
   

  یرجى قراءة ھذه االتفاقیة بعنایة
  

  

  ٢٠٢٠اإلصدار: ابریل  

  

  

  

  الشروط واألحكام 1
  

   GOCHINAONLINEمرحبا بكم في منصة 

  

وطالب االنضمام الي سجل الموردین علي المنصة  التي تضم الشركات العربیة  GOCHINAONLINEھذه اتفاقیة بین منصة  1.1

  ). GOCHINAONLINE SUPPLIERالصینین تحت مسمي واحد وھو ( والشركات الصینیة و الموردین 

  

  من خالل الموقع اإللكتروني  GOCHINAONLINEیتم تقدیم خدمات منصة  1.2

www.gochinaonline.com  

  

بنكي أو  من خالل تقدیم طلبك أو طلب الخدمة أو دفع أي مبلغ مقابل أي خدمات سواء عبر اإلنترنت عبر الموقع أو عن طریق تحویل 1.3

  عبر وكیل المبیعات المعتمد لدینا ، أو بائعنا المعتمد ، أو شریكنا المعتمد في المنصة ، فھو دلیل علي موافقتك على االتفاقیة.

  

) تكون قد دفعت إجمالي رسوم 1إذا تقدم العضو بطلب االشتراك في المنصة ، فستسري ھذه االتفاقیة في وقت الحق من الیوم عندما ( 1.4

  مة بالكامل بموجب أمر الخدمة .الخد

  

ستسري ھذه االتفاقیة في الیوم الذي دفعت فیھ إجمالي رسوم الخدمة بالكامل خالل الفترة المنصوص علیھا في أمر الخدمة أو مقبولة  1.5

وفًقا لھذه  وستظل ساریة حتى آخر موعد لفترات الخدمة ذات الصلة من الخدمات ما لم یتم إنھاؤھا مبكًرا GOCHINAONLINEمن 

  االتفاقیة.

  

تعدیل ھذه االتفاقیة في أي وقت عن طریق نشر االتفاقیة المعدلة والمعاد صیاغتھا على  GOCHINAONLINEیجوز لـمنصة  1.6

  الموقع.

یعتبر لالتفاقیة المعدلة والمعاد صیاغتھا ،  GOCHINAONLINEتسري االتفاقیة المعدلة والمعاد صیاغتھا فور نشرھا. بعد نشر منصة  

  استمرار استخدامك للخدمات بمثابة قبول للبنود المعدلة. 

  

  تعدیل او صیاغة االتفاقیة . GOCHINAONLINEال یجوز ألي مسؤول مفوض من  1.7

  

یتم تقدیم الخدمات وفًقا التفاقیة شروط االستخدام وجمیع قواعد وسیاسات المنصة (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر سیاسة  1.8

لخصوصیة وسیاسة قائمة المنتجات وأي قواعد وسیاسات وشروط وأحكام خاصة تنطبق على أي خدمات ذات قیمة مضافة) ، یتم نشر كل ا

 منھا على المنصة وكما قد یتم تنقیحھ من وقت آلخر (ُیشار إلیھا إجماالً بـ "شروط المنصة"). أنت توافق بموجب ھذا على االمتثال لشروط

  یع األوقات.المنصة ھذه في جم

  

، فقد تقوم  GOCHINAONLINEنظًرا ألن بعض الخدمات أو جزء منھا قد یتم دعمھا وتوفیرھا من قبل الشركات التابعة لـمنصة  1.9

  بتفویض بعض الخدمات إلى الشركات التابعة لھا. GOCHINAONLINEمنصة 

  

  

  



  المصادقة والتحقق 2
  

راءات التحقق والمصادقة من معلومات التسجیل وغیرھا من المعلومات عنك حسبما یخضع التسجیل في سجل الموردین لبعض اإلج 2.1

  . GOCHINAONLINEتراه مناسبا منصة 

  

  یشیر مصطلح "المصادقة" إلى تأكید لتسجیل نشاطك التجاري. 

  

 بأن جھة ABF)ARAB BUSINESSMEN FORUM IN CHINA(یشیر "التحقق" إلى تحقق منتدي رجال االعمال العرب   

  االتصال المشار إلیھا في أمر الخدمة ھي ممثلك المفوض لتمثیلك على الموقع.

 ABF)ARABومزود خدمة األمن المعتمد التابع لھا منتدي رجال االعمال العرب  ( GOCHINAONLINEأنت تفوض منصة  

BUSINESSMEN FORUM IN CHINA A&V.إلجراء التحقق عنك ("  

 GOCHINAONLINEومات الالزمة وتقدیم كل المساعدة والتعاون المعقول الذي قد تطلبھ منصة أنت توافق على تقدیم جمیع المعل 

من أجل إكمال التحقق من   ABF)ARAB BUSINESSMEN FORUM IN CHINAأومنتدي رجال االعمال العرب  (

  المعلومات .

  

للمرة األولى  ABF)ARAB BUSINESSMEN FORUM IN CHINAإذا فشلت في تحقق منتدي رجال االعمال العرب  ( 2.2

 ABF)ARABبإجراء تحقق منتدي رجال االعمال العرب  ( GOCHINAONLINE، بناًء على طلبك وعلى نفقتك ، فقد تقوم منصة 

BUSINESSMEN FORUM IN CHINA  دوالر أمریكي لكل تحقق جدید. ومع  500للمرة الثانیة أو أكثر بتكلفة إضافیة قدرھا

ملزمة بأي حال من األحوال بإجراء أي تحقق من قبل منتدي رجال االعمال العرب   GOCHINAONLINEذلك ، لن تكون منصة 

)ABF)ARAB BUSINESSMEN FORUM IN CHINA ) أشھر من تاریخ طلب الخدمة الخاص بك. إذا فشلت 3بعد ثالثة (

خالل فترة الثالثة  ABF)ARAB BUSINESSMEN FORUM IN CHINAفي إكمال تحقق منتدي رجال االعمال العرب  (

  أشھر المذكورة أعاله ، فسیتم إلغاء طلب الخدمة الخاص بك للخدمات.

  

ثم ألغیت  ABF)ARAB BUSINESSMEN FORUM IN CHINAإذا فشلت في تحقق منتدي رجال االعمال العرب  ( 2.3

كورة أعاله ، فسوف تقوم منصة طلب الخدمة أو إذا اعتبرت أنك ألغیت طلب الخدمة عند انتھاء فترة الثالثة أشھر المذ

GOCHINAONLINE   برد رسوم الخدمة وفًقا للممارسات المعمول بھا لدینا ، شریطة ، ولكن أن منصةGOCHINAONLINE 

 ABF)ARABدوالر أمریكي كرسوم إداریة فیما یتعلق بتحقق منتدي رجال االعمال العرب  (250سیكون لھا الحق في خصم

BUSINESSMEN FORUM IN CHINA  التي تم إجراؤھا باإلضافة إلى أي رسوم وضرائب وتكالیف ونفقات أخرى قابلة للتطبیق

  قد یتم تكبدھا فیما یتعلق بھذا المبلغ المسترد أو الناشئة عنھ. 

  

ذا العادة األموال ا GOCHINAONLINEیجب أن تزودنا بتفاصیل الحساب المصرفي الصحیحة والمعلومات األخرى الالزمة لـمنصة 

  تطلب ذلك .

  

) أشھر ، فسیتم اعتبار أنك قد تنازلت عن أي مطالبة فیما یتعلق باسترداد 3إذا فشلت في تقدیم المعلومات المطلوبة في غضون ثالثة ( 

  أن تاخذ رسوم الخدمة بالكامل التي دفعتھا . GOCHINAONLINEاألموال ھذه ، ویحق لمنصة 

  

 ABF)ARAB BUSINESSMENات على نفقة العضو التي تم التحقق منھا بموجب ِ(تخضع أي تغییرات جدیدة في المعلوم 2.4

FORUM IN CHINA .  

  

، وفًقا لتقدیرھا  GOCHINAONLINEإذا فشل العضو في الدفع ولم یتم التحقق من المعلومات التي تم تغییرھا ، یجوز لـمنصة  2.5

  العضو دون أي استرداد أو تعویض آخر للعضو.الخاص ، تعلیق أو إلغاء جمیع الخدمات فیما یتعلق بھذا 

  

  

والشركات التابعة لھا المسؤولیة عن أي أخطاء أو سھو (سواء كانت  GOCHINAONLINEأنت توافق على عدم تحمیل منصة  2.6

  إھمال أو غیر مقصود أو مقصود أو غیر ذلك)



  

 ABF)ARABل االعمال العرب  (، وفًقا لتقدیرھا بتفویض  منتدي رجا GOCHINAONLINEیجوز لـمنصة  2.7

BUSINESSMEN FORUM IN CHINA   عرض عالمة أو مواد أخرى حسبما ترى منصة ،GOCHINAONLINE  مناسًبا

 ABF)ARAB BUSINESSMEN FORUM INلإلشارة إلى أن العضو قد اجتاز تحقق  منتدي رجال االعمال العرب  (

CHINA.  

  .GOCHINAONLINEھذه العالمات ألي غرض دون موافقة كتابیة مسبقة من منصة ومع ذلك ، ال یجوز للعضو استخدام أي من  

  

  

 ABF)ARAB BUSINESSMENأنت تقر بأنھ على الرغم من إتمامك لعملیة التحقق بواسطة منتدي رجال االعمال العرب  ( 2.8

FORUM IN CHINA   أي تسجیل الحق كعضو ذھبي او فضي ، فإن منصةGOCHINAONLINE لحق الكامل والسلطة تحتفظ با

التقدیریة (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر) االمتثال و / أو الحوكمة الداخلیة ، لرفض تسجیلك في سجالتھا كعضو ذھبي او فضي 

  أو إللغاء تسجیلك كعضو (إذا كنت مسجالً بالفعل).

یوًما إلیك بالمبلغ  90، برد المبلغ في غضون  ، وفًقا لتقدیرھا الخاص GOCHINAONLINEفي حالة حدوث ذلك ، ستقوم منصة  

  المقسم بالتناسب ألي رسوم یتم تلقیھا منك مقابل الخدمات غیر المستخدمة خالل الفترة المتبقیة من الخدمة بعد تاریخ اإلنھاء

  

  

  خدمات 3
  

و تعلیقھا ألغراض التطویر المجدولة أو غیر تتمتع خدمة العضو الذھبي او الفضي بالمیزات األساسیة التالیة (والتي یمكن تعدیلھا أ 3.1

  فقط عند اإلخطار ). GOCHINAONLINEالمجدولة ، من وقت آلخر وفًقا لتقدیر منصة 

  

یسمح للعضو بعرض وتعدیل المعلومات األساسیة عن أعمالھ ، مثل سنة ومكان التأسیس ، والمبیعات السنویة المقدرة ،  -ملف الشركة  3.2

  المنتجات والخدمات المقدمة ، وما إلى ذلك ؛وعدد الموظفین ، و

  

  یسمح للعضو بعرض وتعدیل األوصاف والمواصفات والصور لمنتجاتھ ؛ -عرض المنتج  3.3

  

  یسمح للعضو بالعرض على الموقع لعرض العروض العامة لشراء أو بیع منتجات األعضاء وخدماتھم ؛ -العرض التجاري المحتمل  3.4

  

 ABF)ARAB BUSINESSMENبشھادة من منتدي رجال االعمال العرب  ( -  CheckPassالتحقق ملف تعریف تم  3.5

FORUM IN CHINA .  

  

یتم تقدیم خدمات القیمة المضافة ھذه فقط لألعضاء الذین ال تزال فترة خدمتھم لخدمة المورد الذھبي والفضي ساریة ، وقد ال تتوفر  3.6

  .جمیع خدمات القیمة المضافة في كل بلد

  

بالحق في تغییر أو ترقیة أو تعدیل أو تقیید أو تعلیق الخدمات أو أي من وظائفھا أو تطبیقاتھا  GOCHINAONLINE تحتفظ منصة 3.7

  ذات الصلة في أي وقت بشكل مؤقت أو دائم دون إشعار مسبق.

لخدمات أو اإلصدارات المستقبلیة أیًضا بالحق في تقدیم میزات أو وظائف أو تطبیقات جدیدة ل GOCHINAONLINEتحتفظ منصة   

  من الخدمات.

  

یتم تقدیم الخدمات فقط للشركات أو كیانات الشركات (على سبیل المثال ، الشركات ، والشركات ذات المسؤولیة المحدودة ، والشراكة  3.8

ق منھ بواسطة وكالة  منتدي رجال ، والمالكین الوحیدین ، وما إلى ذلك) القادرة على امتالك اسم تجاري وعنوان تجاري یمكن التحق

  . ABF)ARAB BUSINESSMEN FORUM IN CHINAاالعمال العرب  (

  

یجب على العضو الحفاظ على السریة واالحتفاظ السلیم ببیانات الحساب و كلمة المرور للحساب المخصص للعضو فیما یتعلق  3.9

  باستخدامھ للخدمات ("الحساب").



  

یكون المسؤول الوحید عن أي استخدام لحسابھ (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر نشر أي معلومات یوافق العضو على أنھ س 3.10

ومواد ، وقبول أي اتفاقیات عبر اإلنترنت من قبل المستخدمین ، واالشتراك في أو شراء أي خدمة أو منتج عبر اإلنترنت) وأي استخدام 

وًضا بالكامل من قبل ھذا العضو. ال یجوز للعضو مشاركة أو تعیین أو السماح مف GOCHINAONLINEلحسابھ سیكون تعتبره منصة 

  لطرف ثالث باستخدام حسابھ أو معرفة بیانات الحساب و كلمة المرور (ُیشار إلیھا إجماالً باسم "االستخدام المتعدد"). 

أو  GOCHINAONLINEمكن إصالحھ لـمنصة  یقر العضو بأن االستخدام المتعدد لحسابھ مع أي طرف ثالث قد یتسبب في ضرر ال ی

والشركات التابعة لھ ضد أي خسارة أو أضرار  GOCHINAONLINEالمستخدمین اآلخرین للموقع ، ویوافق على تعویض منصة 

  والشركات التابعة لھا نتیجة لالستخدام المتعدد من حسابھا. GOCHINAONLINEتكبدتھا 

  

الالزمة للحفاظ على أمان الحساب أو لمنع مخاطر الوصول غیر المصرح بھ ، یحق لـمنصة  إذا فشل العضو في اتخاذ التدابیر 3.11

GOCHINAONLINE .تعلیق تقدیم الخدمات أو إنھاء ھذه االتفاقیة دون أي استرداد أو تعویض آخر للعضو  

  

د بما في ذلك أي رابط موقع ، ولكن لن تكون ملزمة ، بمراقبة أو فحص أي معلومات وموا GOCHINAONLINEیحق لـمنصة  3.12

  لنشره على الموقع . GOCHINAONLINEویب یقوم العضو بنشره أو إرسالھ إلى منصة 

  

بالحق في التعاون الكامل مع السلطات الحكومیة و / أو المحققین الخاصین و / أو  GOCHINAONLINEتحتفظ منصة  3.13

  ائیة أو مدنیة مشتبھ بھا. األطراف الثالثة المصابة في التحقیق في أي مخالفات جن

الكشف عن ھویة العضو ومعلومات االتصال ، إذا طلبت ذلك من قبل الحكومة  GOCHINAONLINEعالوة على ذلك ، یجوز لـمنصة 

  أو ھیئة قضائیة  ، أو طرف ثالث ، أو نتیجة الستدعاء أو إجراء قانوني آخر.

  

ضرار أو نتائجھا ، ویوافق العضو على عدم رفع أي دعوى أو مطالبة غیر مسؤولة عن األ  GOCHINAONLINEتكون منصة  3.14

تعلیق أو  GOCHINAONLINEبسبب ھذا الكشف. فیما یتعلق بأي مما سبق ، یجوز لـمنصة  GOCHINAONLINEضد منصة 

ر نش GOCHINAONLINEمناسًبا وفًقا لتقدیرھا الخاص. یحق لـمنصة  GOCHINAONLINEإنھاء حساب العضو كما تراه 

  السجالت المتعلقة بمعالجة الشكاوى ضد العضو ، أو خروقات العضو أو إنھاء ھذه االتفاقیة على الموقع.

  

بالحق في تحسین الخدمات أو تحدیثھا في أي وقت ، بما في ذلك التحسین أو ترقیة الشركة  GOCHINAONLINEتحتفظ  3.15

  وتصنیفات المنتجات والترتیب وما إلى ذلك.

  

  

  مة:مدة الخد 4
  

) من تاریخ تفعیل الحساب. 1ما لم یتفق الطرفان على خالف ذلك ، تكون فترة الخدمة لخدمة العضو الذھبي او الفضي سنة واحدة ( 4.1

  یجب إخطار تفعیل الحساب للعضو عبر البرید اإللكتروني على عنوان البرید اإللكتروني الذي قدمھ العضو عند التسجیل في الخدمة.

  

  حیة ھذه االتفاقیة في الیوم الذي تنتھي فیھ جمیع فترات الخدمة ما لم یتم إنھاؤھا مبكًرا وفًقا لشروط ھذه االتفاقیة.تنتھي صال 4.2

  

  

  الرسوم والدفع : 5
  

على قید الشركات العربیة والصینیة لموردین في سجل المنصة ، لتوفیر الخدمات ،  GOCHINAONLINEنظًرا التفاق منصة  5.1

(أو الشركة التابعة لھا و / أو وكیل المبیعات المعتمد أو الموزعین المعتمدین أو  GOCHINAONLINEلى دفع لمنصة فإنك توافق ع

أو وكیلھا المعتمد أو  GOCHINAONLINEشركاء القناة المعتمدین) رسوم الخدمة . یجب دفع جمیع رسوم الخدمة مقدًما إلى منصة 

یك المنصة المعتمد عن طریق التحویل اإللكتروني أو بطاقة االئتمان أو نظام الدفع التابع لطرف الوكیل المعتمد أو الموزع المعتمد أو شر

  GOCHINAONLINEأو أي طریقة أخرى مقبولة لمنصة    WECHAT ,ALIPAYثالث (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر

  . GOCHINAONLINEى التي تسمح بھا منصة بالدوالر األمریكي أو بالیوان الصیني او ما یعادلھما بالعملة األخر



  

  جمیع المدفوعات المدفوعة مقابل الخدمات غیر قابلة لالسترداد.5.2 

  

ستكون مسؤوالً عن جمیع الضرائب المستحقة بموجب ھذه الشروط وعلى جمیع المبالغ المستحقة بموجب ھذه االتفاقیة. ما لم یذكر  5.3

ال تشمل الضرائب التي قد تفرضھا أي سلطة قضائیة.  GOCHINAONLINEفعھا إلى منصة خالف ذلك ، فإن جمیع المبالغ التي تد

وفًقا لما یقتضیھ القانون ، بحیث یكون صافي المبلغ  GOCHINAONLINEستتم إضافة الضرائب إلى المبالغ التي تدفعھا إلى منصة 

  ھذه االتفاقیة. مساویاً لكامل المبلغ المستحق بموجب GOCHINAONLINEالذي تتلقاه منصة 

  

بالحق في تعدیل ھیكل التسعیر والخصومات وشروط الدفع من وقت آلخر وفًقا لتقدیرھا  GOCHINAONLINEتحتفظ منصة  5.4

  الخاص.

  

  

  مسؤولیات األعضاء: 6
  

معقولین لتوفیر منصة  یوافق العضو على تقدیم جمیع المعلومات والمواد والموافقة الالزمة ، وتقدیم كل ما یلزم من مساعدة وتعاون 6.1

GOCHINAONLINE .للخدمات  

  

ملزمة بتمدید فترة الخدمة  GOCHINAONLINEإذا أدى فشل العضو في ذلك إلى التأخیر في تقدیم أي خدمة ، فلن تكون منصة  6.2 

  ذات الصلة أو تكون مسؤولة عن أي خسارة أو أضرار ناشئة عن ھذا التأخیر.

  

  بما یلي: GOCHINAONLINE(حیثما ینطبق ذلك) لـمنصة  یمّثل العضو ویضمن ویتعھد 6.3

  

  أن لدیھا السلطة والسلطة الكاملة إلبرام ھذه االتفاقیة ومنح الترخیص والتفویض وأداء التزاماتھا بموجب ھذه االتفاقیة ؛ 6.4

  

ثلیھا واعتبارھا غیر والشركات التابعة لھا وموظفیھا ووكالئھا ومم GOCHINAONLINEیوافق العضو على تعویض منصة  6.5

ضارة ، من أي وجمیع الخسائر واألضرار واإلجراءات والمطالبات وااللتزامات (بما في ذلك التكالیف القانونیة على أساس التعویض 

وط الكامل) التي قد تنشأ بشكل مباشر أو بشكل غیر مباشر ، من األعضاء أو استخدام الخدمات أو من خرق العضو لھذه االتفاقیة أو شر

  المنصة ومن مطالبات األطراف الثالثة.

  

بالحق في تولي الدفاع الحصري والتحكم في أي مسألة تخضع بخالف ذلك لتعویض العضو  GOCHINAONLINEتحتفظ منصة  6.6

  في تأكید أي دفاعات متاحة. GOCHINAONLINEعلي نفقتھ الخاصة ، وفي ھذه الحالة یتعاون العضو مع منصة 

  

  

  یةحدود المسؤول 7
  

  أنھا ستوفر خدمات العضائھا. GOCHINAONLINEتدرك منصة  7.1

بإخالء المسؤولیة صراحًة عن أي  GOCHINAONLINEیتم تقدیم الخدمات على أساس "كما ھي" و "حسب توفرھا" ، وتقوم منصة  

نة أو األداء أو الدقة أو قابلیة التسویق وجمیع الضمانات ، على سبیل المثال ال الحصر على أي ضمانات من حیث الحالة أو الجودة أو المتا

  أو المالءمة لغرض معین أو عدم االنتھاك حتى إذا تم اإلبالغ عن احتمال حدوث مثل ھذه األضرار أو إذا كان ذلك ممكًنا.

   

إذا كان مسؤولیة محتوى أو إجراءات أو عدم نشاط األطراف الثالثة.  GOCHINAONLINEیوافق العضو على عدم تحمیل منصة  7.2

العضو یستخدم خدمات أو برامج أو منتجات جھات خارجیة فیما یتعلق بالخدمات ، یوافق العضو أیًضا على عدم تحمیل منصة 

GOCHINAONLINE .مسؤولیة خدمات أو برامج أو منتجات ھذه األطراف الثالثة  

  



استخدام الخدمات وفًقا لتقدیر العضو ومخاطره وحدھا ، یتم تنفیذ أي مادة یتم تنزیلھا أو الحصول علیھا بطریقة أخرى من خالل  7.3

  ویتحمل العضو وحده مسؤولیة أي ضرر یلحق بنظام الكمبیوتر الخاص بھ أو فقدان البیانات التي قد تنتج عن تنزیل أي من ھذه المواد. 

  

  

  اإلنھاء 8
  

ق في إنھاء االتفاقیة على الفور في الوقت الذي الح GOCHINAONLINEفي حالة حدوث أي من الحاالت التالیة ، یكون لـمنصة  8.1

الذي یعمل وفًقا لتقدیرھا الخاص بناًء على إخطار كتابي للعضو ویخسر رسوم  GOCHINAONLINEتراه مناسًبا من قبل منصة 

  الخدمة ألي خدمات غیر مستخدمة دون مسؤولیة.

  

یستخدم الخدمات ألي غش احتیالي أو أي غرض غیر أسباب معقولة لالعتقاد بأن العضو  GOCHINAONLINEلدى منصة  8.2

  قانوني آخر.

  

  

یبیع العضو أي معلومات تجاریة تتعلق بالمشترین و / أو العمالء المحتملین / استفسارات الشراء التي یحصل علیھا العضو نتیجة  8.3

  ؛ GOCHINAONLINEالستخدام الخدمات دون موافقة كتابیة مسبقة من منصة 

  

لعضو في أي مخطط أو أنشطة لتقویض سالمة أو التشغیل العادي ألنظمة الكمبیوتر أو شبكات الموقع (بما في ذلك الحصول یشارك ا 8.4

  على وصول غیر مصرح بھ إلى أنظمة الموقع ، وسرقة أو تعدیل أو حذف معلومات األعضاء اآلخرین في الموقع دون إذن) ؛

  

اتھ وتعھداتھ الخاصة بالعمالء اكثر من مرة وحدوث شكاوي من العمالء ؛ فانھ یحق لمنصة یخرق العضو أي من إقراراتھ وضمان 8.5

GOCHINAONLINE . انھاء عضویة المورد دون اذن مسبق ودون رد رسوم العضویة  

  

أیام  10خالل  ) من ھذه االتفاقیة7( -) 1فشل العضو في تصحیح أي خرق لھذه االتفاقیة بخالف تلك المنصوص علیھا في الفقرة ( 8.6

  بھذا الخرق ؛ GOCHINAONLINEعمل من إخطار منصة 

  

  مرات أو أكثر ؛ 3) من ھذا القانون لمدة 7( -) 1ارتكب العضو مخالفات غیر تلك المنصوص علیھا في الفقرة ( 8.7

  

أو غیر طوعي یتعلق باإلعسار یتوقف العضو عن إجراء عملیاتھ ، أو یكون معسًرا أو ینتھي ، أو یصبح موضوًعا ألي إجراء طوعي  8.8

  أو الحراسة القضائیة أو التصفیة أو المثول لصالح الدائنین أو إجراء مماثل ؛

  

أصبح العضو و / أو مدیره (مدیریھ) أو مسؤولھ (مسؤولیھ) أو الطرف / األطراف المسیطرة ، أو لدى منصة  8.9

GOCHINAONLINE ھ) أو مسؤولھ (مسؤولیھ) أو الطرف / األطراف المسیطرة سبب لالعتقاد بأن العضو و / أو مدیره (مدیری

ستصبح ، كیاًنا أو شخًصا یخضع ألي عقوبات اقتصادیة أو تجاریة من أي كیانات حكومیة أو دولیة أو تنظیمیة ، شریطة أن تمارس منصة 

GOCHINAONLINE  یجوز لـمنصة 11( 8.1حقھا في اإلنھاء بموجب ھذا البند ، (GOCHINAONLINE ،  بمفردھا تقدیر

یوًما جزًءا أو جمیع رسوم أي خدمات غیر مستخدمة للتذكیر بفترة الخدمة  90(ولكن لیس كالتزام) ، رد األموال إلى العضو في غضون 

  بعد تاریخ اإلنھاء.

  

رفض أي وجمیع  GOCHINAONLINEواألحكام األخرى لھذه االتفاقیة ، یحق لـمنصة  8.1إذا تم إنھاء االتفاقیة بموجب البند  8.10

. عالوة على GOCHINAONLINEاالستخدامات الحالیة أو المستقبلیة من قبل عضو الخدمات أو أي خدمات أخرى قد تقدمھا منصة 

رفض أي تجدید أو تمدید لفترة الخدمة في حالة حدوث أي من السیناریو الوارد وصفھ في  GOCHINAONLINEذلك ، یحق لمنصة 

  ).11( 8.1البند 

السداد الكامل لرسوم الخدمة ألي سبب من األسباب ، أو في غضون عشرة  GOCHINAONLINEفي حالة عدم تلقي منصة  8.11

  .GOCHINAONLINE) أیام من التجدید التلقائي للخدمة ، سیتم إنھاء اشتراك ھذا العضو على الفور دون إشعار من منصة 10(

  



في أي وقت بإخطار خطي  GOCHINAONLINE، یجوز لـمنصة  8ذا البند بصرف النظر عن أي من األحكام السابقة من ھ 8.12

  یوًما تقویمًیا للراحة دون سبب إنھاء ھذه االتفاقیة. 14مسبق بـ 

في تاریخ اإلنھاء وقبلھ.  GOCHINAONLINEیجب أال یخل ھذا اإلنھاء بجمیع الحقوق وااللتزامات التي یتحملھا العضو ومنصة  

م ألي رسوم  90، وفًقا لتقدیرھا الخاص ، برد األموال في غضون  GOCHINAONLINEستقوم منصة  یوًما إلى العضو المبلغ المقسَّ

  یتم تلقیھا من العضو مقابل الخدمات غیر المستخدمة للفترة المتبقیة من الخدمة بعد تاریخ اإلنھاء.

  

  

صالح ومسموح بھ قانوًنا لتلقي أي أموال على علم بحساب  GOCHINAONLINEیقع على عاتق العضو وحده إبقاء منصة  8.13

مسؤولة عن أي تأخیر أو فشل في استالم األموال من قبل  GOCHINAONLINEمستحقة لھ بموجب ھذه االتفاقیة. لن تكون منصة 

ة سوى جھودھا التجاری GOCHINAONLINEالعضو نتیجة لمعلومات غیر كاملة أو غیر دقیقة مقدمة من العضو ، ولن تستخدم منصة 

  المعقولة لالتصال بالعضو فیما یتعلق بأي تأخیر أو فشل من ھذا القبیل.

  

  

  الكوارث والمخاطر  9
  

  

تحت أي ظرف من الظروف مسؤولة عن أي تأخیر أو فشل أو تعطل للخدمات الناتج  GOCHINAONLINEلن تكون منصة  9.1

لخارجة عن سیطرتھا المعقولة ، بما في ذلك على سبیل المثال ال بشكل مباشر أو غیر مباشر عن أفعال الطبیعة أو القوى أو األسباب ا

 الحصر ، الزالزل، فشل اإلنترنت ، الكمبیوتر ، االتصاالت أو أي أعطال أخرى في المعدات ، أو انقطاع التیار الكھربائي ، أو اإلضرابات

دنیة ، أو نقص العمالة أو المواد ، أو اإلرھاب ، أو الحرب ، أو ، أو النزاعات العمالیة ، أو أعمال الشغب ، أو التمرد ، أو االضطرابات الم

  اإلجراءات الحكومیة ، أو أوامر المحاكم أو المحاكم المحلیة أو األجنبیة .

  

  أحكام عامة 10

  

ھي السائدة. یتم إذا كان ھناك أي تعارض بین إصدار اللغة العربیة وإصدار لغة آخر من ھذه االتفاقیة ، فستكون النسخة العربیة  10.1

  توفیر أي نسخة غیر اللغة العربیة من ھذه االتفاقیة ألغراض مرجعیة فقط .

  

  تخضع ھذه االتفاقیة لقوانین ھونغ كونغ ، ویخضع الطرفان للسلطة القضائیة الحصریة لمحاكم ھونغ كونغ. 10.2

  

 GOCHINAONLINEإلى أي شخص أو كیان. یجوز لمنصة ال یجوز للعضو التنازل عن ھذه االتفاقیة أو نقلھا كلًیا أو جزئًیا  10.3

شخص أو تعیین أو نقل ھذه االتفاقیة (بما في ذلك جمیع حقوقھا وألقابھا ومزایاھا ومصالحھا والتزاماتھا وواجباتھا في ھذه االتفاقیة) إلى أي 

  ) دون موافقة العضو. GOCHINAONLINEكیان (بما في ذلك أي من الشركات التابعة لمنصة 

  

  .GOCHINAONLINEال یسري أي تعدیل لھذه االتفاقیة إال إذا تم كتابًیا وموقًعا من منصة  10.4

  

أثر إذا كان أي نص غیر قانوني أو غیر قابل للتنفیذ أو غیر صالح ، فسیتم إلغاء ھذا البند ولكن األحكام المتبقیة من ھذه االتفاقیة لن تت 10.5

خفاق من جانب أي طرف في ممارسة أي من حقوقھ بموجب ھذه االتفاقیة تنازالً عن ھذا الحق. ال وستظل ساریة بالكامل. ال یشكل أي إ

  یسري التنازل إال إذا كان كتابًیا.

   

  

  القبول 11 
  

 العالقة بین الطرفین ھي عالقة األطراف المتعاقدة المستقلة. ال یوجد في ھذه الشروط ما یشكل أو یعتبر أنھ یشكل عالقة مشروع 11.1

  مشترك أو شراكة أو امتیاز أو ترتیب مشابھ بین الطرفین

  



 إذا تم اعتبار أي بند من ھذه الشروط غیر قابل للتنفیذ ألي سبب من األسباب ، فسیتم تعدیل ھذا الحكم بدالً من إلغاؤه ، إن أمكن ، من 11.2

األخرى لھذه الشروط صالحة وقابلة للتنفیذ إلى أقصى  أجل تحقیق نیة األطراف إلى أقصى حد ممكن. على أي حال ، تعتبر جمیع األحكام

  حد ممكن.

  

  

  

  

  

  انواع العضویة بالمنصة
  

  GOCHINAONLINEیوجد نوعین للعضویة بمنصة 

  

  النوع االول العضویة الذھبیة 

  

  النوع الثاني العضویة الفضیة 

  

  GOCHINAONLINEالجدول التالي یوضح ممیزات العضویة بمنصة 

  

  

  العضویة الفضیة   العضویة الذھبیة   الممیزات 

  50  100  عرض ونشر المنتجات

  غیر متوفر  متوفر   حسابات فرعیة

  غیر متوفر  متوفر  استشارة االداء

  ایمیل  تلیفون و شات و ایمیل  خدمة العمالء

  متوفر  متوفر  عالمات (وسام) ممیزة

  2  6  اعالنات مجانیة

  غیر متوفر  متوفر  تقاریر وتحلیالت

  یوان  ٦٠٠٠  یوان  ٨٠٠٠  السعر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  اشھر مجانا  ٣تقدم  المنصة عرض لجمیع االعضاء لمدة 

  

  اذا كنت عضو في منتدي رجال االعمال العرب بالصین 

)ABF)ARAB BUSINESSMEN FORUM IN CHINA   

  انضمامك لمنتدي رجال االعمال العرب بالصینفانك غیر مطالب بفحص من قبل المنتدي وذلك النھ بالفعل قد تم التحقق مسبقا قبل 

 )ABF)ARAB BUSINESSMEN FORUM IN CHINA  

  

  اما اذا كنت غیر عضو في منتدي رجال االعمال العرب بالصین

 )ABF)ARAB BUSINESSMEN FORUM IN CHINA  فانھ سوف یتم التحقق من خالل منتدي رجال االعمال العرب في

  من الشركة او المنشأة . ABF)ARAB BUSINESSMEN FORUM IN CHINAالصین (

  

یوان  ٣٥٠٠مبلغ   ABF)ARAB BUSINESSMEN FORUM IN CHINAقیمة التحقق من قبل منتدي رجال االعمال العرب (

  یوان صیني ٣٠٠صیني واذا كنت ترید شھادة ورقیة مختومة من قبل المنتدي فسوف یكون ھناك تكلفة اضافیة  

  

  ان تتحقق من المنشأة عن عدة طرق مثل الزیارة وتكون خالل اسبوع وبحد اقصي شھر  GOCHINAONLINEیحق لممنصة 

  GOCHINAONLINEویحق لھا ایضا التحقق عن اي طریق اخر بمعرفتھا المنصة 

  

ین في منصة الشروط واالحكام العامة لمنتدي رجال االعمال العرب في الصین للتحقق من الشركات او المنشأت الراغبة في التسجیل كمورد

GOCHINAONLINE   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شروط عامة 
  

  

  یرجي التأكد من أسم شركتك و عنوان عملك مسجل بشكل قانوني 

  

  یرجي التأكد من ان جھة االتصال ھو االسم الكامل والصحیح

  

  یجب تحدیث ھذه البیانات اذا قمت بتغییرھا )یرجي التأكد من ادراج رقم الھاتف االرضي و  الفاكس و التلیفون المحمول (



  

  اذا كان اسم الشركة او جھة االتصال غیر صحیح قد تفشل عملیة التسجیل 

  

  یوافق العضو ویتعھد بأنھ لن یقوم بما یلي :

  انتحال شخصیة أي شخص أو كیان ، أو تحریف نفسھ أو ارتباطھ بأي شخص أو كیان 

  ھك سیاسة قائمة منتجات الموقع ، أو مواد األعضاء أو أي منتج أو خدمةنشر أي قائمة منتجات أو خدمات تنت

انتھاك حقوق الطبع والنشر أو براءة االختراع أو العالمات التجاریة أو األسرار التجاریة أو غیرھا من حقوق الملكیة أو حقوق الدعایة 

  والخصوصیة أو الحقوق المشروعة األخرى ؛

  معلومات تشھیریة أو تشھیریة أو مھددة أو مضایقة أو فاحشة أو جنسیة صریحة أو ضارة ال تحتوي مواده األعضاء على 

ال تحتوي مواده األعضاء على معلومات تمییزیة أو تشجع على التمییز على أساس العرق أو الجنس أو الدین أو الجنسیة أو اإلعاقة أو 

  التوجھ الجنسي أو العمر

  رة مختلف األدلة وقواعد البیانات وقوائم الملكیة الخاصةنسخ أو استنساخ أو استغالل أو مصاد

تتداخل مع أو تعترض أو تصادر أي استخدام أو توزیع أي فیروسات كمبیوتر أو غیرھا من األجھزة والرموز المدمرة التي قد تضر أو 

  برنامج أو نظام أجھزة أو بیانات أو معلومات شخصیة ؛

  على الموقع وفًقا لجمیع القوانین واللوائح المعمول بھا والممارسات التجاریة المقبولة عموًمایجب أن یقوم العضو بجمیع األنشطة 

  یدیر العضو شؤونھ التجاریة بنزاھة وبأسلوب أخالقي

  

  

  

  

  

  


