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AL ZEIN E-BUSINESS!

!
بسم اهلل الرحمن الرحيم!

عقد تصميم وتطوير موقع إلكتروني!

 من مؤسسة الزين لألعمال اإللكترونية!

!
التعريفات!

تسرى على هذا العقد التعريفات واملسميات التالية :-!

الطرف االول : وهو مزود الخدمة مؤسسة الزين لالعمال االلكترونية!•

الطرف الثاني : وهو مسخدم الخدمة املشترك !•

شهادة التصديق اإللكتروني : شهادة صادرة من مقدم الخدمة تثبت االرتباط •

بني املوقع والطرف الثاني وهو املشترك .!

!
انه في يوم ــــــــــــــ املوافق   /  / ٢٠١٨!

!ابرم هذا العقد  بني كل من : !
الطرف االول : مؤسسة الزين لألعمال اإللكترونية      !

(مقدم الخدمة)!
!                                              ! ! !                                                         

الطرف الثاني :  السادة شركة /السيد/ة  .................................................................!
!                                                                                               (مستخدم الخدمة)!

فYYYYقد الYYYYتفق الYYYYطرفYYYYان ، وهYYYYما بYYYYكامYYYYل أهYYYYليتهما الYYYYقانYYYYونYYYYية ، لYYYYلتعاقYYYYد على إبYYYYرام هYYYYذا الYYYYعقد لYYYYتصميم مYYYYوقع 

إلكتروني او متجر إلكتروني للطرف الثاني وفقا للبنود التالية :-!

!
حYYيث أن الYYطرف األول (مYYقدم الخYYدمYYة)  " يYYقوم يYYتصميم وتYYسجيل مYYوقع إلYYكتروني او متجYYر إلYYكتروني على 

شYYYبكة االنYYYترنYYYت لYYYلطرف الYYYثاني وبYYYقيمة إجYYYمالYYYية تبلغ ( ــــــــ ) تYYYشمل االسYYYتضافYYYة ملYYYدة سYYYنة بYYYدأ مYYYن رفع 

املوقع اإللكتروني على شبكة االنترنت!



!
! مدة العقد سنة ميالدية تبدأ من رفع املوقع اإللكتروني على شبكة االنترنت

 التعديالت على املوقع واملحتوى مجانا قبل النشر ماعدا بعد النشر للموقع اإللكتروني يتم دفع رسم
!سنوي بقيمة ١٠ دوالر ، تدفع مسبقا للطرف االول

!!   مواقع وودر برس الجاهزة يتم تسليمها كما هي دون التعديل على املحتوى قبل النشر او بعد النشر
وحYيث أن الYطرف الYثاني (مسYتخدم الخYدمYة) يYرغYب في الYحصول على مYوقع الYكتروني يYشمل جYميع املYذكYور 

دون اي نقصان او اضافة!

!
 يتعهد الطرف االول ( مقدم الخدمة ) للطرف الثاني ( مستخدم الخدمة ) البدء في انشاء وتصميم املوقع

! االلكتروني بعد توقيع هذه االتفاقية وال يتم تسليم ونشر املوقع إال بعد دفع كامل املبلغ من خالل
!اختيار طريقة الدفع املفضلة ( التحويل البنكي او الدفع اونالين )

 يحظر على الطرف الثاني ( مستخدم الخدمة ) الدفع والتحويل من خالل الويسترن يونيون او تحويل اي
 مبالغ مالية السماء شخصية غير حسابات املؤسسة املعتمدة رسميا، غير ان مؤسسة الزين لالعمال

!!االلكترونية ليست مسؤولة عن اي تحويالت شخصية تتم من الطرف الثاني.
!اذا رغب الطرف الثاني بإلغاء املوقع االلكتروني او التحويل ملقدم خدمة آخر فال يعاد املبلغ املدفوع اليه

 !
 اضافة الصور والفيديوهات واملحتوى والعالمات التجارية واملواضيع املرفوعة واملرفقة من الطرف الثاني (
 مستخدم الخدمة ) على اي نموذج تواصل داخل املوقع اإللكتروني الخاص بالطرف االول او عبر البريد

!!اإللكتروني على مسؤولية الطرف الثاني 
 واجبات وحقوق الطرف الثاني االلتزام باالنظمة السارية. والتقييد باالنظمة والتعليمات وشروط

!!االستخدام وضمان حقوق امللكية الفكرية وحقوق العالمات التجارية 
 يلتزم الطرف الثاني بعدم نشر اي محتويات او منتجات او خدمات مخالفة للشريعة اإلسالمية او
 مواضيع االختراق والتجسس او محتوى ذات برامج ضارة او فيروسات والبرامج املقرصنة واملواد

 الجنسية واإلباحية او املخالفة واملخلة لألداب العامة ويتحمل صاحب املوقع املخالف كامل الضرر الناتج
!! واملسؤولية الكاملة قانونيا

 يتعهد الطرف االول للطرف الثاني باستمرار املوقع اإللكتروني على شبكة االنترنت لفترة انهاء االشتراك
 من تاريخ ـــــــــــ الى تاريخ ــــــــــــ بال انقطاع إال اذا حدث خلل غير متوقع في السيرفيرات

!! واالستضافة للموقع االلكتروني فسوف يبذل الطرف االول جهده الصالح املشكلة 
!
!
!
!
!



       موضوع االتفاقية!

قيام الطرف األول (مقدم الخدمة) باعتباره مرخص له بتقديم خدمات املواقع االلكترونية ( مؤسسة •

الزين لألعمال االلكترونية ) مؤسسة لبنانية مسجلة بسجل تجاري تحت الرقم ١٠٢١٩٦٦ 

تابعة ملجموعة الزين القابضة !

بناء على طلب من الطرف الثاني (مستخدم الخدمة) ، ووفقا للشروط والمواصفات واألحكام الواردة بھذا •

العقد ، یتعھد الطرف االول بتصمیم موقع الكتروني للطرف الثاني وتسلیمھ لوحة التحكم خالل ثالثة ایام 

عمل إال اذا حدث اھمال او تعدیالت من قبل الطرف الثاني على الموقع االلكتروني یتحمل الطرف الثاني 

كامل المسؤولیة الناتجة عن التأخیر جراء ذلك  

التزامات الطرف الثاني " مستخدم الخدمة "!
يYYYYقر مسYYYYتخدم الخYYYYدمYYYYة أنYYYYه قYYYYد اطلع على هYYYYذا الYYYYعقد االطYYYYالع الYYYYتام الYYYYنافى لYYYYلجهالYYYYة وانYYYYه بYYYYذلYYYYك قYYYYد •

استوعب كافة البنود املذكورة وكافة التبعات القائمة عن عدم التزامه ببنود هذا العقد. 

يYYقر بYYأنYYه مYYسئول وحYYده، مYYسئولYYية مYYطلقة عYYن حYYمايYYة تYYسجبل الYYدخYYول للخYYدمYYة الYYخاصYYة بYYه ضYYد اى •

ضرر قد يتعرض له أو استخدام غير مصرح به . 

 يتحYYمل كYYامYYل املYYسؤولYYية بYYعد تسYYليم لYYوحYYة الYYتحكم بYYإجYYراء اي تYYعديYYالت او اضYYافYYات او فYYقدان قYYالYYب •

الYتصميم لYلموقع االلYكتروني او حYذف اي بYيانYات قYد تYمت اضYافYتها وإال يتحYمل الYطرف الYثاني كYامYل 

املسؤولية عن كلفة اعادة تعديل املحتوى املحذوف او عن فقدان التصميم  

!
التزامات مستخدم الخدمة بعد قبولها!

         يلتزم مستخدم الخدمة بعد قبول الخدمة وعلي مدي فترة تشغيلها بما 

يلي :!

 يYYYلتزم مسYYYتخدم الخYYYدمYYYة بYYYاإلخYYYطار الYYYفوري ملYYYقدم الخYYYدمYYYة فى حYYYالYYYة شYYYكه فى فYYYقد او سYYYرقYYYة •

حYسابYه الYذي يYخولYه الYدخYول الى لYوحYة تYحكم املYوقع االلYكتروني او شYكه في االخYتراق االمنى 

لهذه األدوات!

املسئوليات القانونية!
يؤكد مستخدم الخدمة ويضمن بأن استخدامه للخدمات محل التعاقد ال يتعدي أو ينتهك 

الحقوق القانونية ألي أطراف أخرى.!

!
!



الحقوق الحصرية!

يحYYYظر على الYYYعميل ازالYYYة الYYYحقوق الYYYحصريYYYة ملYYYؤسYYYسة الYYYزيYYYن لYYYالعYYYمال االلYYYكترونYYYية مYYYن الYYYتصميم وفي حYYYال 

االقYدام على ذلYك دون اي اخYطار لYلطرف االول عYبر الYبريYد اإللYكتروني الYرسمي يتحYمل الYطرف الYثاني دفع 

مبلغ وقدره ( ١٠٠٠$ ) دوالر امريكي ، الف دوالر امريكي كبند جزائي على الطرف الثاني  !

!
تسديد االشتراك!

يقوم الطرف الثاني بتسديد االشتراك في حينه ، او يتم انقطاع الخدمة عند عدم تسديد 

االشتراك بعد سلسلة اخطارات على البريد االلكتروني من قبل الطرف االول!

الشكاوى!

يYلتزم مYقدم الخYدمYة بYتقديYم الYدعYم الفنى واسYتقبال وإسYتفسارات و شYكاوى مسYتخدمى الخYدمYة طYوال 24 

سYاعYة يYومYيا 7 ايYام فى االسYبوع وذلYك على املYراسYلة مYراسYلتنا على الYبريYد االلYكتروني او مYن خYالل نYموذج 

املوقع االلكتروني الخصص للعمالء !

يلتزم مقدم الخدمة بتقديم خدمات الطوارئ بحال حدوث خلل في السيرفيرات  !

!
 املوافقة والتفويض!

ال تسYري أحYكام هYذا الYعقد حتى يYبدي مسYتخدم الخYدمYة مYعرفYته وقYبولYه للشYروط الYواردة فYيه امYا بYاسYتيفاء 

مسYYYتندات و الYYYتوقيع على الYYYطلب الى مYYYقدم الخYYYدمYYYة وذلYYYك لYYYلتقدم لYYYلحصول على الخYYYدمYYYة اول مYYYرة او عYYYند 

تجديدها.!

تم قبول هذا العقد واملوافقة عليها من:!

الطرف األول – استعمال اإلدارة فقط!

املؤسسة : الزين لألعمال االلكترونية!

العــــــنوان: سوليدير شارع اللنبي مبنى لويس فيتون الطابق الثاني!

!Info@alzein-ebusiness.com  :البريد اإلليكتروني

تاريخ انتهاء االتفاقية:  ..............................................................!

الطرف الثاني- مستخدم الخدمة!

االســـــــم : ..............................................................!

العـــــــنوان: .............................................................!



اللقـــــــب:................................................................!

البريد اإلليكتروني: .................................................................!

!...................................................................! الهـــــاتف:

!..…………………………………………………………! !الفـــــاكس:
تخضع هذه االتفاقية لقوانني دولة لبنان فقط.!

مع مراعاة أو بدون تقييد ما سبق ، في كل حالة وألي سبب ، يكون أي نزاع ضمن املدينة القضائية 
!!!!الوحيدة ملحكمة بيروت املختصة في لبنان. !


