شروط و أحكاو برناىج جوىيا منحسويق بامعيومت
اعحباراً ىن  ...يناير 9102 ,
*****
 شررش و كامرررن مش ررريا ي ررر للتسر ب مرلول لررت تتضررل البنر د األامرررن التر تحمر يشرررسكت فر رلرالبش ريا ( اللشرس إل ت ف لتر لى " ب البش ريا") .
 "ع١ِٛب" ٔ" ،ؾٓ" ٌ" ،لٕ٠ب" رعِٕ ٟغّٛعخ أـو٠م١ب ٌإلٔزؤذ أ ٚأ ِٓ ٞاٌشووبد اٌزبثعخ ٌٙب  ،ثّب ـ ٟمٌكه عٍكٍٝج ً١اٌّضبي ال اٌؾظكو ع١ِٛكب " .أٔكذ" أٌ" ٚكل٠ه" رعٕك ٟاٌشكو٠ه اٌزكبث ",اٌّٛلك " ٠عٕكِٛ ٟلك اٌ٠ٛكت ِٛ" ,لك
ع١ِٛب" ٠عٕ ٟأ ِٓ ٞأ ٚوً اٌّٛال اٌزبٌ١خ -:
.jumia.com.gh ،jumia.cm ،jumia.ci ،jumia.co.ke ،jumia.com.eg ،jumia.ma ،jumia.com.ng

 "ِٛلعه" أ" ٚرطج١مه" ٠عٕ ٟأِٛ ٞل ( ِٛال ) أ ٚرطج١مبد اٌٙبرؿ اٌّؾّٛي اٌز ٟرٍّىٙكب أ ٚرشكؽٍٙب ٚروثطٙكبثّٛل ع١ِٛب .
 لل ٔم َٛثزؾل٠ش ٘نٖ اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ ـ ٟأٚ ٞلذ ٍٛ ٚؾ رظجؼ رٍكه اٌشكوٚؽ ٚاألؽىكبَ اٌّؾلصكخ ِزبؽكخ ِكٓفالي ٔشو٘ب عٍِٛ ٝلعٕب اإلٌىزو. ٟٔٚ
 ٍٛؾ ٔم َٛثاثالؼه ثأ٠خ رؾل٠ضبد ِٓ ٘نا اٌمج ً١عجو اٌجو٠ل اإلٌىزو ٟٔٚاٌّملَ ـ ٟؽَبثه.  ِٚمٌه  ،ـاْ اٍزّواه ِشبهوزه ـ ٟاٌجؤبِظ  ،وّب ِ٘ٛ ٛػؼ أكٔبٖ ٠ ،غكت أْ ٠ىك ْٛكٌك١الا لبؽعكب ا عٍك ٝأٔكهلوأد االرفبق ٚٚاـمذ عٍ ٗ١وّب رُ رعل ٚ ٍٗ٠أٔه رٛاـك أ٠ؼاب عٍ ٝاٌّؼ ٟلل اِب ثبالٌزياَ ثىبـخ األؽىبَ  ٚاٌشوٚؽ
اٌٛاهكح ـ ٟاالرفبق ثظ١ؽزٗ اٌّعلٌخ أ ٚاٌز٠ ٟزُ رعلٍٙ٠ب ـك ٟمٌكه اٌٛلكذ  .ئما وٕكذ ال رٛاـكك ـك ٟأٚ ٞلكذ عٍك ٝأٞ
عيء ِٓ شوٚؽ ٘نٖ االرفبل١خ  ،ـعٕلئن ٠غت عٍ١ه ئ٠مبؾ ٔشبؽه ـ ٟاٌجؤبِظ ـٛهاا .
 .1وصف برناىج جوىيا منحسويق بامعيومت :
 اٌؽككوع ِككٓ ِشككو ٚثؤككبِظ ع١ِٛككب ٌٍزَكك٠ٛك ثبٌعٌّٛككخ ٘كك ٛاٌَككّبػ ٌككه ثككبإلعالْ عككٓ ِٕزغككبد عٍككِٛ ٝلعككهٚاٌؾظككٛي عٍكك ٝعّككٛالد ئعالٔ١ككخ عٍكك ٝعٍّ١ككبد اٌشككواء اٌّإوككلح (أظككو اٌمَككُ  )7اٌزكك ٟلككبَ ثٙككب اٌَّككزقلِْٛ
إٌٙبئ ٓ١١عٍِٛ ٝل ع١ِٛب " .إٌّزظ" ٘ ٛإِٔ ٞزظ ٠جب عٍِٛ ٝل ع١ِٛب .
 .2امحسجيه :
 ٌجككلء عٍّ١ككخ اٌزَككغ٠ ، ً١غككت عٍ١ككه رمككل ُ٠ؽٍككت ثؤككبِظ وبِككً ٚكل١ككك  ،ثّككب ـكك ٟمٌككه رؾل٠ككل ٚاػككؼ ٌّٛلعككه(ِٛالعه) أِ ٚظبكه أفوٌ ٜؾووخ اٌي٠بهاد .
 ٍٛؾ ٔم َٛثزم ُ١١ؽٍجه  ٚئثالؼه ثمج ٌٗٛأ ٚهـؼٗ . -لل ٔوـغ ؽٍجه ,ئما رج ٓ١أْ ِظله اٌي٠بهاد أ ٚاٌّٛل ؼ١و ِالئُ .

 ٔؾٓ ٔعزجو اٌّٛال ٚاٌّّبهٍبد اٌزبٌ١خ أِضٍخ عٍِ ٝظبكه اٌي٠بهاد اٌؽ١و – ِالئّخ :(أ) اٍزقلاَ أوٛاك اٌمَبئُ أِٛ ٚال هِٛى اٌمَّ١خ .
(ة) اٍزقلاَ أ ِٓ ٛٔ ٞأٔٛا اإلعالٔبد اٌّلـٛعخ عجو اإلٔزؤذ  ،الٍّ١ب ئعالٔبد اٌشكجىخ اإلعالٔ١كخ أٚ
ئعالٔكككبد شكككجىخ اٌجؾكككش ثٕظكككبَ اٌكككلـ ِمبثكككً اٌظٙكككٛه عٍككك ٝاألٔظّكككخ األٍبٍككك١خ اٌوئَ١ككك١خ ِضكككً ئعالٔكككبد
 Facebookأ ٚشجىبد  / Googleشجىخ اٌجؾش .
(د) اٍزقلاَ اٍُ اٌعالِخ اٌزغبه٠كخ ٌغ١ِٛكب  ،أ ٚاٍكُ ِقزٍكؿ أ ٚفطكأ ئِالئك ، ٟـك ٟأ ٞاٍكُ ٔطكبق أ ٚاٍكُ
ٔطبق ـوع ٟأ ٚـ ٟأ ٞاٍُ َِزقلَ أ ٚاٍُ ِغّٛعخ أِ ٚعوؾ آفو عٍ ٝأِٛ ٞل ٌٍزٛاطً االعزّبع. ٟ
(س) اٍككزقلاَ أٍككبٌ١ت اؽز١بٌ١ككخ ِضككً إٌٛاـككن إٌّجضمككخ ٚإٌٛاـككن إٌّجضمككخ اٌقٍف١ككخ ٚ iFrames ٚؽشككٍِ ٛفككبد
رعو٠ؿ االهرجبؽ ٚـزؼ طفؾبد ع١ِٛب رٍمبئ١اب.
(ط) ِؾبٌٚخ اٌؾظٛي عٍ ٝعّٛالد ئعالٔ١خ ثٕبء عٍ ٝؽٍت رُ رع ٕٗ١١وّٛظؿ أٚ ٚوِ ً١ج١عكبد فكبهعٟ
ٌشووخ ع١ِٛب .
(ػ) اٌزو٠ٚظ ٌٍّٛاك ؼ١و اٌّالئّخ  -عٍٍ ٝج ً١اٌّضبي طو٠ؼ عَٕ١اب  ،عٕ١كؿ  ،رشك١ٙو ، ٞرّ١١كي ، ٞؼ١كو
لبٔ. ٟٔٛ
(ؿ) أزٙبن ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىو٠خ ثأ ٞشىً ِٓ األشىبي .
(د) ) اللزا ذة علرى المللررث الشئ سر ت ( )PPCراث صرلت مواليرت
اإليالئ ي خالل تشي ل الالث التس ب عبش يحشكرث البحث)

ي رر التجرس رت ك يتي رش الخطر

 اٌشووبء اٌزبثع ٓ١اٌن ٓ٠وبٔٛا ثبٌفعً اٌجبئع ٓ١ـٚ ٟلذ اٌزؾل٠ش اٌؾبٌَٔ( ٟقخ أوزٛثو ِ )2017طٍٛثخ إلهٍكبيثو٠ل ئٌىزو ٟٔٚئٌ. affiliate@juma.com ٝ
 ـ ٟؽبٌخ ـشً اٌشو٠ه اٌزبث ـ ٟأفطبه ع١ِٛب عٓ ؽبٌزٗ ثظفزٗ أؽل ِٛهك ٞع١ِٛب شطت اٌشو٠ه اٌزبث .ا
َِإٚال عٓ ئعبكح وً عٌّٛخ رُ اٌؾظٛي عٍٙ١ب عٓ ؽو٠ك االؽز١بي فالي
 ٠غت أْ ٠ى ْٛاٌشو٠ه اٌزبث أ٠ؼابـزوح اٌزؼٍ ً١أ ٚئكعبئٗ اٌىبمة ٠ ٚزُ ئٌياِٗ ثلـ ؼواِخ ئٌ ٝع١ِٛب .

 -3جحبع امروابط عنى ىوكع امويب امخاص بك :
 ثعل أْ ٠زُ ئثالؼه ثأٔٗ لل رُ لجٌٛه ـ ٟاٌجؤبِظ ٠ ،غت عٍ١ه عوع "هٚاثؾ رزج " عٍِٛ ٝلعه" .هٚاثؾاٌززج " ٘ ٟهٚاثؾ ئٌِٛ ٝل ع١ِٛب اٌن ٞرؼعٗ عٍِٛ ٝلعه ٚـماب ٌٙنٖ اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ ٚ ،اٌز ٟرَزقلَ ثشىً
طؾ١ؼ رَٕ١مبد االهرجبؽبد اٌقبطخ اٌزٔ ٟملِٙب .
 رَّؼ هٚاثؾ اٌززج ثبٌزعمت اٌلل١ك ٚاإلثالغ ٚاالٍزؾمبق ِٓ هٍ َٛاإلعالْ . لل رغٕ ٝهٍ َٛاإلعالْ ـمؾ وّب ِ٘ٛ ٛػؼ ـ ٟاٌمَُ ٚ 7ـمؾ ـّ١ب ٠زعٍك ثبٌٕشبؽ اٌن٠ ٜؾلس ِجبشوح ِٓ فاليهٚاثؾ اٌززج عٍِٛ ٝل ع١ِٛب ٔ ٌٓ .ىٍِ ْٛيِ ٓ١ثلـ هٍ َٛئعالٔكبد ئٌ١كه ئما ـشكٍذ ـك ٟرَٕك١ك اٌكوٚاثؾ عٍكٝ
ِٛلعه ثشىً طؾ١ؼ  .ال ٠غٛى ٌه االؽزفبظ ثّٛل ٠ٚت لكل ٠كإك ٞئٌك ٝؽكلٚس اهرجكبن أ ٚفٍكؾ ِك ٚعكٛك شكجىخ
 JUMIAعٍ ٝاٌ٠ٛت.

 .4ىحطنباث امبرناىج :
 ِٓ فالي اٌّشبهوخ ـ ٟثؤبِظ ع١ِٛب ٌٍزَ٠ٛك ثبٌعٌّٛخ ،ـأه رٛاـك عٍ ٝاإلٌزكياَ ثبٌشكوٚؽ ٚاألؽىكبَ  ٚوبـكخاٌظككفؾبد ٚاٌغككلاٚي اٌيِٕ١ككخ ٚاٌَ١بٍككبد ٚاإلهشككبكاد ٚاٌّٛاطككفبد ٚوز١جككبد اٌَّككزقلَ ٚاٌّككٛاك اٌلاعّككخ اٌزككٟ
ٔٛـو٘ب ٌه .
 ٍٛؾ رزأول ِٓ أْ اٌّعٍِٛبد اٌٛاهكح ـ ٟؽٍت اٌجؤبِظ اٌقبص ثه ٚاٌّورجطخ ثؾَبثه  ،ثّكب ـك ٟمٌكه عٕكٛاْاٌجو٠ل اإلٌىزو ٟٔٚاٌقبص ثه ِٚعٍِٛبد االرظبي األفوٚ ٜرؾل٠ل ِٛلعه  ٟ٘ ،ـ ٟعّ ١األٚلبد وبٍِخ ٚكل١مكخ
ٚؽل٠ضخ ٚ .ري٠ٚلٔب ثأِ ٞعٍِٛبد ئػبـ١خ ٔطٍجٙب ٌٍزؾمك ِٓ اِزضبٌه  ٚئٌزياِه ثٙنٖ اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ أ ٚأِٛ ٞاك
كاعّخ .
 ثبإلػبـخ ئٌ ٝمٌه  ،ـأه رٛاـك عٍِ ٝب -:ٍٟ٠● ئهٍبي هٍبئً ثبٌجو٠ل اإلٌىزو ٟٔٚاٌّزعٍمخ ثجؤبِظ ع١ِٛب ٌٍزَ٠ٛك ثبٌعٌّٛخ ِٓ ٚلذ ألفو .
● ِوالجككخ  ،رَككغ ، ً١اٍككزقلاَ ٚ ،اإلـظككبػ عككٓ ِعٍِٛككبد عككٓ ِٛلعككه ٚىٚاه ِٛلعككه عٍكك ٝاٌ٠ٛككت اٌزككٟ
ٔؾظً عٍٙ١ب ماد طٍخ ثعوػه الهرجبؽبد اٌززج .
● ِوالجخ ِٛلعه ٚاٌيؽؿ ئٌٚ ٗ١اٌزؾم١ك ـٌٍ ٗ١زؾمك ِٓ االٌزياَ ثٙنٖ اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ .

 .5اميشاركت في اميخططاث الأخرى :
 ال ٠غٛى ٌه اٌّشبهوخ ـ ٟأٔ ٞظبَ ِج١عبد آفكو ٠كزُ رشكؽِ ٍٗ١كٓ لجكً ع١ِٛكب  ،ثّكب ـك ٟمٌكه عٍكٍ ٝكج ً١اٌّضكبي الاٌؾظككو َِزشككبه ِج١عككبد  )Jumia (J-Forceأ ٚأ ٞفطككخ ِج١عككبد ؽبٌ١ككخ أَِ ٚككزمجٍ١خ أفككو ٜال رعّككً ثّٛعككت
ثؤبِظ ع١ِٛب ٌٍزَ٠ٛك ثبٌعٌّٛخ  .ئما رج ٓ١أٔه أزٙىذ ٘نٖ اٌفموح ٠ ،ؾك ٌغ١ِٛب ئٔٙبء ٘نٖ االرفبل١خ ثشكىً ِإلكذ .
وّب ٍززُ ِطبٌجزه ثلـ رع٠ٛؼبد ِمطٛعخ ٚاٌز ٟرعبكي ِغّ ٛعّ١ك اٌعّكٛالد اٌّىزَكجخ ػكّٓ فطكخ اٌّج١عكبد
األفو ٜاٌز ٟرل٠و٘ب ع١ِٛب .ال ٠ؾك ٌه اٌؾظٛي عٍ ٝعٌّٛخ عٍ ٝأ ٞؽٍت ٠زُ ٚػعٗ أ٠ؼاب عجو أٔ ٞظبَ ِج١عبد
رل٠وٖ ع١ِٛب.

 .6اميسؤوميت عن ىوكعك :
 ٍٛؾ رىَِ ْٛإٚالا ثظفخ ِٕفوكح عٓ ِٛلعه  ،ثّب ـ ٟمٌه رط٠ٛوٖ ٚرشؽٚ ٍٗ١ط١بٔزٗ  ٚوبـخ اٌّٛاك اٌز ٟرظٙكوعٍ ٗ١أ ٚكافٍٗ .عٍٍ ٝج ً١اٌّضبي ٍ ،زىَِ ْٛئٛالا ِٕفوكاا عٓ :
● اٌزشؽ ً١اٌفٌّٕٛ ٟلعه ٚعّ ١اٌّعلاد ماد اٌظٍخ .
● عوع هٚاثؾ اٌززج ٚاٌّؾز ٜٛعٍِٛ ٝلعه ثّب ٠زفكك ِك ٘كنٖ اٌشكوٚؽ ٚاألؽىكبَ ٚأ ٞارفكبق ثٕ١كه ٚثك ٓ١أٞ
شقض أ ٚو١بْ آفو (ثّب ـ ٟمٌه أ ٞلٛ١ك أِ ٚزطٍجبد ٠ؼعٙب عٍ١ه أ ٞشقض أ ٚو١بْ َ٠زؼ١ؿ ِٛلعه) .
● ئٔشبء ٔٚشو ٚ ،ػّبْ كلخ ٚاوزّكبي ِٚالئّكخ  ،اٌّكٛاك إٌّشكٛهح عٍكِٛ ٝلعكه (ثّكب ـك ٟمٌكه عّ١ك أٚطكبؾ
إٌّزغبد ٚاٌّٛاك األفو ٜاٌّزعٍمخ ثبٌّٕزظ ٚأِ ٞعٍِٛبد رؼ١فٙب ئٌ ٝهٚاثؾ اٌززج أِ ٚورجطخ ثٙب) .

● اٍككزقلاَ اٌّؾزككِٛٚ ٜٛلعككه ٚاٌّككٛاك اٌّٛعككٛكح عٍككِٛ ٝلعككه أ ٚكافٍككٗ ثطو٠مككخ ال رٕزٙككه أ ٚرٕزٙككه أ ٚرَككٟء
اٍزقلاَ أ ِٓ ٞؽمٛلٕب أ ٚؽمٛق أ ٞشقض أ ٚو١بْ آفو (ثّكب ـك ٟمٌكه ؽمكٛق إٌشكو أ ٚاٌعالِكبد اٌزغبه٠كخ أٚ
اٌقظٛط١خ أ ٚاٌلعب٠خ أ ٚؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىو٠خ أ ٚؽمٛق اٌٍّى١خ األفو. )ٜ
● اٌىشؿ عٓ ِٛلعه ثللخ  ٚعٍٔ ٝؾ ٛوكبؾ  ،ئِكب ِكٓ فكالي ٍ١بٍكخ اٌقظٛطك١خ أ ٚؼ١كو مٌكه ٚ ،و١ف١كخ عّك
اٌج١بٔبد ٚاٍزقلاِٙب ٚرقيٕٙ٠ب ٚاإلـظبػ عٕٙب ِٓ اٌيائو ، ٓ٠ثّب ـك ٟمٌكه  ،ؽ١ضّكب ٕ٠طجكك مٌكه  ،أْ األؽكواؾ
اٌضبٌضخ (ثّب ـ ٟمٌه ٔؾكٓ ٚاٌّعٍٕك ٓ١ا٢فكو )ٓ٠لكل رقكلَ اٌّؾزكٚ ٜٛاإلعالٔكبد ٚ ،عّك اٌّعٍِٛكبد ِجبشكوح ِكٓ
اٌيٚاه ٚٚ ،ػ أ ٚاٌزعوؾ عٍٍِ ٝفبد رعو٠ؿ االهرجبؽ عٍِ ٝزظفؾبد اٌيٚاه .
● أ ٞاٍزقلاَ رم َٛثٗ ٌٍّؾزٚ ٜٛاٌعالِخ اٌزغبه٠خ ٌغ١ِٛب ٍٛ ،اء وبْ َِّٛؽاب أ ٚؼ١و َِّٛػ ثٗ ثّٛعت ٘نٖ
االرفبل١خ .
 ٌٓ ٔزؾًّ أ٠خ َِإ١ٌٚخ عٓ ٘نٖ األِٛه أ ٚعٓ أِ ِٓ ٞطبٌجبد اٌَّزقلِ ٓ١إٌٙكبئ ٓ١١اٌّزعٍمكخ ثٙكنٖ األِكٛه ،ٚأٔككذ رٛاـككك عٍكك ٝاٌككلـب عٕٕككب ٚ ،رع٠ٛؼككٕب ٚ ،اؽزغبىٔككب ٚ ،اٌشككووبد اٌزبثعككخ ٌٕككب ٚاٌّو ّفظككِٛٚ ، ٓ١ظفٕ١ككب
ِٚككٛظفَِٚ ُٙ١ككئِٚ ُٙ١ٌٛككل٠وٚ ُٙ٠اٌّّضٍكك ، ٓ١ؼ١ككو ِككإمٚ ْٚػككل وبـككخ اٌّطبٌجككبد ٚاألػككواه ٚاٌقَككبئو ٚ
اٌّطبٌجبد ٚاٌزىبٌ١ؿ ٚاٌّظبه٠ؿ (ثّب ـ ٟمٌه أرعبة اٌّؾبِبح) اٌّزعٍمخ ثّب ( : ٍٟ٠أ) ِٛلعه أ ٚأِٛ ٞاك رظٙو
عٍِٛ ٝلعه  ،ثّكب ـك ٟمٌكه اٌغّك ثكِٛ ٓ١لعكه أ ٚرٍكه اٌّكٛاك ِك اٌزطج١مكبد أ ٚاٌّؾزك ٜٛأ ٚاٌعٍّ١كبد األفكوٜ
؛(ة) اٍزقلاَ ِٛلعه أ ٚرط٠ٛوٖ أ ٚرظّ ّٗ١أ ٚرظٕ١عٗ أ ٚئٔزبعٗ أ ٚاإلعالْ عٕٗ أ ٚاٌزو٠ٚظ ٌٗ أ ٚرَك٠ٛمٗ أٚ
أِٛ ٞاك رظٙو عٍِٛ ٝلعه أ ٚكافٍٗ ٚ ،وبـخ األِٛه األفو ٜاٌّٛػؾخ ـك٘ ٟكنا اٌمَكُ  5؛(ط) اٍكزقلاِه ألٞ
ِؾزٍ ، ٜٛكٛاء وكبْ ٘كنا االٍكزقلاَ ِوفظاكب أ ٚال ٕ٠زٙكه ٘كنٖ اٌشكوٚؽ ٚاألؽىكبَ  ،أ ٚأٚ ٞصكبئك رشكؽ١ٍ١خ  ،أٚ
اٌمبٔ ْٛاٌَبه ٞ؛(ك) ِقبٌفزه أل ٞشوؽ أ ٚشوؽ ِكٓ ٘كنٖ اٌشكوٚؽ ٚاألؽىكبَ أ ٚأٚ ٞصكبئك رشكؽ١ٍ١خ ؛ أ٘( ٚك )
ئّ٘بي ِٛظف١ه أِٛ ٚظف١ه أٍٛ ٚء رظوـ ُٙاٌّزعّل.

 .7عينيت امطنب :
 ٍٛؾ ٔم َٛثّعبٌغخ ؽٍجبد إٌّزغبد اٌز٠ ٟؼعٙب اٌعّالء اٌن٠ ٓ٠زبثع ْٛهٚاثكؾ اٌززجك ِكٓ ِٛلعكه ئٌكِٛ ٝلكع١ِٛب عٍ ٝأٍبً ٔ . ِٟٛ٠ؾٓ ٔؾزفع ثبٌؾك ـ ٟهـغ اٌطٍجبد اٌز ٟال رّزضً ألِ ٞزطٍجبد عٍِٛ ٝل ع١ِٛكب.
ٍٛؾ ٔززج اٌّشزو٠بد اٌّإوكلح ألؼكواع ئعكلاك رمكبه٠و هٍك َٛاإلعكالْ ٚاإلعكالْ ٍٚ ،كٛؾ ٔكٛـو ٌكه رمكبه٠و
رٍقض رٍه اٌّشزو٠بد اٌّإولح .

 .8عيولاث الإعلانيت:
 ٍٛؾ ٔم َٛثلـ اٌوٍ َٛاإلعكالْ ٌكه ـمكؾ عٍك ٝاٌّشكزو٠بد اٌّإوكلح .رقؼك ٌالٍكزضٕبءاد إٌّظكٛص عٍٙ١كبأكٔبٖ " ،اٌشواء اٌّإول" ٠ؾلس عٕل اٌعّ( : ً١أ) إٌمواد ِٓ فالي هاثؾ اٌززج عٍِٛ ٝلعه ئٌكِٛ ٝلك ع١ِٛكب ،
صُ (ة) ٠ؼ١ؿ إٌّزظ ئٌٍٍ ٝخ اٌزَٛق اٌقبطخ ثٗ ٠ٚؼ ؽٍجاب ٌٙنا إٌّكزظ ـكِٛ ٟعكل ألظكبٖ (  7ك ررن الترل رت )
إٌمو األٌٍ ٌٟٚعّ ، ً١صُ (ط) ٠زُ شؾٓ إٌّزظ ٚكـ صّٕٙب ِٓ لجً اٌعّٚ ، ً١أف١واا (ك) رُ رأو١ل اٌزأو١ل عٍ ٝعلَ
اٌعٛكح ِٓ لجً اٌعّٚ ً١ـمب ٌَ١بٍخ اٌعٛكح ع١ِٛب.
 ال رشًّ اٌّشزو٠بد اٌّإولح أ٠اب ِّب :ٍٟ٠● إِٔ ٞزظ ٠زُ شواؤٖ ِٓ فالي هاثؾ رزج ٕ٠زٙه ثٕٛك ٘نٖ االرفبل١خ  -فبطخا رٍه اٌّنوٛهح ـ ٟاٌمَُ .2

● إِٔ ٞزظ ٠زُ شواؤٖ ثعل ئٔزٙبء ـزوح (  7ك رن ي ي
لل ارج ٍبثماب هاثطاب ٌٍززج ِٓ ِٛلعه ئٌِٛ ٝلعٕب

رفزة الوشض ) عجو ِٛل ع١ِٛب  ،ؽز ٝئما وبْ اٌعًّ١

● أ ٞعٍّ١خ شواء ٌٍّٕزظ ٌُ ٠زُ رزجعٙب أ ٚاإلثالغ عٕٙب ثشىً طؾ١ؼ ألْ اٌوٚاثؾ ِٓ ِٛلعه ئٌكِٛ ٝلك ع١ِٛكب
ٌُ ٠زُ رَٕ١مٙب ثشىً طؾ١ؼ
● إِٔ ٞزظ ٠زُ شواؤٖ ِٓ فالي هاثؾ اٌززج ثٛاٍطزه أ١ٔ ٚبثخا عٕه  ،ثّب ـك ٟمٌكه إٌّزغكبد اٌزك ٟرشكزوٙ٠ب ِكٓ
فالي هٚاثؾ اٌززجك ٌٕفَكه أ ٚألطكللبئه أ ٚألبهثكه أ ٚاٌزكبث (عٍكٍ ٝكج ً١اٌّضكبي  ،اٌطٍجكبد اٌشقظك١خ ٚأٚاِكو
االٍزقلاَ اٌقبص ثه ٚاٌطٍجبد اٌز ٟللِزٙب أٔذ أ ِٓ ٚأعٍٙب ٔ١بثخ عٓ أ ٞشقض أ ٚو١بْ آفو)
● إِٔ ٞزظ ٠زُ شواؤٖ إلعبكح اٌج ١أ ٚاالٍزقلاَ اٌزغبه ِٓ ٞأٛٔ ٞ
● إِٔ ٞزظ ٠زُ شواؤٖ ثعل ئٔٙبء ٘نٖ اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ
● أ ٞؽٍت ِٕزظ ٠زُ ئٌؽبؤٖ أ ٚئعبكرٗ
● ئعواء أٚاِو ِغّعخ (أٚاِو ثىّ١بد وج١وح ِٓ ٔفٌ اٌعٕبطو .ع١ِٛب ٌلٙ٠ب اٌؾك ـ ٟهـغ اٌعٌّٛخ عٍِ ٝضً
٘نٖ اٌطٍجبد ثبٌغٍّخ.
● ععً علك وج١و ِٓ اٌطٍجبد شواء ٔفٌ اٌجٕل (شواء ٍٍ ثىّ١بد وج١وح عٍ ٝاٌعل٠ل ِكٓ اٌطٍجكبد) .ع١ِٛكب ٌٙكب
اٌؾك ـ ٟهـغ ٌغبْ ِضً ٘نٖ األٚاِو .

 .9دفع عيولاث امدعايت :
 ٍٛؾ ٔم َٛثلـ عّٛالد ئعالٔ١خ ٌه عٍ ٝأٍبً شٙوٌ ٞعٍّ١بد اٌشواء اٌّإولح اٌز ٟرُ اٌزظكل٠ك عٍٙ١كب ـكٟشٙو ِعِ .ٓ١ب ٌُ ٠زُ االرفبق عٍ ٝفالؾ مٌه عٍٚ ٝعٗ اٌزؾل٠ل ٍٕ ،م َٛثارّبَ ـٛار١و "مار١خ اٌظك١بٔخ" ٚ ،اٌزكٟ
٠غت أْ رشًّ ػو٠جخ اٌمّ١خ اٌّؼبـخ .
 ٍززج عٍّ١خ ئطلاه اٌفٛار١و مار١خ اٌلـ ٘نٖ ِجبكب اٌّبكح  ِٓ 224لواه ِغٌٍ االرؾبك األٚهٚث45/2010 ٟ EU /ثزككبه٠ـ ١ٌٛ٠ 13كك ، 2010 ٛاٌّعككلي ٌٍزٛع١ككٗ  EC / 112/2006ثشككأْ "إٌظككبَ اٌّٛؽككل ٌؼككو٠جخ اٌمّ١ككخ
اٌّؼبـخ ـّ١ب ٠زعٍك ثبٌمٛاعل" عٍ ٝاٌفٛار١و "(عٍ ٝإٌؾ ٛاٌّشبه ئٌٕ٘ ٗ١ب).
 ٌنٌه  ٌٓ ،رؾزبط ئٌ ٝئهٍبي أ ٞـبرٛهح ئٌٕ١ب ٍٕٚ ،زّىٓ ِٓ ٍلاك٘ب ـ ٟألكً ِكٓ  ٛ٠ 14اِكب ثعكل ٔٙب٠كخ وكً شكٙورم.ّٟ٠ٛ
 ٍٕٚىِ ْٛطبٌج ٓ١أ٠ؼاب ثقظُ اٌؼو٠جخ اٌَّزمطعخ أ ٚأ٠خ ػكوائت أفكو ٜلكل رىكِ ْٛطٍٛثكخ ِكٓ ٚلكذ ٢فكوثّٛعت اٌمٛأ ٓ١أ ٚاٌٍٛائؼ اٌؼو٠ج١خ ماد اٌظٍخ .
 ؽو٠مخ اٌلـ االـزواػ١خ ٘ ٟاإل٠لا اٌّجبشو ـ ٟؽَكبثه اٌّظكوـ ، ٟعٍك ٝاٌكوؼُ ِكٓ إٔٔكب لكل َٔكّؼ ثكلـعبداٌغٛاي ـ ٟثعغ اٌجٍلاْ األـو٠م١خ اٌّؾلكح اٌزٔ ٟعزمل أٔٙب ماد طٍخ ثٙب.
 ئما ٌُ رمُ ثبفز١به ئؽل ٜؽوق اٌلـ  ،ـَٛؾ ٔؾزفع ثأ ٞهٍ َٛئعالْ َِزؾمخ ؼ١و ِلـٛعخ ؽز ٝرم َٛثنٌه. ئما وٕذ ِم ١اّب ـ ٟأ ِٓ ٞكٚي ع١ِٛب اٌّؾٍ١خ  ،ـَزظجؼ عٌّٛزه َِزؾمخ اٌلـ ـمؾ ثعل أْ رىك ْٛلكل ؽظكٍذعٍ ٝاٌؾل األكٔ ِٓ ٝعٌّٛخ ثمّ١خ ٛ٠ 10ه ٚرّذ اٌّٛاـمخ عٍٙ١ب ـ ٟاألشٙو اٌّبػ١خ ِٓ وً عوع .
 -ـ ٟؽبٌخ علَ ئٍز١فبء اٌّجٍػ ٌٍؾل األكٔ١ٍ ، ٝزُ رؾ ً٠ٛعٌّٛزه ئٌ ٝاألشٙو اٌزبٌ١خ.

 ئما وٕذ ِمّ١ب ا فبهط كٚي ع١ِٛب اٌّؾٍ١خ  ،ـَزظجؼ عٌّٛزه َِزؾمخ اٌلـ ـمكؾ ثعكل أْ رىك ْٛلكل ؽممكذ اٌؾكلاألكٔ ِٓ ٝعٌّٛخ ثمّ١خ ٛ٠ 50ه ٚرّذ اٌّٛاـمخ عٍٙ١ب ـ ٟاألشٙو اٌّبػ١خ .
 ئما وٕذ ِم ُ١فبهط كٚي ع١ِٛب اٌّؾٍ١خ  ،ـكال ّ٠ىٕكه أْ ركلـ ئال ئما وٕكذ رَكزط ١ري٠ٚكلٔب ثزفبطك ً١اٌشكووخاٌظككؾ١ؾخ  :اٍككُ ٚعٕككٛاْ اٌشككووخ ٚهلككُ رَككغ ً١اٌشككووخ ٚثطبلككخ ػككو٠جخ اٌمّ١ككخ اٌّؼككبـخ  ,هلككُ اٌزعو٠ككؿ
اٌؼو٠ج. ٟ
 ئما وٕككذ ِم ١اّككب ـكك ٟاٌّؽككوة ٚروؼككت ـكك ٟأْ رككلـ ٌككه عككٓ ؽو٠ككك اٌزؾ٠ٛككً اٌّظككوـ ، ٟـَك١لطٍت ِٕككه رمككلُ٠اٌقلِكخ عٍك ٝأٍكبً شكٙوِ ، ٞك ـكبرٛهح ػكوائت شكووزه اٌزك ٟرشك١و ئٌك ٝهلكُ ِٚ ICEعكوؾ ػكو٠جخ اٌمّ١ككخ
اٌّؼبـخ ٌشووزهٍ .زوًٍ ٘نٖ اٌفكبرٛهح عجكو اٌجو٠كل اإلٌىزؤٚك ٟئٌك .affiliate@jumia.com ٝئما ٌكُ ركزّىٓ
ِٓ ئهٍبي ـبرٛهح ئٌٕ١ب ٍٕ ،م َٛثاهٍبي لَّ١خ ع١ِٛب ثمّ١خ اٌعٌّٛخ ئٌ١ه .
 .9امسياساث وامحسعير :
 اٌعّكالء اٌكن٠ ٓ٠شكزو ْٚإٌّزغكبد ِكٓ فكالي ٘كنا اٌجؤككبِظ ٘كُ ِكٓ عّالئٕكب ـّ١كب ٠زعٍكك ثغّ١ك األٔشكطخ اٌزككٟ٠م ِْٛٛثٙب ـّ١ب ٠زعٍك ثغ١ِٛبٚ .ـماب ٌنٌه  ،وّب ثٕ١ه ٚثٕٕ١ب ١ٍ ،زُ رطج١ك عّ ١األٍعبه ٚشوٚؽ اٌجٚ ١اٌمٛاعل
ٚاٌَ١بٍبد ٚئعواءاد اٌزشؽ ً١اٌّزعٍمخ ثطٍجبد اٌعّالء ٚفلِكخ اٌعّكالء ِٚج١عكبد إٌّزغكبد إٌّظكٛص عٍٙ١كب
ـ ٟع١ِٛب عٍ٘ ٝإالء اٌعّالء ٚ ،لل ٔم َٛثزؽ١١و٘ب ـ ٟأٚ ٞلذ .

 .11جحديد نفسك كشريك جابع :
 ٌككٓ رظككله أ ٞث١ككبْ طككؾف ٟأ ٚئعككواء أ ٞارظككبالد عبِككخ أفككو ٜـّ١ككب ٠زعٍككك ثٙككنٖ اٌشككوٚؽ ٚاألؽىككبَ أٚاٍزقلاِه ٌٍّؾز ٜٛأِ ٚشبهوزه ـ ٟثؤبِظ اٌزَ٠ٛك ثبٌعٌّٛخ ٌغ١ِٛب  ٚاٌشووبد اٌزبثعخ  .علَ ل١بِه ثزؾو٠ؿ
أ ٚرغّ ً١اٌعاللخ ثٕٕ١ب ٚثٕ١ه ( ،ثّب ـ ٟمٌه ِكٓ فكالي اٌزعج١كو عكٓ أ ٚاإلشكبهح ثشكىً ػكّٕ ٟئٌك ٝإٔٔكب ٔكلعُ أٚ
ٔوع ٝأٔ ٚإ٠ل أَٔ ٚبُ٘ ـ ٟأ٠خ عّع١خ ف١و٠خ أ ٚأٍ ٞجت آفو)  ،أ ٚاٌزعج١و عٓ أ ٚاإلشكبهح ثشكىً ػكّٕ ٟئٌكٝ
أ ٞعاللخ أ ٚاهرجبؽ ثٕٕ١ب ٚثٕ١ه أ ٚأ ٞشقض أ ٚو١بْ آفو ثبٍزضٕبء ِب َِّ٘ٛ ٛػ ثٗ طواؽخ ـ ٟرٍه اٌشوٚؽ
ٚاألؽىبَ.

 .11جرخيص ىحدود :
 رقؼ رٍه اٌجٕٛك ٌٍشوٚؽ ٚاألؽىبَ ٌٚألؼواع اٌّؾلٚكح ـمؾ ٌإلعالْ عٓ إٌّزغبد ٚ ،رٛع ٗ١اٌَّكزقلِٓ١إٌٙبئ ٓ١١ئٌِٛ ، ٝل ع١ِٛب ـّ١ب ٠زعٍكك ثجؤكبِظ شكووبء ع١ِٛكب  ،ثّٛعكت ٘كنٖ االرفبل١كخ  ،ـإٔكب ّٕٔؾكه هفظكخ
ِؾلٚكح  ،لبثٍخ ٌإلٌؽبء ٚ ،ؼ١و لبثٍخ ٌٍزؾٚ ، ً٠ٛؼ١و لبثٍخ ٌٍزوف١ض ِٓ اٌجبؽٓ  ،ؼ١و  -ؽظكو ، ٗ٠فبٌ١كخ ِكٓ
اإلركككبٚاد ئٌككك( : ٝأ) َٔكككـ اٌّؾزكككٚ ٜٛعوػكككٗ عٍكككِٛ ٝلعكككه ـمكككؾ ؛ ( ٚة) اٍكككزقلَ ـمكككؾ عالِبرٕكككب اٌزغبه٠كككخ
ٚاٌشعبهاد اٌز ٟلل ٔٛـو٘ب ٌه وغيء ِٓ اٌّؾزك ٜٛعٍكِٛ ٝلعكه ـمكؾٍ .كٛؾ ٠كزُ ئٔٙكبء اٌزكوف١ض إٌّظكٛص
عٍ ٗ١ـ٘ ٟنا اٌمَُ ـٛهاا ٚثشىً رٍمبئ ٟئما ٌُ رٍزيَ ـ ٟأٚ ٞلذ ـ ٟأ ٞاٌزياَ ثّٛعت ٘نٖ اٌشكوٚؽ ٚاألؽىكبَ أٚ
أ٠خ ٚصبئك رشؽ١ٍ١خ  ،أ ٚثقالؾ مٌه عٕل ئٔٙبء ٘نٖ اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ .
 ثبإلػبـخ ئٌ ٝمٌه ٠ ،غٛى ٌٕب ئٔٙبء اٌزوف١ض إٌّظٛص عٍ ٗ١ـ٘ ٟنا اٌمَُ وٍ١اكب أ ٚعيئ١اكب ثّٛعكت ئشكعبهوزبثٌ ٟهٍ .زم َٛعٍ ٝاٌفٛه ثاىاٌزٙب ِٓ ِٛلعه ٚؽنؾ أ ٚؽنؾ وً ِٓ اٌّؾزٚ ٜٛعالِخ ع١ِٛب اٌزغبه٠خ اٌزٟ
٠زُ ثّٛعجٙب ئٔٙبء اٌزوف١ض إٌّظٛص عٍ ٗ١ـ٘ ٟنا اٌمَُ أ ٚوّب لل ٠طٍت ِٓ ٚلذ ٢فو.

 .12حفظ امحقوق و جقديً اميسحنداث :

 ثقالؾ اٌزواف١ض اٌّؾلٚكح إٌّظٛص عٍٙ١ب طواؽخ ـ ٟاٌمَُ ٔ ، 11ؾزفع ثغّ ١اٌؾمٛق ٚؽمٛق اٌٍّى١كخٚاٌفبئككلح (ثّككب ـكك ٟمٌككه عّ ١ك ؽمككٛق اٌٍّى١ككخ اٌفىو٠ككخ ٚؽمككٛق اٌٍّى١ككخ) ـككٚ ٟئٌككٌٚ ، ٝككٌ ٌ١ككل٠ه  ،ثّٛعككت ٘ككنٖ
اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ أ ٚؼ١و مٌه  ،اٌؾظٛي عٍك ٝأ ٞؽمكٛق اٌٍّى١كخ أ ٚاٌؾمكٛق ـك ، ٟأ ٚثؤكبِظ ع١ِٛكب ٌٍزَك٠ٛك
ثبٌعٌّٛخ  ،أ ٚهٚاثؾ اٌززج  ،أ ٚط١ػ االهرجبؽبد  ،أ ٚاٌّؾزك ، ٜٛأ ٚأ ٞاٍكُ ٔطكبق رٍّىكٗ أ ٚركل٠وٖ اٌشكووخ أٚ
اٌشووبد اٌزبثعخ ٌٕب  ،أ ٚاٌٛصبئك اٌزشؽ١ٍ١خ  ،أ ٚاٌعالِكبد اٌزغبه٠كخ ٚاٌشكعبهاد اٌزبثعكخ ٌٕكب (ثّكب ـك ٟمٌكه عالِكخ
ع١ِٛب اٌزغبه٠خ) ٚ ،أٍِ ٞى١خ ـىو٠خ أفوٚ ٜاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌزٛٔ ٟـو٘كب أَٔ ٚكزقلِٙب ـّ١كب ٠زعٍكك ثجؤكبِظ ع١ِٛكب
ٌٍزَ٠ٛك ثبٌعٌّٛخ  ٚاٌشووبء اٌزبثعٌ ٓ١غ١ِٛب (ثّكب ـك ٟمٌكه أٚ ٞاعٙكبد ثكواِظ رطج١م١كخ ِٚ ،غّٛعكبد رطك٠ٛو
اٌجواِظ ٚ ،اٌّىزجبد ٚ ،هِٛى اٌعٕ١بد ٚ ،اٌّٛاك ماد اٌظٍخ).
 ئما للِذ ٌٕب أ ٚأ ِٓ ٞاٌشووبد اٌزبثعخ ٌٕب الزواؽبد أ ٚرعٍ١مبد أ ٚرعل٠الد أ ٚث١بٔكبد أ ٚطكٛه أٔ ٚظكٛصأِ ٚعٍِٛبد أِ ٚؾز ٜٛآفو ؽٛي ِٕزظ ِب أ ٚـّ١ب ٠زعٍك ثٙنٖ اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ أ ٚأِ ٞؾز ٜٛأِ ٚشبهوزه ـكٟ
ثؤبِظ ع١ِٛب ٌٍزَ٠ٛك ثبٌعٌّٛخ  ،أ ٚئما لّذ ثزعل ً٠أِ ٞؾز ٜٛثأ ٞؽو٠مخ ( ،ثشىً عّبع ، ٟرمل ُ٠اٌّنوواد
اٌقبطخ ثه" ) .

 .13الاىحثال و الإمحساو بامقوانين :
 ـّ١ب ٠زعٍك ثّشبهوزه ـ ٟثؤبِظ ع١ِٛب ٌٍزَ٠ٛك ثبٌعٌّٛخ ٍزٍزيَ ثغّ ١اٌمٛأٚ ٓ١اٌّواٍٚ ُ١اٌمٛاعل ٚاٌٍٛائؼٚاألٚاِككو ٚاٌزككواف١ض ٚاٌزظككبه٠ؼ ٚاٌمككواهاد ٚاٌّمزؼكك١بد ٚاٌّزطٍجككبد األفككو ٜألٍ ٞككٍطخ ؽى١ِٛككخ رزّز ك
ثبٌٍَطخ اٌمؼبئ١خ عٍ١ه  ،ثّب ـ ٟمٌه اٌمٛأ ٓ١اٌز ٟرؾىُ اٌجو٠ل اإلٌىزوٌٍ ٟٔٚزَ٠ٛك .

 .14اميدة والإنهاء :
 ٍزجلأ ِلح رٍه اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ ثمجٌٕٛب ٌطٍت اشزواوه ـ ٟاٌجؤبِظ ٍٚزٕز ٟٙعٕلِب ٠زُ ئٔٙبؤ٘ب ثٛاٍكطزه أٚثٛاٍطزٕب٠ .غٛى ٌه أٔ ٚؾٓ ئٔٙبء ٘نٖ اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ ـ ٟأٚ ٞلكذ ِ ،ك أ ٚثكلٍ ْٚكجت ِ ،كٓ فكالي ئعطكبء
اٌطوؾ ا٢فو ئفطبهاا وزبث١اب ثبإلٔٙبء عجو اٌجو٠ل اإلٌىزو. ٟٔٚ

 عٕل أ ٞئٔٙكبء ٌزٍكه اٌشكوٚؽ ٚاألؽىكبَ ٍ ،ك١زُ ئٔٙكبء أٚ ٞعّ١ك اٌزكواف١ض اٌزكٌ ٟكل٠ه ـّ١كب ٠زعٍكك ثكبٌّؾزٜٛرٍمبئ١اب ٍٚززٛلؿ عٓ اٍزقلاَ اٌّؾز ٚ ٜٛعالِخ ع١ِٛب اٌزغبه٠كخ عٍك ٝاٌفكٛه ٍٚكزيٍٙ٠ب عٍك ٝاٌفكٛه ِكٓ ِٛلعكه
ٚرؾنؾ أ ٚرلِو وبـخ اٌكوٚاثؾ ئٌكِٛ ٝلك ع١ِٛكب  ،وبـكخ عالِكبد ع١ِٛكب اٌزغبه٠كخ  ٚ ،اٌّؾز٠ٛكبد األفكو، ٜ
ٚأِ ٞكٛاك أفكوِ ٜملِككخ أِ ٚزبؽكخ ٌٕكب أ١ٔ ٚبثككخ عٕكب ثّٛعكت ٘ككنٖ اٌشكوٚؽ ٚاألؽىكبَ أ ٚفككالؾ مٌكه ـّ١كب ٠زعٍككك
ثجؤبِظ ع١ِٛكب ٌٍزَك٠ٛك ثبٌعٌّٛكخ ٠ .غكٛى ٌٕكب ِٕك عّكٛالد اإلعالٔكبد ؼ١كو اٌّلـٛعكخ اٌَّكزؾمخ ٌفزكوح ىِٕ١كخ
ِعمٌٛخ ثعل اإلٔٙبء ٌؼّبْ كـ اٌّجٍػ اٌظؾ١ؼ (عٍٍ ٝج ً١اٌّضبي  ،ؽَبة أ ٞعٍّ١بد ئٌؽبء أ ٚعٛائل).
 عٕل ئٔٙبء ٘نٖ اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ ١ٍ ،زُ ئؽفبء عّ ١ؽمٛق ٚاٌزياِبد األؽواؾ  ،ثبٍزضٕبء ؽمكٛق ٚاٌزياِكبداألؽككواؾ ثّٛعككت اٌّككٛاك  ، 20 ٚ 19 ٚ 18 ٚ 17 ٚ 16 ٚ 14 ٚ 13 ٚ 12 ٚ 10 ٚ 9 ٚ 5ثبإلػككبـخ ئٌكك ٝأٞ
اٌزياِبد َِزؾمخ اٌلـ ؼ١و ِلـٛعخ األعو ِٓ عبٔجٕب ثّٛعت ٘نٖ اٌشكوٚؽ ٚاألؽىكبَ ٍ ،كٛؾ رٕغكِ ٛكٓ ئٔٙكبء
٘نٖ اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ.
 ٌٓ ٠إك ٞئٔٙبء رٍه اٌشكوٚؽ ٚاألؽىكبَ ئٌك ٝرقٍك١ض أِ ٞكٓ اٌطكوـ ٓ١ألَِ ٞكإ١ٌٚخ لبٔ١ٔٛكخ عكٓ أ ٞفكوق أٚشوٚؽ أ ٚاٌزياِبد ثّٛعت ٘نٖ اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ لجً اإلٔٙبء .

 .15علاكت الأطراف

أٔذ ٔٚؾٓ ِزعبللَِ ٓ٠زمٍ ٌ١ٌٚ ،ٓ١ـ٘ ٟنٖ اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ ٚئٔشبء أ ٞشواوخ أِ ٚشوِ ٚشزون أٚ ٚوبٌخ،
ٚاالٔزقبةِٕ ،لٚة ِج١عبد ،أ ٚعاللكخ اٌعّكً ثٕٕ١كب ٚثٕ١كه أ ٚاٌشكووبد اٌزبثعكخ ٌٙكب وكً ِٕكبٌ .كٓ ٠ىكٌ ْٛكل٠ه أٞ
ٍٍطخ ٌزمل ُ٠أ ٚلجٛي أ ٞعوٚع أ ٚئلواهاد ثبٌٕ١بثخ عٕب أ ٚثبٌٕ١بثخ عٕب ٌٓ .رلٌ ٟثأ ٞرظو٠ؼ ٍٛ ،اء وبْ عٍٝ
ِٛلعه أ ٚفالؾ مٌه ٠ ،زٕبلغ أ ٚلل ٠زعبهع ِ أ ٞشٟء ـ٘ ٟنا اٌمَكُ .ئما وٕكذ ركأمْ ،ثَّكبعلح أ ٚرشكغ١
أ ٚرَ ً١ٙشقض أ ٚو١بْ آفو الرقبم أ ٞئعواء ٠زعٍك ثّٛػ٘ ٛكنٖ اٌشكوٚؽ ٚاألؽىكبٍَ ،كٛؾ رعزجكو أٔكه لكل
ارقند ئعواءاد ٔفَه.

 .16جقادو اميسؤوميت
ٌٓ ٔىَِ ْٛئ ٓ١ٌٛعكٓ أ ٞأػكواه ؼ١كو ِجبشكوح أ ٚعوػك١خ أ ٚفبطكخ أ ٚرجع١كخ أّٛٔ ٚمع١كخ (ثّكب ـك ٟمٌكه أٞ
فَبهح ـ ٟاإل٠واكاد أ ٚاألهثبػ أ ٚاٌَّعخ اٌؾَٕخ أ ٚاالٍزقلاَ أ ٚاٌج١بٔكبد) إٌبشكئخ ـّ١كب ٠زعٍكك ثٙكنٖ اٌشكوٚؽ
ٚاألؽىبَ ٚثؤبِظ شووبء  ، Jumiaؽز ٝئما وٕب ٚلل رُ ٔظؾ ُٙثاِىبٔ١خ ؽلٚس رٍه األػواه.
عالٚح عٍ ٝمٌه  ٌٓ ،رزغبٚى ِغَِّ ٛكإ١ٌٚزٕب ـّ١كب ٠زعٍكك ثٙكنٖ اٌشكوٚؽ ٚاألؽىكبَ ٚثؤكبِظ شكووبء Jumia
ئعّبٌ ٟعّٛالد اإلعالٔبد اٌّلـٛعخ أ ٚاٌَّزؾمخ ٌكه ثّٛعكت ٘كنٖ اٌشكوٚؽ ٚاألؽىكبَ ـك ٟأالصٕك ٟعشكو شكٙواا
اٌز ٟرَجك ِجبشوح ربه٠ـ ئٔشبء اٌؾلس .أؽلس ِطبٌجخ اٌَّإ١ٌٚخ ٚلعذ .

 .17جنازلاث
 ثؤبِظ ع١ِٛب ٌٍزَ٠ٛك ثبٌعٌّٛخِٛ ,ل ع١ِٛب  ,أ ِٓ ٞإٌّزغبد ٚاٌقلِبد اٌز ٟرملِٙب ع١ِٛب  ,أ ٞهٚاثؾرزج  ،أ ٚرَٕ١مبد اٌوٚاثؾ  ،أ ٚاٌٛصبئك اٌزشؽ١ٍ١خ  ،أ ٚاٌّؾز ، ٜٛأ ٚاٍُ ٔطبق ع١ِٛب أ ٚاٌعالِكبد اٌزغبه٠كخ ٚ
اٌٍٛع٘ٛككبد ٚاٌشككووبد اٌزبثعككخ ٌٕككب ( ثّككب ـكك ٟمٌككه عالِككخ ع١ِٛككب اٌزغبه٠ككخ )  ٚوبـككخ اٌزىٌٕٛٛع١ككب ٚاٌجككواِظ
ٚاٌٛظبئؿ ٚاٌّٛاك ٚاٌج١بٔبد ٚاٌظٛه ٚإٌض ٚؼ١و٘ب ِكٓ اٌّعٍِٛكبد ٚاٌّؾز٠ٛكبد اٌّملِكخ أ ٚاٌَّكزقلِخ ِكٓ
لجٍٕب أ١ٔ ٚبثخ عٕب أ ٚاٌشووبد اٌزبثعخ ٌٕب أ ٚاٌّوفظ ٓ١ـّ١ب ٠زعٍك ثجؤبِظ ع١ِٛب ٌٍزَ٠ٛك ثبٌعٌّٛكخ ( ِغزّعكٓ١
" عوٚع اٌقلِخ ") رملَ " وّب ٘ ." ٟال ٔؾٓ ٚال أ ِٓ ٞاٌشووبد اٌزبثعخ ٌٕب أ ٚاٌّوفظٌ ٓ١لٕ٠ب ٔمك َٛثزمكلُ٠
أ ٞرعٙككل أ ٚػككّبْ أ ٚرّض١ككً ِككٓ أٔ ٞككٍ ، ٛككٛاء وككبْ طككو٠ؾاب أ ٚػككّٕ١اب أ ٚلبٔ١ٔٛاككب أ ٚؼ١ككو مٌككه ـّ١ككب ٠زعٍككك
ثعوٚع اٌقلِبد .ثبٍزضٕبء اٌؾل اٌكن٠ ٞؾظكوٖ اٌمكبٔ ْٛاٌّعّكٛي ثكٗ ٔ ،ؾكٓ ٚشكووبرٕب اٌزبثعكخ ٚاٌّوفظكٌٕ ْٛكب
ٔزجوب ِٓ وبـخ اٌؼكّبٔبد اٌّزعٍمكخ ثعكوٚع اٌقكلِبد  ،ثّكب ـك ٟمٌكه أ٠كخ ػكّبٔبد ػكّٕ١خ ٌٍكوٚاط ٚ ،اٌغكٛكح
اٌّوػك١خ ٚ ،اٌٍ١بلكخ ٌؽكوع ِعكٚ ، ٓ١عككلَ االٔزٙكبن ٚ،اٌزّزك اٌٙكبكب ٚ ،أ ٞػككّبٔبد رٕشكأ عكٓ أَِ ٞكبه ِككٓ
اٌزعبًِ أ ٚاألكاء أ ٚاالٍزقلاَ اٌزغبه .ٞلل ٔزٛلؿ عٓ رمل ُ٠أ ٞفلِخ  ،أ ٚلل ٔؽ١و ؽج١عخ أ١ِ ٚياد أٚ ٚظبئؿ
أٔ ٚطككبق أ ٚرشككؽ ً١أ ٞفلِككخ رمككلَ  ،ـكك ٟأٚ ٞلككذ ِٚككٓ ٚلككذ ٢فككو ٔ .ؾككٓ أ ٚأِ ٞككٓ اٌشككووبد اٌزبثعككخ ٌٕككب أٚ
اٌّوفظٌٕ ٓ١ب ال ٔؼّٓ االٍزّواه ـ ٟرمل ُ٠عوٚع اٌقلِخ  ،أ ٚاٌعًّ عٍك ٝإٌؾك ٛاٌّٛطكٛؾ أ ٚاٌّزَكك أٚ
ثأ ٞؽو٠مخ ِعٕ١خ  ،أٍ ٚك١ى ْٛك ْٚأمطكب أ ٚكل١كك أ ٚفكبي ِكٓ األفطكبء أ ٚفبٌ١اكب ِكٓ اٌّىٔٛكبد اٌؼكبهحٌ .كٓ
ٔىٔ ْٛؾٓ أ ٚأ ِٓ ٞاٌشووبد اٌزبثعخ ٌٕب أ ٚاٌّوفظَِ ٓ١ئ ٓ١ٌٛعٓ :

(أ) أ ٞأفطبء أ ٚعلَ كلخ أ ٚفلِخ أ ٚأمطب اٌقلِخ  ،ثّب ـ ٟمٌه أمطب اٌز١به اٌىٙوثبئ ٟأ ٚـشً إٌظبَ ؛ أٚ
(ة) أٚ ٞطٛي ؼ١و ِظوػ ثٗ أ ٚرؽ١١و أ ٚؽنؾ أ ٚرلِ١و أ ٚرٍؿ أ ٚـمل ٌّٛلعه أ ٚأ ٞث١بٔكبد أ ٚطكٛه
أٔ ٚظٛص أِ ٚعٍِٛبد أِ ٚؾز ٜٛآفو  ٌٓ .رم َٛأٔ ٜظ١ؾخ أِ ٚعٍِٛبد رُ اٌؾظٛي عٍٙ١ب ِٓ عبٔجٕب أٚ
ِٓ أ ٞشقض أ ٚو١بْ آفو أ ِٓ ٚفالي ثؤبِظ ع١ِٛب ٌٍزَ٠ٛك ثبٌعٌّٛخ أ ٚاٌّؾز ٜٛأ ٚاٌٛصكبئك اٌزشكؽ١ٍ١خ
أ ٚع١ِٛككب أِٛ ٚل ك  affiliates.jumia.comثأشككبء أ ٞػككّبْ ؼ١ككو ِٕظككٛص عٍ١ككٗ طككواؽخ ـكك٘ ٟككنٖ
اٌشوٚؽ ٚاألؽىبَ  .عالٚح عٍ ٝمٌه ٔ ٌٓ ،ىٔ ْٛؾٓ أ ٚأ ِٓ ٞاٌشووبد اٌزبثعخ ٌٕب أ ٚاٌّوفظَِ ٓ١ئٓ١ٌٛ
عٓ أ ٞرع٠ٛؼبد أ ٚأػواه رٕشأ ـّ١ب ٠زعٍك ثك ( )xأ ٞفَكبهح ٌألهثكبػ أ ٚاإل٠كواكاد اٌّزٛلعكخ ِ ،ج١عكبد

ِزٛلعخ أ ٚؽَٓ إٌ١خ أ ٚـٛائكل أفكو( ٜم) أ ٞاٍكزضّبهاد أٔ ٚفمكبد أ ٚاٌزياِكبد ِكٓ لجٍكه ـّ١كب ٠زعٍكك ثٙكنٖ
اٌشككوٚؽ ٚاألؽىككبَ أِ ٚشككبهوزه ـكك ٟثؤككبِظ ع١ِٛككب ٌٍزَكك٠ٛك ثبٌعٌّٛككخ  ،أ( ٚع) أ ٞئٔٙككبء ٌٙككنٖ اٌشككوٚؽ
ٚاألؽىبَ أِ ٚشبهوزه ـٙ١ب ثؤبِظ ع١ِٛب ٌٍزَ٠ٛك ثبٌعٌّٛخ .

 .18امينازعاث
 .1ئما ٔشأ أٔ ٞيا ِٓ أ ٚـّ١ب ٠زعٍك ثٙنٖ االرفبل١خ  ،ـأٗ ٠غت أْ ٠كزُ ئؽبٌزكٗ  ٚرَك٠ٛزٗ ٔٙبئ١اكب ثٛاٍكطخ اٌزؾىكُ١
وّب ِ٘ٛ ٛػؼ أكٔبٖ  ،رؾذ ٍٍطخ ٘١ئخ رؾى ُ١ـ ٟثٍل أـو٠م ٟؽ١ش ٠م والا ِٓ ع١ِٛب ٚاٌشو٠ه اٌزبث  .ئما وبْ
اٌشو٠ه اٌزبث ال ٠م ـك ٟئؽكل ٜاٌجٍكلاد األـو٠م١كخ اٌزك ٟرزٛاعكل ثٙكب ع١ِٛكب ٍ ،كزم َٛع١ِٛكب ثافز١كبه ٘١ئكخ رؾىكُ١
رالئّٙب٠ .غت أْ ٠م َٛاٌطوؾ اٌن٠ ٞوؼت ـ ٟثلء اٌزؾى ُ١ثاهٍبي َٔقخ ِٓ ؽٍت اٌزؾى ُ١ئٌ ٝاٌطوؾ ا٢فو .
٠غكت أْ ٠ىك ْٛعككلك اٌّؾىّكٚ ٓ١اؽكلاا َ٠ .ككع ٝأؽكواؾ اٌزؾىكٌ ُ١الرفككبق عٍك ٝرع١كِ ٓ١ؾىككُ ٚاؽكل٠ .غكت أْ رككزُ
ئعواءاد اٌزؾى ُ١ثبٌٍؽخ اإلٔغٍ١ي٠خ ٠ .غت أْ ٠ى ْٛاٌؾىُ ثبٌٍؽخ اإلٔغٍ١ي٠خ٠ .غت أْ ٠ى١ٌٍٙ ْٛئخ ٍٍطخ ئطكلاه
رٍه اٌزٛعٙ١بد ٚ ,أ ٞؽىُ ِإلذ أِ ٚوؽٍ ٟأ ٚعيئ١ىّب أٔٙب رعزجكو عبكٌكخ ِٚوؼكٛة ـ١كٗ .ئطكلاه اٌؾىكُ عٍكٝ
األؽىبَ اٌظبكهح ِٓ اٌّؾىّخ ٠غٛى اٌزلفً ـ١كٗ ِكٓ لجكً أِ ٞؾىّكخ ٌٙكب ٚال٠كخ أٚ ٚال٠كخ لؼكبئ١خ عٍك ٝاٌطكوؾ
اٌّعٕ ٟأ ٚأط٠ . ٌٗٛى ْٛلواه اٌزؾىٙٔ ُ١بئ١ب ا ٍِٚيِب ا ٌٍطوـ. ٓ١
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