالشروطھذهعلىصراحًةالموافقةمنكسنطلبالرقمي:أواإللكترونيالتوقیع13.9
جومیا وسیاساتھا وإرشاداتھا ، من خالل النقر لتأكید موافقتك (ویعتبر ھذا التوقیع اإللكتروني بمثابة توقیع

أصلي لجمیع األغراض) ؛ و / أو بالتوقیع المادي ، إذا كان ذلك مطلوًبا بموجب قوانین اإلقلیم.

1جدول

شركات مجموعة جومیا

تتعاقد شركة مجموعة جومیا بموجب ھذه الشروط واألحكام على النحو التالي:

أوالزیارات؛KOLإلیھیوجھالذيJumiaسوقمشغل●

التيالمنطقةفيالعاملةالشركةوھي،JumiaسوقمنأكثرإلىالزیاراتبتوجیھKOLتقومحیث●
أو؛JumiaلدىوالمسجلةKOLفیھایقع

Jumiaالمتعاقدالكیانیكونأنیجب،أدناهالمدرجةاألقالیممنأيفيKOLوجودعدمحالةفي●

Services FZ-LLC
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Jadeالجزائر E Services
Algeria SARL

15B0991061-16/00n° 123 Bois des
Cars 3 Dely Ibrahim

– Alger, Algérie.
القطاع–273/272مبني60149جومیا ایجیبت ش.ش.ممصر

الثاني –مركز المدینة - القاھرة
الجدیدة- مصر

Jadeغانا
E-Services Ghana

Ltd.

CB-926Teachers’ Hall 3rd
Floor, Education
Loop, Adabraka,

Accra, Ghana
Ecartساحل العاج

Services Ivory
Coast SARL

CI-ABJ-2013-B-139
4

Abidjan, Marcory,
Solibra, Immeuble

Rochebobois; 26 BP
684 Abidjan 26

Ecartكنیا
Services Kenya Ltd.

CPR/2020/71652
ALN House, Eldama
Ravine Close, off
Eldama Ravine
Road, Westlands PO
Box 764, Sarit
Centre, Nairobi,
Kenya 00606

Ecartمغرب
Services Morocco

Sarlau

257697155,Boulevard
d’Anfa, Casablanca,

Maroc
Ecartنیجیریا

Internet Services
Nigeria Ltd.

RC 1034513109Adeniyi Jones
Street, Ikeja, Lagos

Hellopayنیجیریا
Africa Integrated

Services Ltd.

RC 1191244109Adeniyi Jones
Street, Ikeja, Lagos

Jadeسنغال
E-Services Senegal

SARL

RC:SN-DKR-2013-B
-4473

Ngor Virage lot
n°72 Dakar (

Sénégal(
Jadeجنوب افریقیا

E-Services South
Africa (Pty) Ltd

2011/128056/0797Durham Avenue,
Salt River, Cape

Town
Jadeاغاندا

E-Services Uganda
Ltd.

174418Plot 47 Lumumba
Avenue Nakasero,

PO BOX 10831
Kampala, UGANDA

Jumiaتونس
Eservices SARL

1559963CRésidence Soussi2,
n°25 Bis, Rue Lac

Ontario, les Berges
du Lac, la Marsa,

Tunis, Tunisie.
االمارات العربیة

المتحدة
Jumia

Services FZ-LLC
97291Dubai Media City, 9,

Al Sunbolah street,
Ground Floor,

Building 08, Office
EO 110, Dubai,

United Arab
Emirates




