
 

     Dated التاریخ

 Consignment Agreement السلعخدمات عرض وبیع عقد 
 

 between بین كل من

 
زیسمیك  أى  

 ویشار إلیھا باسم "الشركة"
I Make This 

As IMT 

 
 And و

 

 
 

"المنتجویشار إلیھا باسم "  
 

 
 

As the Producer  

  



 

 This (“Agreement”) is made and entered into on ]                     ") بتاریخ [العقدأبرم ھذا العقد ("

 [                                 ] 

 :Between بین كل من:

)1( شركة ذات مسؤولیة محدودة، ،  زیسمیك  أى 
، مؤسسة في 147483سجل تجاري رقم 

جمھوریة مصر العربیة، ومقرھا الرئیسي في 
 الخامس، التجمع الصناعیة، المنطقة ٤٣٢
، القاھرة، مصر، ویمثلھا في ، الجدیدة القاھرة

مدیر الشركة  ابصفتھ رانیا عاطفھذا العقد 
 ")، والشركة(ویشار إلیھا فیما یلي باسم "

(1) I Make This, a limited liability company 
with registration number 147483, 
incorporated in the Arab Republic of Egypt 
with its headquarters located at 432 
Industrial Zone, Fifth Settlement, New 
Cairo, Cairo, Egypt, represented in this 
Agreement by Ms. Rania Atef in her 
capacity as manager (hereinafter referred to 
as “IMT” or the “Company”); and  

)2(  ]]                                             [ ،
شركة  

]، سجل تجاري رقم                          [   
 ]                                            ،[

]،                               مؤسسة في [
ومقرھا الرئیسي في  

 ]                                              ،[
ویمثلھا في ھذا العقد  

 ]                                       [
]                             بصفتھ/بصفتھا [

")،المنتج(ویشار إلیھا فیما یلي باسم "  
او:  
]                                          [ ،
تحمل رقم قومي [] الجنسیة ، مصریة[  
 ]                                              ،[
ب مقیمة[  
 ]                                               [

في ھذا العقد اویمثلھ  
 ]                                     [

]                           بصفتھ/بصفتھا [
 ]")،المنتج(ویشار إلیھا فیما یلي باسم "

(2) [                                                                   ],  

a [                             ] company with 
registration number  

[                                                ], 
incorporated in 

 [                                   ] with its 
headquarters located at    

[                                                  ], 
represented in this Agreement by  

[                                             ] in his/her 
capacity as [                                ] 
(hereinafter referred to as the “Producer”).  

OR 

[                                                  ], 
[Egyptian] national, holder of national 
identification number,  

[                                ] with an address 
located at  

[                                                  ], 
represented in this Agreement by  

[                                                     ] in 
his/her capacity as [                       ] 
(hereinafter referred to as the “Producer”).] 

باسم  منتجویشار فیما یلي إلى كل من الشركة أو ال
 ".الطرفینباسم "" وإلیھما مًعا طرف"

IMT and the Producer shall be referred 
individually as a “Party” and collectively as the 
“Parties”.  



 

 :Whereas تمھید:

)1(  لكترونیةا منصةل حیث إن الشركة تمتلك وتُشغِّ  
تتیح  والتي ،زیسمیك  أىتحت االسم التجاري 

الكترونیة  متاجرمنصة إلنشاء وإدارة  للمنتجین
 ءإلى عمال وسلع المنتجین بضائع بیعخاصة بھم ل

تحصیل ثمن  مع") اإللكتروني المتجر("الشركة 
 ،اإللكترونيمن خالل عملیات الدفع  إلكترونیًا ھسلع
 . التوصیل دعن الدفعأو 

(a) IMT is a company owning and operating an 
online platform under the commercial name 
of “I Make This” which provides Producers 
with a platform to create and manage their 
online stores to offer goods and products to 
IMT’s customers (“e-Store”) and to 
complete such sale transactions by way of 
Online Payments or through Cash on 
Delivery. 

)2( وإدارة متجره  إنشاء رغب فيی منتجوحیث إن ال  
على الموقع اإللكتروني الخاص  اإللكتروني
وتسلیمھا عبر شبكة  سلعھبیع و ترویجبالشركة ل

اإلنترنت، وحیث إن الشركة الطرف األول بھذا 
 منتجإتاحة منصة إلكترونیة لل العقد قد وافقت على

موضوع  سلعالعرض إلنشاء متجره اإللكتروني ل
 الموقعالخدمة للبیع إلى عمالء الشركة من خالل 

 .اإللكتروني

(b) The Producer wishes to create and manage 
its e-Store to offer, sell and deliver its 
products online, through e-IMT and IMT 
accepts to make available the e-Store to 
allow the Producer to sell the Consigned 
Inventory provided to the IMT Customers 
through e-IMT. 

)3( وحیث إن الطرفین قد وافقا على إبرام ھذا العقد  
لتنظیم العالقة بینھما ولتنفیذ العملیات التجاریة 

 ،المتوقعة

(c) The Parties hereby agree to enter into this 
Agreement to govern their relationship and 
for the conduct of prospective transactions. 

 :It is agreed فقد اتفق الطرفان على ما یلي:

1-  Interpretation .1 التفسیر 

1- 1  Definitions 1.1 تعریفات 

 األسبوع أیام من یوم أي بھ یقصد" عمل یوم"
) الرسمیة والعطالت والسبت الجمعة(باستثناء 

 مصر جمھوریة في التجاریة البنوك فیھ تفتح
 المصرفیة األعمال لممارسة أبوابھا العربیة
 .المعتادة

“Business Day” means a day (other than a 
Friday or Saturday or public holiday) when 
commercial banks are open for ordinary 
banking business in Egypt. 

 الوارد المعنى بھ یقصد" التوصیل عند الدفع"
-8( البند من(أ)  بالفقرة 1.( 

“Cash on Delivery” has the meaning 
provided in Clause 8.1 (a). 

 البیانات جمیع بھا یقصد" السریة المعلومات"
 الفكریة، بالملكیة المتعلقة والمعلومات
 والتجاریة، والتشغیلیة والفنیة المالیة والجوانب
 قوائم إلى باإلضافة واإلدارة، والعاملین
 ومواد البیع، واستراتیجیات وخطط العمالء،
 والمعلومات البیانات من ذلك وغیر التدریب،

“Confidential Information” means all 
intellectual property, financial, technical, 
operation, commercial, staff, management, 
customer lists, sales plans, sales strategies, 
course materials and other information, data 
and expertise of any kind, whether in writing 
or in oral form, relating to either Party, which 



 

 شفھیة، أم خطیة كانت سواء نوعھا، كان أیًا
 ویُفِصح الطرفین من طرف بأي تتعلق والتي
 .مباشرة الطرف ھذا عنھا

is directly disclosed by either Party.  

 البضائع" یقصد بھا موضوع الخدمة سلعال"
 علیھا وتوافق الشركة تختارھا التي سلعالأو 
 ،سلعالواردة بالقائمة المبدئیة لل سلعال بین من
 .اإللكتروني الموقع خالل من لبیعھا وذلك

“Consigned Inventory” means the 
inventory of goods or products selected and 
approved by IMT from the Initial Inventory 
List for consignment sale through e-IMT. 

 بالبند الوارد المعنى بھا یقصد" الخدمة مدة"
)3- 1.( 

“Consignment Period” has the meaning 
provided in Clause 3.1. 

" یقصد بھا المعنى الوارد المتابعة لوحة" 
-4(بالبند  1( 

“Dashboard” has the meaning provided in 
Clause 4.1.  

المباعة من  سلعال بھا یقصد" المعیبة سلعال"
) والتي 5خالل الموقع اإللكتروني وفقًا للبند (

-11( بالبنودال تفي بمتطلبات الضمان الوارد 
-11و( )2 –المعیبة  سلعال تشمل وال. )3 على  

–سبیل المثال ولیس الحصر  ) 1( سلعأیة  
تعرضت لإلھمال أو إساءة االستعمال من 

) أُدِخل علیھا أي 2جانب عمیل الشركة، أو (
 تغییر من جانب عمیل الشركة.

“Defective Product” means any Product 
sold through e-IMT in accordance with 
Clause 5, which fails to meet the warranty 
contained in Clauses 11.2 and 11.3. A 
Defective Product shall specifically exclude, 
without limitation, any Products (i) which 
have been subjected by the IMT Customer to 
misuse, negligence, or improper maintenance 
or, (ii) which have been altered by the IMT 
Customer.  

یقصد بھ المتجر " اإللكتروني الموقع"
 www.Imkthis.comاإللكتروني وعنوانھ 

 سلعال لبیع وتشغلھا الشركة تملكھا ،التي
موضوع الخدمة وفقًا لشروط وأحكام ھذا 

 العقد.

“e-IMT” means the online store, which has 
the web address of www.Imkthis.com, 
operated by IMT for the sale of Consigned 
Inventory in accordance with the terms and 
conditions of this Agreement. 

 المعنى بھ یقصد" النھائیة سلعال إخطار"
-4( بالبند الوارد 5.( 

“Final Inventory Notice” has the meaning 
provided in Clause 4.5. 

 الوارد المعنى بھ یقصد" النھائي الكشف"
-9( بالبند 2.( 

“Final Statement” has the meaning 
provided in Clause 9.2. 

 حساب بھ یقصد" للشركة المصرفي الحساب"
 الشركة

“IMT’s Bank Account” means the bank 
account belonging to IMT   

" یقصد بھ الشركة جانب من المحصل المبلغ"
 من الشركة حصلتھ الذي السلعةإجمالي ثمن 

 أحد أحصلھ سواء الشھر، خالل الشركة عمالء
 مقدمي أحد حصلھ أم الشركة لدى العاملین
 الشركة تكلفھم الذین الغیر من الخدمات

“IMT Collected Amount” means the 
aggregate Product Price collected by IMT 
from IMT Customers throughout each 
month, whether collected by an IMT 
employee or a third party service provider 
assigned by IMT to collect such amounts.  



 

 .بالتحصیل

 مشتري األفراد بھم یقصد" الشركة عمالء"
 عبر الموقع اإللكتروني. سلعال

“IMT Customer” means an individual 
purchasing a Product through e-IMT. 

 التوصیل مندوب بھ یقصد" التوصیل مندوب"
 من أي استرداد أو بتسلیم الشركة تكلفھ الذي
 ومدرًجا بالشركة موظفًا أكان سواء ،سلعال

 خالل من بالعمل مكلفًا كان أم أجورھا بسجل
 .ثالث طرف

“IMT Messenger” means a messenger 
assigned by IMT, whether employed and 
subject to the payroll of IMT or outsourced 
from a third party service provider, to deliver 
or recollect any Product.  

 سلعال قائمة بھا یقصد" سلعلل المبدئیة القائمة"
التي تحوي المعلومات المطلوبة التي یقدمھا 

إلى الشركة وفقًا لشروط وأحكام ھذا  منتجال
 العقد.

“Initial Inventory List” means the list of 
Products containing the Required 
Information provided by the Producer to IMT 
in accordance with the terms and conditions 
of this Agreement. 

 الوارد المعنى بھ یقصد" المبدئي الكشف"
-9( بالبند 1.( 

“Initial Statement” has the meaning 
provided in Clause 9.1. 

" یقصد بھ أي رھن أو امتیاز أو امتیاز"
أو حق في المطالبة أو عبء  ضمانیةمصلحة 

 من أي نوع.

“Lien” means any mortgage, lien, security 
interest, claim, charge, or encumbrance of 
any kind. 

 الحساب بھ یقصد" منتجلل المصرفي الحساب"
 منتجبال الخاص التالي المصرفي

“Producer’s Bank Account” means the 
bank account belonging to the Producer 
having the following information 

  :Bank : البنك

  :Branch : الفرع

  :Bank address البنك: عنوان

  :Postal code البریدي:  الرقم

الحساب: اسم  
 

رقم الحساب:  
 
 
 

 

Account Name:  

 

Account Number: 

 



 

 الوارد المعنى بھ یقصد" البیع حصیلة صافي"
-9( بالبند 1.( 

 

“Net Sales Proceeds” has the meaning provided 
in Clause 9.1. 

 الوارد المعنى بھ یقصد" اإللكتروني الدفع"
-8( البند من(ب)  بالفقرة 1.( 

“Online Payment” has the meaning 
provided in Clause 8.1.  

یقصد بھ رسوم " اإللكتروني الدفع رسوم"
تتم من  كل عملیة شراءالمعاملة المستحقة على 

خالل طریقة الدفع اإللكترونى والتي تتكون من 
بالنسبة لكل  % من إجمالي ثمن السلعة2.5
  . سلعة

“Online Payment Fee” means the 
transaction fee payable on each purchase 
made through the Online Payment method, 
which shall amount to 2.5% of the aggregate 
Product Price for each Product.  

متطلبات  بھا یقصد" التغلیف مواصفات"
ومعاییر التعبئة والتغلیف ووضع العالمات 
المنصوص علیھا في القوانین واللوائح 

ة المعمول بھا یمعاییر الصناعالالمصریة و
للجودة والسالمة فیما یتعلق بالتعبئة والتغلیف 

 ووضع الملصقات.

“Packaging Specifications” means the 
packaging and labelling requirements 
prescribed by the applicable Egyptian laws 
and regulations and the industry standards for 
quality and safety in respect of packaging 
and labelling. 

 Product” means a product from the“ موضوع الخدمة.  سلعال بھا یقصد" سلعال"
Consigned Inventory. 

 أو كاملة دفعة كل بھا یقصد" سلعال دفعة"
للجمھور عبر  منتجال یتیحھاالتي  سلعلل تسلیم

 أي من أسمائھ التجاریة.

“Product Batch” means each entire batch or 
delivery of Products made available by the 
Producer to the public through any of its 
brands.  

 بالبند الوارد المعنى بھ یقصد" السلعة ثمن"
)8- 1.( 

“Product Price” has the meaning provided 
in Clause 8.1. 

 المعلومات بھا یقصد" المطلوبة المعلومات"
 الخدمة موضوع سلعال بشأن منتجال یقدمھا التي
 ).1( للملحق وفقًا

“Required Information” means the 
information to be provided by the Producer 
regarding the Consigned Inventory as 
provided in Error! Reference source not 
found.. 

 الوارد المعنى بھا یقصد" المرتجعات سلعال"
-6( بالبند 1.( 

“Returned Product” has the meaning 
provided in Clause 6.1. 

 Services” has the meaning provided in“ ). 2" یقصد بھا المعنى الوارد بالبند (الخدمات"
Clause 2. 

 بالبند الوارد المعنى بھا یقصد" البیع عمولة"
)7.( 

“Sales Commission” has the meaning 
provided in Clause 7. 



 

  

1- 2   :Interpretations 1.2 العقد أحكام تفسیر 

)1(  تشمل المفرد بصیغة الواردة الكلمات 
 إلى واإلشارة بالعكس، والعكس الجمع،
 وذلك اآلخر، الجنس تشمل الجنسین أحد
 خالف النص سیاق یقتضِ  لم ما كلھ
 .ذلك

(a) Unless the context otherwise requires, 
words in the singular include the plural 
and vice versa and a reference to any 
gender includes all other genders. 

)2(  والكلمات"كتابي"  أو"خطّي"  كلمة 
 تشیر المعنى نفس تحمل التي والعبارات

 في النصوص لتحریر أسلوب أي إلى
 الشك،(ولتجنب  ودائمة مقروءة صیغة
 ).اإللكتروني البرید یشمل فال

(b) Any reference to “writing” or “written” 
means any method of reproducing words 
in a legible and non-transitory form 
(excluding, for the avoidance of doubt, 
email). 

)3( " ذلك في"بما  عبارة أو"یشمل"  كلمة 
 نفس تحمل التي والعبارات والكلمات
 أنھا على تفسیرھا یجوز ال المعنى
 .للحصر

(c) References to “include” or “including” 
are to be construed without limitation. 

2-  Appointment .2 التعیین 

الشركة بموجب ھذا العقد لتقدیم  منتجال َعین
 اإللكترونيالمتجر  إتاحة تتكون من خدمات

إلكترونیًا من خالل  سلعال ثمن تحصیل تسھیلو
 دعن الدفععملیات الدفع اإللكتروني، أو 

 من سلعةال سلعاو  بضائع وتسلیم التوصیل
 وذلك")، الخدمات(" اإللكتروني الموقع خالل
 قبلت وقد العقد، ھذا وأحكام لشروط وفقًا

 .التعیین ھذا الشركة

The Producer hereby appoints IMT, who so 
accepts, to provide the services of making 
available to the Producer a platform to create 
and manage its e-Store, facilitating 
completion of such sale transactions by way 
of Online Payment or through Cash on 
Delivery and the delivery of the Producer’s 
goods or products online through e-IMT (the 
“Services”), in accordance with the terms 
and conditions of this Agreement. 

 

3-  Term .3  المدة 

3- 1 ھذا العقد حیز التنفیذ في تاریخ إخطار  یدخل 
 تاریخ من واحدة سنةالتفعیل، ویظل ساریًا لمدة 

 ").الخدمة مدة(" اإلخطار

3.1 This Agreement shall become effective on 
the date of the Activation Notice and shall 
remain valid for one year from the date of the 
Activation Notice (the “Consignment 
Period”).  

3- 2 ھذا العقد تلقائیًا لمدة خدمة مماثلة ما لم  دیجد 
رفین اآلخر كتابة برغبتھ في یخطر أحد الط

 إنھاء العقد بانتھاء مدة الخدمة المعنیة.

3.2 The Agreement shall be automatically 
renewed for a similar Consignment Period, 
except upon the issuance of a written notice 
by one Party to the other Party indicating its 



 

wish to terminate the Agreement on the 
expiry of the relevant Consignment Period.  

4-  Access to Information .4 المعلومات على الحصول 

 Determination of Consigned Inventory موضوع الخدمة سلعال تحدید 

4- 1  منتجتكون المراسالت والمواصالت بین ال 
والشركة في صیغة إلكترونیة عبر لوحة 

 منتجالمتابعة الخاصة بالمتجر اإللكتروني لل
لوحة والمتاحة على الموقع اإللكتروني ("

").المتابعة  
4- 2  عبر لوحة المتابعة إلى الشركة منتجال یقدم 

 دفعة كل عرض بدایة قبل سلعالقائمة المبدئیة لل
 للعامة. سلعال دفعات من

4.1 Communications and correspondences 
between the Producer and IMT shall be digital 
form through the Producer’s e-Store 
dashboard made available on e-IMT (the 
“Dashboard”). 

4.2 Prior to the beginning of offering each 
Product Batch, the Producer shall update 
their e-store with the Initial Inventory List 
through the Dashboard. 

4- 3 إلى الشركة في  سلعالقائمة المبدئیة لل ترسل 
 وذلك ،عبر لوحة المتابعة  صیغة إلكترونیة

 من نوع كل عن أو ،سلعال من سلعةعن كل 
المدرجة  سلعال من مجموعة كل عن أو ،سلعال

 المعلوماتفي ھذه القائمة، بحسب األحوال ("
 ").المطلوبة

4.3 The Initial Inventory List shall be sent to 
IMT in digital form through the Dashboard, 
including all requested information of each 
product or set of products, as the case may 
be, included under the Initial Inventory List 
(the “Required Information”). 

4- 4 أن تختار من لتجنب الشك، یحق للشركة  
السلع المقدمة من المنتج القائمة المبدئیة للسلع 

 وأن ترفضمع سیاسات الشركة  تتماشىالتي 
القائمة  المدرجة على سلعمن ال سلعة أي

مع أو تتوافق ال تتماشى  التي المبدئیة للسلع
بما المطبقة من وقت الى آخر سیاسات الشركة 

 التسویق الخاصة بالشركة.  سیاساتفي ذلك 

4.4 For the avoidance of doubt, IMT shall have 
the right to select from the Initial Inventory 
List the products that are consistent with 
IMT’s policies and to reject any of the 
products included in the Producer’s Initial 
Inventory List, which are not consistent with 
IMT’s policies in effect from time to time, 
including but not limited to IMT’s marketing 
policies.  

4- 5 لوحة  عبرإخطاًرا  المنتج إلى الشركة تقدم 
التي اختارتھا من القائمة  بالسلعة المتابع

لعرضھا للبیع إلى عمالء الشركة من خالل 
"). النھائیة السلع إخطارالموقع اإللكتروني ("

التي تختارھا  السلع بأن ویقران الطرفان ویقبل
النھائیة  سلعالشركة وتحددھا في إخطار ال

 موضوع الخدمة. سلعتشكل ال

4.5 IMT shall notify the Producer through the 
Dashboard with the Products selected by 
IMT from the Initial Inventory List for 
consignment sale to IMT Customers through 
e-IMT (the “Final Inventory Notice”). The 
Parties acknowledge and accept that the 
Products selected by IMT in the Final 
Inventory Notice shall constitute the 
Consigned Inventory. 

  Allocation of Consigned Inventory موضوع الخدمة السلع تخصیص 

4- 6  فيموضوع الخدمة  سلعبال المنتج یحتفظ 
 المتاجرأو في متجر أو أكثر من  مخازنھ

4.6 The Producer shall allocate the Consigned 
Inventory in one or more of its retail 
premises or in its warehouses. Provided 



 

في جمیع  المنتج ویحتفظ منتج،الخاصة بال
األوقات بسجالت بالكمیة المتاحة والمعلومات 

موضوع الخدمة  سلعالمطلوبة الخاصة بال
المخصصة للبیع عن طریق الموقع اإللكتروني 

-4وفقًا للبند (  سلعإتاحة ال المنتج ویراعي)، 6
موضوع الخدمة المذكورة لتسلمھا الشركة إلى 

 عمالء الشركة المعنیین.

however, that at all times, the Producer shall 
maintain records reflecting the quantity and 
Required Information of the Consigned 
Inventory allocated to e-IMT in accordance 
with this Clause 4.6. The Producer shall 
continue to make available such allocated 
Consigned Inventory for delivery to the 
relevant IMT Customer by IMT. 

4- 7 الوحید عن إدارة  سؤولھو الم المنتج یكون 
 جرد قائمة على والحفاظمتجره اإللكتروني 

الخدمة على لوحة  موضوع للسلع ةُمحَدث
. لمنتجالمتابعة الخاصة بالمتجر اإللكتروني ل

 السلع كمیةتحدیث  علىالمنتج  ویوافق
 أحدھا بیعالمتاحة فورا بعد  الخدمة موضوع

 الشركة عمیل إلى

4.7 The Producer shall be solely responsible for 
managing its e-Store and maintaining an up-
to-date inventory of the Products sold 
through e-IMT on its e-Store Dashboard. The 
Producer hereby agrees to immediately 
update the quantity of the relevant Product 
available in the Consigned Inventory upon 
the sale of a specific Product to an IMT 
Customer. 

  

5-  Conduct of Purchases .5 الشراء 

5- 1  الخاصة المعلومات الئحة الشركة تستخدم 
فور بیع أحد السلع عبر الموقع  لتخطره بالمنتج

اإللكتروني.  
5- 2  المتابعةیلتزم المنتج بإدراج بدقة على لوحة  

فترة التجھیز المطلوبة إلتاحة كل سلعة 
معروضة للبیع من خالل المتجر االلكترونى 

من على ان یتم احتساب فترة التجھیز ابتداءا 
استالم تأكید الطلب من الشركة من  تاریخ

خالل لوحة المتابعة. ویكون المنتج مسؤوال 
) یوضح فور 1عن تحدیث لوحة المتابعة لكى (

م من خالل الموقع تحت ما یصبح الطلب المقد
) یوضح فور اكتمال تجھیز 2و(التجھیز 

السلعة موضوع الطلب حتى یتم استالمھا من 
مندوب التوصیل. ویتعھد المنتج بااللتزام التام 

على لوحة المتابعة  ةبفترة التجھیز الموضح
كل األحوال. بالنسبة لكل سلعة في   

 
5- 3  في كل مرة:  االجراءات التالیة ویراعى تنفیذ  

5.1 IMT shall utilize the Dashboard to notify the 
Producer once a Product is sold on e-IMT.  

 

5.2 The Producer shall accurately indicate on its 
Dashboard the processing time required to 
make available each specific Product sold on 
its e-Store, to be calculated from the date of 
receipt of the relevant Product’s purchase 
order confirmation from IMT through the 
Dashboard. Further, the Producer shall be 
responsible for updating its Dashboard to (i) 
specify once an order placed through e-IMT 
is under processing and (ii) specify once the 
processing of an order is complete and the 
relevant Product is available for pick-up by 
the IMT Messenger. The Producer hereby 
undertakes to fully commit to and comply 
with and the processing time indicated for 
each Product on its Dashboard at all times.  

 

5.3 The following procedures shall be followed, 
as applicable in each relevant case: 

)1(  المنتج یغلف اإللكتروني، الدفع حال في 
 بطریقة المباعة السلعةعلى الفور 

(a) In the event of Online Payment, the 
Producer shall immediately package the 



 

معقولة تجاریا وفقا لمواصفات التغلیف 
مندوب  یسلمھالدیھ إلى أن  ویحجزھا

 فترةالتوصیل إلى العمیل ("
 "). االحتفاظ

Product in a commercially reasonable 
manner in accordance with the 
Packaging Specifications and hold the 
sold Product until delivery by the IMT 
Messenger (the “Hold Period”). 

)2(  یغلف التوصیل، عند الدفع حال في 
 المحجوزة السلعةعلى الفور  المنتج
معقولة تجاریا وفقا لمواصفات  بطریقة

ساعة من  ٧٢لمدة بھا ویحتفظالتغلیف 
الموقع  على السلعةتاریخ ووقت حجز 

 اإللكتروني. 

(b) In the event of Cash on Delivery, the 
Producer shall immediately package the 
booked Product in a commercially 
reasonable manner in accordance with 
the Packaging Specifications and hold 
the booked Product for up to 3 business 
days commencing from the date and time 
of booking the Product on e-IMT. 

5- 4 یجوز خالل فترة االحتفاظ عرض أو بیع  ال 
 الخاصة المتاجر مرتادي من أي إلى السلعة
 أي إلى المنتجمن مخازن  تسلیمھا أو بالمنتج،
 ).األحوال(بحسب  عمالئھ من

5.4 During the Hold Period, the sold Product 
may neither be sold or presented to any walk-
in customer in the Producer’s retail premise 
nor delivered to any customer of the 
Producer from its warehouses, as the case 
may be.  

5- 5 وني، على الموقع اإللكتر السلع أحد حجز عند 
 معقولة بطریقة المحجوزة السلعة منتجیغلف ال
 الیضمن حفظھ التغلیف لمواصفات وفقا تجاریا
من الضرر أو الضیاع، كما یراعي  اوحمایتھ

في ذلك جمیع القوانین والمعاییر الصناعیة 
 المعمول بھا. وعلیھ، یتم أحد األمرین التالیین: 

5.5 Upon the booking of a Product from e-IMT, 
the Producer shall duly package any booked 
Product in a commercially reasonable 
manner in accordance with the Packaging 
Specifications to ensure that such Product 
will be suitably preserved and protected 
against damage or loss, and otherwise in 
accordance with all applicable laws and 
industry standards. Therefore, either of the 
following actions shall occur: 

)1( حال تسلم المنتج المباع وتوصیلھ  في 
إلى عمیل الشركة عن طریق أحد 

 المنتج ویغلف مندوبي التوصیل، یجھز 
 وفقا تجاریا معقولة بطریقة السلعة

 المنتج ویسلم التغلیف، لمواصفات
إلى مندوب التوصیل مقابل  السلعة

إیصال استالم محرر وفقًا للصیغة 
 ،مندوب التوصیلب الخاصة النموذجیة

 إلى السلعةویسلم مندوب التوصیل 
) توقیع العمیل 1عمیل الشركة مقابل: (

على إیصال استالم محرر وفقًا للصیغة 
 التوصیل، بمندوب الخاصة النموذجیة

 في كامًال  السلعةن ) تحصیل ثم2(و
 . التوصیل عند الدفع خیار حال

(a) in the event the sold Product is picked up 
and delivered to the IMT Customer by a 
IMT Messenger, the Producer shall 
prepare and package the booked Product 
in a commercially reasonable manner in 
accordance with the Packaging 
Specifications, and hand over the booked 
Product to the IMT Messenger who in 
return will provide the Producer with a 
receipt in accordance with the IMT 
Messenger’s standard form The IMT 
Messenger shall deliver the booked 
Product to the IMT Customer against: (i) 
signature of the IMT Customer on  the 
IMT Messenger’s standard receipt form ; 
and (ii) an amount representing the full 
payment of the Product Price in the event 



 

of the Cash on Delivery option. 

5- 6 ال یجوز  ،حال الدفع عند التوصیل  في 
عرض أو بیع المنتج إلى أي من مرتادي 

 من تسلیمھ أو تج،بالمن الخاصةالمتاجر 
إلى أي من عمالئھ (بحسب  المنتج مخازن

ساعة التي من وقت  ٤٨األحوال)، وذلك
وتاریخ حجز المنتج على الموقع 

 اإللكتروني.

5.6 In the event of Cash on Delivery, the Product 
may neither be sold or presented to any walk-
in customer in the Producer’s retail premise 
nor delivered to any customer of the 
Producer from its warehouses, as the case 
may be, for 48 hours commencing from the 
date and time of booking the Product on e-
IMT. 

6-   Refunds .6 المدفوعة المبالغ استرداد 

6- 1 على كل منتج ان ینص صراحا  یجب 
 االسترداد سیاسة شروط على وبوضوح
 في الخدمة موضوع بالسلع الخاصة واإلرجاع
وفقا للقوانین واللوائح  اإللكترونيمتجره 

رغب أحد عمالء  إذاالمصریة المطبقة. 
 استبدالھاأو  المباعة السلعةفي إعادة  الشركة
 بالمنتج الخاصة االسترداد لسیاسة وفقا
أحد مندوبي  یكلف)، المرتجعة السلع("

مقابل إیصال  ةالمرتجع السلعةالتوصیل بتسلم 
 .التوصیل مندوب لنموذجاستالم محرر وفقًا 

6.1 The Producer shall expressly and clearly 
stipulate the terms of its Products’ refunds 
and returns policy on its e-Store, in 
accordance with the applicable Egyptian laws 
and regulations. In the event that the IMT 
Customer wishes to return or exchange a sold 
Product in accordance with the Producer’s 
return policy (the “Returned Product”),  an 
IMT Messenger shall be assigned to collect 
the Returned Product, against the pick-up 
receipt as provided in accordance with the 
IMT Messenger’s standard return receipt 
form. 

6- 2  بالبند المذكورة الحالة في الشركة لعمیل یحق 
)6-  لسیاسة وفقا السلعة) استرداد ثمن 1

 . بالمنتج الخاصة االسترداد

6.2 In such event as established in Clause 6.1, 
the IMT Customer shall be entitled to receive 
a refund of the Product Price in accordance 
with the Producer’s refunds policy.  

6- 3 -6( بالبند المذكورة الحالة في   الشركة تعید)، 1
 عمل أیام ٣ خالل المنتج إلى المرتجعة السلعة
 المنتج المبدئي الكشف یتضمن وال تسلمھ، من

.المرتجع  
 

6.3 In such event as established in Clause 6.1 
IMT shall return the Returned Product to the 
Producer within 3 Business Days from 
receiving such Retuned Product. The 
Returned Product shall not be reflected in the 
Initial Statement. 

 فترة خاللالعمیل ثمن السلعة  استرداد
 االحتفاظ

IMT Customer Refunds during the Hold 
Period  

6- 4 خالل فترة االحتفاظ  المنتج یحتفظ لم إذا 
 لدى متوفًرة السلعة تعدولم  المباعة، بالسلعة
یحق لعمیل الشركة استرداد ثمن  المنتج،
ویمكنھ تقدیم طلب االسترداد على  كامًال  السلعة

الموقع اإللكتروني، وفي ھذه الحالة تعید 
العمیل من خالل نظام  إلى السلعةالشركة ثمن 

 المبدئي الكشف یتضمن والالدفع اإللكتروني.  

6.4 In the event that the Producer does not hold 
the sold Product during the Hold Period, and 
the sold Product is no longer available (i.e. 
out of stock), the IMT Customer shall be 
entitled to receive a full refund and may 
request such refund through e-IMT. IMT 
shall refund the Product Price back to the 
IMT Customer through Online Payment. The 



 

 Product Price shall not be reflected in the . السلعة تلكثمن 
Initial Statement 

6- 5 -6( بالبند المذكورة الحالة في   المنتج یسدد)، 4
من ٪ 10إلى الشركة تعویًضا اتفاقیًا یساوي 

 النسبة ھذه بأن الطرفان ویقر السلعة،ثمن 
 الذي الضرر عن المقدر التعویض تشكل
بالتزاماتھ  المنتج إخالل نتیجة الشركة تحملتھ

-6الواردة بالبند ( 2.( 

6.5 In such event as established in Clause 6.4, 
the Producer shall pay IMT, as liquidated 
damages an amount equivalent to the 
following formula: fx=Product Price x 10%. 
The Parties confirm that this sum represents 
the estimated damages suffered by IMT as a 
result of the Producer’s failure to fulfil its 
obligations under Clause 6.2.  

 IMT Customer Refunds in case of المعیبة السلع ثمن العمیل استرداد
Defective Product  

6- 6 أحد  تسلمھا بسلعةحال وجود عیب  في  
عمالء الشركة، یحق للعمیل استرداد ثمن 

ویمكنھ تقدیم طلب  كامًال، السلعة
االسترداد على الموقع اإللكتروني. وفي 
ھذه الحالة، یتسلم أحد مندوبي التوصیل 

وترد الشركة إلى العمیل  المعیبة، السلعة
كامًال، إما (أ) من خالل نظام  السلعةثمن 

الدفع اإللكتروني، وذلك إذا كان العمیل قد 
اختار عند الشراء أن یسدد عن طریق 

اإللكتروني، وإما (ب) نقًدا، إذا نظام الدفع 
كان قد اختار الدفع عند التوصیل. وتخصم 

الواردة  المعیبة السلعةالشركة تكلفة تسلم 
-9بالكشف المبدئي وفقًا للبند ( 1 .( 

6.6 In the event the IMT Customer receives a 
Defective Product, the IMT Customer shall 
be entitled to receive a full refund and may 
request such refund through e-IMT. In such 
case, a IMT Messenger shall recollect the 
Defective Product and IMT shall refund the 
Product Price back to the IMT Customer 
either: (a) through Online Payment, if the 
IMT Customer had selected to pay for the 
Defective Product through Online Payment; 
or (b) in cash if the IMT Customer had 
selected to pay for the Defective Product 
through Cash on Delivery. IMT shall then 
deduct the fees borne to recollect the 
Defective Product in the Initial Statement in 
accordance with Clause 9.1.  

7-  Sales Commission .7 البیع عمولة 

7- 1 الطرفان بموجب ھذا العقد على حصول  اتفق 
الشركة مقابل الخدمات على عمولة بیع بنسبة 

 موضوع السلع من سلعة٪ من ثمن كل 10
 الخدمة مدة خالل الشركة تبیعھ الخدمة
 ").البیع عمولة("

7.1 The Parties hereby agree that in return for the 
Services, IMT shall be entitled to a sales 
commission representing 10% of the Product 
Price of each Product in the Consigned 
Inventory sold by IMT during the 
Consignment Period (the “Sales 
Commission”). 

7- 2  إلى إخطار تقدیم في بالحق الشركة تحتفظ 
للدخول في مفاوضات لتعدیل شروط  المنتج

وأحكام ھذا العقد، أو إنھائھ، أو إبرام عقد غیره 
إلى عمالء  مالئم بسعرالخدمة  بموجبھ تقدم

على الدخول في ھذه  منتجالشركة. ویوافق ال
 المفاوضات حال تلقیھ اإلخطار المذكور.

7.2 IMT reserves the right to give the Producer 
notice to initiate discussions to modify the 
terms and conditions of this Agreement or 
terminate this Agreement and enter into a 
different Agreement whereby IMT shall 
provide the Services in consideration of a 
favorable price to its IMT Customers. The 
Producer agrees to enter into such 



 

negotiations upon receipt of the notice.  

 

8-  Payment Terms .8 الدفع شروط 

8- 1 موضوع الخدمة إلى أحد  السلع من أي بیع عند 
عمالء الشركة من خالل الموقع اإللكتروني، 

ل الشركة من العمیل ثمن  (شامًال  السلعةتَُحصِّ
") السلعة ثمن) ("وجدت إذاالمطبقة  الضریبة

 وفقًا ألي من الطریقتین التالیتین: 

8.1 Upon the sale of a Product in the Consigned 
Inventory to a IMT Customer through e-IMT, 
IMT shall collect the due product price 
(including applicable tax, if any) (the 
“Product Price”) from the IMT Customer 
through either of the following methods:  

 السلعة: یدفع العمیل ثمن التوصیل عند الدفع
 منتج،ال تسلیمھ عند التوصیل مندوب إلى نقًدا
 أو

Cash on Delivery: IMT Customers shall be 
entitled to pay the Product Price by handing 
in such cash amount to the IMT Messenger 
upon delivery of such product; or 

 السلعةیدفع العمیل ثمن  :اإللكتروني الدفع
من خالل المعامالت التي تتم  إلكترونیًا

 الدفع بواباتمعالجتھا عبر قنوات او 
 تتوفر والتي ثالث بطرف الخاصة اإللكتروني
  .اإللكتروني الموقع عبر للعمیل

Online Payment: IMT Customers shall be 
entitled to pay the Product Price through 
transactions processed by third party online 
payment gateways made available to the IMT 
Customers through e-IMT.  

8- 2 السلعة المعروضة على  ثمنیقر المنتج على أن  
حال من  بأيلن یتجاوز  اإللكترونيالموقع 

على أي  المتوفرالسلعة  ذاتنفس  ثمناألحوال 
بما في یبیع المنتج سلعھ من خاللھ وسیط آخر 

 ووسائط التواصلذلك المواقع اإللكترونیة 
وكافة أنواع المتاجر سواء كانت االجتماعیة 

وفى حالة عرض متاجر إلكترونیة أو فعلیة. 
 أقل من بثمنسلع موضوع الخدمة ال من أي

 المتجرثمن السلعة المعلن عنھ على 
على أي وسیط أو منصة أخرى  اإللكتروني

یلتزم المنتج بتخفیض ثمن السلعة المشار الیھ 
حتى یشیر الى ثمن  فورا اإللكترونيبالمتجر 

 .  المخفضالسلعة 

8.2 The Producer agrees that the Product Price 
offered on e-IMT shall in no event exceed 
the product price offered by the Producer in 
respect of such Product on any other medium 
that the Producer utilizes to sells its products, 
including other websites, social media 
platforms and any type of stores or outlets, 
whether online or physical stores. To the 
extent that the Producer has offered such 
Product at a lower price on any other 
medium or platform, the Producer shall be 
obligated to immediately reduce the Product 
Price indicated on the e-Store to reflect such 
reduced product price.  

8- للشركة إبرام اتفاقات مع أطراف ثالثة  یجوز 3
 منیسمح لعمالء الشركة بدفع ثمن السلع  بما
 اختیار حالة في اإللكتروني الدفع قنوات خالل
 . اإللكتروني للدفع العمیل

8.3 IMT may enter into arrangements with third 
party payment service providers to provide 
the online payment gateway to be utilized in 
the case of Online Payment by the IMT 
Customer. 

8- یتحمل المنتج وحده المسؤولیة الكاملة فیما   4
یخص تقدیم اإلقرارات الضریبیة الخاصة بھ 
وسداد كافة الضرائب المستحقة علیھ والناتجة 

8.4 The Producer shall be fully and solely 
responsible for filing its tax returns and 
remitting any due taxes payable by the 
Producer resulting from the sale of its 



 

 .products on e-IMT, if applicable عبر الموقع.  لسلعھالمنتج  وتورید بیععن 

 

9-   Payment of Net Sales Proceeds .9 البیع حصیلة صافي سداد 

 Determination of the Final Statement النھائي الكشف إعداد

9- 1 أیام  ٥بیانًا كتابیًا خالل  المنتج إلى الشركة تقدم 
صیغة إلكترونیة  فى عمل عقب نھایة كل شھر

عبر لوحة المتابعة الخاصة بالمتجر 
") المبدئي الكشف(" اإللكتروني للمنتج

المباعة عبر الموقع  السلع) 1: (یلي ما یعرض
) المبلغ 2و( الشھر،اإللكتروني خالل ھذا 

) إجمالي 3(والمحصل من جانب الشركة، 
معیبة أو  سلعاالستقطاعات في حالة إرجاع 

-6( االسترداد خالل فترة االحتفاظ وفقا للبند 
 البیع عمولة إجمالي) 4خالل الشھر، و( )4
 )5(و الشھر، خالل الشركة حصلتھا التي

الدفع رسوم الدفع اإللكتروني المطبقة في حالة 
(أ)  إجمالي بین الفرق قیمة) 6و ( اإللكتروني

وإجمالي عمولة البیع المذكورة  السلع أثمان
-9بھذا البند رقم ( فیما یخص السلع ) 1

و أمن خالل طریقة الدفع عند التسلیم  المشتراة
إجمالي كل من و السلع أثمانإجمالى  (ب)

إجمالى عموالت الدفع و البیععمولة 
من  فیما یخص السلع المشتراةاإللكترونى 

 صافي(" خالل طریقة الدفع اإللكترونى
 ").البیع حصیلة

9.1 Within 5 Business Days after the end of each 
month, IMT make available to the Producer 
in digital form through the Dashboard a 
written statement (the “Initial Statement”) 
setting forth: (i) the Products sold through e-
IMT throughout such month; (ii) the IMT 
Collected Amount; (iii) the aggregate 
deductions in the event of a refund of a 
Defective Product or in the event of a refund 
during the Hold Period pursuant to Clause 
6.4 herein throughout such month; (iv) the 
aggregate Sales Commission collected by 
IMT throughout such month; (v) the Online 
Payment Fees applicable in the case of 
Online Payment and (vi) the amount 
representing the difference between (a) the 
aggregate Product Price and the aggregate 
Sales Commission mentioned in this Clause 
9.1  in respect of Products sold by way of 
Cash on Delivery or (b) the aggregate 
Product Price and each of the aggregate Sales 
Commission and the  aggregate Online 
Payment Fees in respect of Products sold by 
way of Online Payment (the “Net Sales 
Proceeds”). 

9- 2 على دقة الكشف  المنتج اعتراض حال في 
الشركة باألمور محل  منتجالمبدئي، یخطر ال

االعتراض بقدر واٍف من التفصیل، وذلك 
الكشف  المنتج تسلم من عمل أیام[ ٣خالل

 المبدئي، مع مراعاة ما یلي:

9.2 In the event that the Producer disputes the 
accuracy of the Initial Statement, the 
Producer shall within 3 Business Days after 
the Producer’s receipt of the Initial 
Statement, notify IMT of the matter or 
matters in dispute in sufficient detail, 
provided the following:  

)1( الشركة بقبولھ  المنتج یخطر لم) 1( إذا 
) لم یخطر 2لدقة الكشف المبدئي، أو (

الشركة بأي أمر محل اعتراض منھ، أو 
لم یقدم إلى الشركة القدر الكافي من 
التفصیل بما یسمح للشركة ببحث األمر 
محل االعتراض والرد علیھ، یعتبر 
الكشف المبدئي المقدم من الشركة 

 الكشفمعتمًدا من الطرفین ونھائیًا ("

(a) If the Producer should either (i) fail to 
notify IMT of its acceptance of the 
accuracy of the Initial Statement or (ii) 
fail to notify IMT of any matter in 
dispute and/or fail to provide IMT with 
sufficient detail to permit IMT to 
investigate and respond to the same, then 
the Initial Statement delivered by IMT 
shall be construed as confirmed and 



 

 agreed by both Parties and shall be ").ائيالنھ
deemed as (the “Final Statement”).  

)2( الشركة باعتراضھ  المنتج أخطر إذا 
موضًحا ذلك بالقدر الوافي من التفصیل، 

إلى تسویة وجھ الخالف الطرفان  یسعى
أیام عمل من تاریخ تسلم  ٥ودیًا خالل 

الشركة إخطار االعتراض المقدم من 
) 1: (الفترة ھذه انقضاء وعند منتج،ال
راضیًا عن دقة الكشف  المنتج كان إذا

المبدئي، یعتبر ھذا الكشف معتمًدا من 
الطرفین ویكون ھو الكشف النھائي، 

ف ) إذا جرى تسویة أوجھ الخال2(
بتعدیل الكشف المبدئي بما یحوز رضا 
الطرفین، تُِعد الشركة الكشف المعدل 

أیام عمل  ٥خالل  منتجوتسلمھ إلى ال
آخرین، ویعتبر ھذا الكشف المعدل على 
النحو المذكور معتمًدا من الطرفین 

) في حال 3ویكون ھو الكشف النھائي، (
عدم تسویة الخالف بما یحوز رضا 

 منتجكة إلى الالطرفین، تدفع الشر
صافي حصیلة البیع وفقًا للكشف 

 منتجالمبدئي المقدم من الشركة ویحق لل
) 22اللجوء إلى األسلوب المبین بالبند (

 لتسویة ھذا الخالف. 

(b) If the Producer notifies IMT of any 
disputed matters in sufficient detail, the 
Parties shall attempt to amicably resolve 
all such disputes within 5 Business Days 
after IMT’s receipt of the Producer’s 
dispute notification. If, at the end of such 
period, (i) the Producer is satisfied as to 
the accuracy of the Initial Statement, 
then the Initial Statement delivered by 
IMT shall be deemed the Final 
Statement; or (ii) the dispute is resolved 
by modifying the Initial Statement to the 
satisfaction of both Parties, then IMT 
shall prepare and deliver to the Producer 
within a further period of 5 Business 
Days a revised statement and, then the 
revised statement shall be deemed the 
Final Statement; or (iii) the Dispute is 
not resolved to the satisfaction of both 
Parties, then IMT shall pay to the 
Producer the Net Sales Proceeds based 
on the Initial Statement provided by IMT 
and the Producer shall be free to resolve 
the dispute in the manner provided in 
Clause 22.   

  Timing and Manner of Payment الدفع وطریقة توقیت

9- 3  السلعة ثمن إجمالي بتحصیل الشركة تقوم  
تحول   و المصريعمیل الشركة بالجنیھ  من

 بالجنیھحصیلة البیع  صافي لمنتجالى ا
 طریق عن بعد خصم عمولة البیع المصري
الحساب المصرفي  إلى مصرفیة حوالة
أیام عمل من تاریخ   ٥خالل وذلك منتج،لل

 إصدار الكشف النھائي.

9.3 IMT shall collect the aggregate Product Price 
from the IMT Customer in Egyptian Pounds 
and shall transfer to the Producer the Net 
Sales Proceeds after deducting the due Sales 
Commission. Payment of the Net Sales 
Proceeds shall be in Egyptian Pounds by wire 
transfer of immediately available funds to the 
Producer’s Bank Account. Payment shall be 
within 5 Business Days from the date on 
which the Final Statement has been issued. 

9- 4  المحصل المبلغ أن المبدئي الكشف أظھر إذا 
ال یساوي عمولة البیع و/أو  الشركة جانب من

صافي حصیلة البیع (على التوالي)، یتفق 
والشركة على إجراء مقاصة في الكشف  منتجال

(على  منتجالنھائي للقیم المستحقة للشركة أو ال
المبلغ  بینالتوالي) على أساس الفارق 

9.4 In the event the Initial Statement shows that 
the IMT Collected Amount are not equal to 
the Sales Commission and/or Net Sales 
Proceeds, respectively, then IMT and the 
Producer shall agree to include in the Final 
Statement a set-off for the amounts due for 
either IMT or the Producer respectively 
based on the discrepancy between the IMT 



 

المحصل من جانب الشركة وعمولة البیع 
للبند  حصیلة البیع. ویتم السداد وفقًا وصافي

)9- (على  المنتج) السابق، بحیث یحصل 3
حصیلة البیع في موعد  صافيالتوالي) 

-9استحقاق السداد المشار إلیھ بالبند ( 3 (
 السابق. 

Collected Amount and the Sales Commission 
and the Net Sales Proceeds. Payment shall 
occur by virtue of Clause 9.3 above, so that 
the Producer shall receive the Net Sales 
Proceeds on the payment due date referred to 
under Clause 9.3 above. 

10-  Marketing and Promotional Activities .10 والترویجیة التسویقیة األنشطة 

10- 1 یكون المنتج مسؤوالً عن إنشاء المواد   
التسویقیة والترویجیة لعرض السلع موضوع 

المواد للبیع على الموقع اإللكتروني (" الخدمة
 ").التسویقیة

10.1 The Producer shall be responsible for 
creating the marketing and promotional 
materials in order to display the Product for 
sale on e-IMT (the “Promotional 
Materials”).   

 IMT Promotional Activities الترویجیة الشركة أنشطة

10- 2 للشركة بشكل نھائي وغیر  المنتج یمنح 
ً غیر محدود، وعالمي، ودائم،  مشروط حقا
وغیر قابل لإللغاء، ومعفي من المصاریف، 
ومرخص باستخدام المواد التسویقیة وإعداد 

 ثالث طرف تعیین أو أخرى، ترویجیة مواد
على منصة   السلعلعرض  وذلك الغرض، لھذا

 الموقع اإللكتروني. 

10.2 The Producer irrevocably grants IMT an non-
exclusive, worldwide, perpetual, irrevocable, 
royalty-free, sub-licensable right to right to 
use the Promotional Materials and to create 
other promotional materials, or appoint a 
third party provider for such reason in order 
to display the Products on the platform of e-
IMT.  

10- 3 للشركة بشكل نھائي باستخدام  المنتج یسمح 
-10( بالبند إلیھا المشارالمواد التسویقیة  1( 

 مناسبة الشركة تراھا التي بالطریقة السابق
 بالموقع الخاصة الترویجیة لألغراض
 ضعھای التي لإلرشادات ووفقًا اإللكتروني،

موضوع الخدمة (إن  سلعلترویج ال المنتج
التسویقیة  الموادوجدت). وال یَُعدُّ استخدام ھذه 

یحدد نوًعا معینًا من العرض دون غیره،  قیًدا
شبكة  علىالتسویقیة  الموادویشمل عرض 

اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي، 
وعرضھا بالصحف والمجالت، وفي األماكن 
العامة (ومنھا على سبیل المثال لوحات 
اإلعالنات، والكتالوجات المطبوعة، وعرض 

الحافالت وسیارات  علىالتسویقیة  المواد
التاكسي)، واستخدامھا في المبیعات الشخصیة 

نات الفیدیو، وعبر البرید المباشر، وإعال
 وأنشطة الرعایة التسویقیة، والفعالیات. 

10.3 The Producer irrevocably allows IMT to use 
the Promotional Materials generated from 
Clause 10.1 above as IMT deems appropriate 
for the promotional purposes of e-IMT and in 
accordance with the guidelines set out by the 
Producer for promoting the Consigned 
Inventory, if any. The utilization of such 
photographs shall not be construed with 
limitation to a certain form of display, and 
shall include online display advertisements, 
social media advertisements, newspaper and 
magazine advertisements, outdoor 
advertisements (including but not limited to 
billboards, printed catalogs, displays on 
buses and taxis), direct mail and personal 
sales, video advertisements, sponsorship and 
event marketing. 

10- 4 المتفق علیھ بین الطرفین أن الشركة ال  من 
 التسویقیةتتعھد ولیست ملزمة باستخدام المواد 

10.4 It is agreed between the Parties that IMT 
shall give no undertaking and have no 



 

 عالوة. للمنتج التجاري االسم عن لإلعالن
 عن اإلعالن في الحق كامل للشركة ذلك، على
موضوع الخدمة وفقًا الستراتیجیة  السلع

 الشركة.

commitment to use the promotional material 
created by IMT to advertise for the 
Producer’s brand. Additionally, IMT shall be 
fully entitled to advertise the Consigned 
Inventory in accordance with IMT’s strategy.  

10- 5 یحق للشركة أن تقرر تنفیذ عروض ترویجیة  
وخصومات على السلع موضوع الخدمة. في 
ھذه الحالة ال یتحمل المنتج تغطیة أي 
خصومات ممنوحة، ویحصل على كامل 

) 9ند (صافي حصیلة البیع المستحقة وفقًا للب
 أعاله.

10.5  IMT may elect to implement promotions and 
discounts on the Consigned Inventory sold 
on e-IMT. In such event as established in this 
Clause10.5, the Producer shall not bear the 
coverage for any discounted rates and shall 
receive the full amount of the due Net Sales 
Proceeds in accordance with Clause 9 above.  

10- 6 ) أیة 10یضع أي من أحكام ھذا البند رقم ( ال 
أي  سلعقیود على حق الشركة في استخدام 

آخر في تنفیذ أنشطتھا الترویجیة، سواء  منتج
 سلعأكان ھذا االستخدام منفصًال عن ال

 موضوع الخدمة أم كان مشترًكا معھا.

10.6 Nothing in this Clause 10 shall limit IMT’s 
rights to utilize the products of a third party 
Producer, whether separately or jointly with 
the Consigned Inventory, in implementation 
of its promotional activities.  

  Producer’s Promotional Activities أنشطة المنتج الترویجیة

10- 7 ینسق المنتج مع الشركة أنشطتھ الخاصة  
بالتسویق اإللكتروني على شبكة اإلنترنت، 

األنشطة بالقدر الممكن ویراعي اتساق ھذه 
والمعقول مع إرشادات الشركة الخاصة 

 بالعالمة التجاریة

10.7  The Producer shall coordinate with IMT 
regarding its online digital marketing 
activities and shall align such activities, to a 
reasonable possible extent, with IMT’s brand 
guidelines  

10- 8 عروض ترویجیة أو تقدیم أى لمنتج ل یحق  
خصومات أو تخفیضات أو تصفیات ألي من 

عن طریق السلع موضوع الخدمة، وذلك 
تحدیث المتجر اإللكترونى لیوضح ثمن السلعة 

  بعد التخفیض.

10.8  The Producer shall have the right to 
introduce any sales, discounts, promotions or 
clearances on any Product from the 
Consigned Inventory by updating its e-Store 
to reflect the relevant reduction to the 
Product Price.  

  

11-   Warranties .11 الضمانات 

11- 1  :Each Party warrants to the other Party that 11.1 :یلي ما اآلخر للطرف طرف كل یضمن 

)1(  وفقًا صحیًحا قانونیًا تأسیًسا مؤسس أنھ 
 .المصري للقانون

(a) it is legally incorporated, in compliance 
with Egyptian law; 

)2(  it is authorized to enter into this (b) .العقد ھذا بإبرام لھ مصرح أنھ 
Agreement; and 

)3(  the execution and delivery of this (c) عنھ ینتج ال العقد ھذا وتسلیم توقیع أن 



 

 التأسیسیة المستندات من بأي إخالل
 الخاصة التجاري التسجیل ومستندات

 .بھ

Agreement will not result in a breach of 
any of the terms of the constitutive and 
commercial registration documents of 
such Party. 

11- 2   :The Producer warrants to IMT that 11.2 للشركة ما یلي : المنتج ویتعھد یضمن 

)1(  القانونیة والصالحیة السلطة یمتلك إنھ 
 المتعلقة الملكیة وحقوق والتراخیص

موضوع الخدمة ولترویج وبیع  بالسلع
 في مصر.  سلعال

(a) The Producer has the power, licenses, 
permissions, authorisations proprietary 
rights and permits in respect of the 
Product and to sell and promote the 
Products in the Consigned Inventory in 
Egypt;  

)2( المعروضة  السلع عن مسؤوال یكون إنھ 
 قع اإللكترونيأو المباعة من خالل المو

مسؤوال عن مخالفة أو انتھاك  ویكون
أي حقوق أو عقود لطرف ثالث ناتجة 

 عن ذلك. 

(b) The Producer shall be responsible for the 
Products offered or sold through e-IMT 
and breach of any third party rights or 
contracts resulting therefrom;  

11- 3  :The Producer warrants to IMT that 11.3 للشركة ما یلي:  المنتج ویتعھد یضمن 

)1( موضوع الخدمة أصلیة و  السلع تكون أن 
خالیة من أي عیوب في التصمیم أو المواد 

 .الصنعةأو 

(a) The Products shall be original and free 
from defects in design, material and 
workmanship;  

)2(  موضوع الخدمة  السلع تكون أن تكون أن 
 وصف ألي موافقةوالمواد التسویقیة 

أو أي  سلعبالقائمة المبدئیة لل المنتج یقدمھ
 نموذج آخر.

(b) The Products and the Promotional 
Materials shall correspond with any 
description given by the Producer in the 
Initial Inventory List or any other form; 

)3( والمواد موضوع الخدمة  السلع تنتھك أال 
أي حقوق نشر أو حقوق معنویة  التسویقیة

أو حقوق متعلقة بقاعدة البیانات أو حقوق 
تجاریة أو حقوق تصمیم أو أي  اتعالم

ألى طرف  حقوق ملكیة فكریة آخري
 ثالث.

(c) The Products and the Promotional 
Materials shall not infringe on any 
copyright, moral right, database right, 
trademark right, design right, or any 
other intellectual property right of any 
third party.  

)4(  صالحةموضوع الخدمة  السلع تكون أن 
 . لھ المخصصة للغرض

(d) The Products shall be fit for the intended 
purpose; 

)5(  موافقةموضوع الخدمة  السلع تكون أن 
 والتنظیمیة القانونیة المتطلبات لجمیع
 .بھا المتعلقة

(e) The Products shall adhere to any relevant 
statutory and regulatory requirements 
relating to such Consigned Inventory;  

)6(  The Products shall adhere to quality and (f) موافقة موضوع الخدمة السلع تكون أن 
safety standards; and 



 

 .والسالمة الجودة لمعاییر

)7(  مطابقةموضوع الخدمة  السلع تكون أن 
 بھا وتبلغ الشركة تضعھا مواصفات ألیة
.المنتج  

)8( أن تكون المواد التسویقیة المستخدمة على  
صورا أصلیة للسلع  ياإللكترونالموقع 

التي یقدمھا المنتج خالل متجره 
االلكترونى والتي یجب أن یكون تم إنشأھا 
من قبل المنتج أو أي طرف ثالث عینھ 

 المنتج لذا الغرض. 

(g) The Products shall meet any of the 
specifications for a Consigned Inventory 
product set out by IMT and addressed to 
the Producer.  

(h) The Promotional Materials used on e-
IMT shall be original pictures of the 
Products offered by the Producer through 
e-IMT and shall be created by the 
Producer or any third service provider 
engaged by the Producer for such 
purpose.  

11- 4  منتج،معیبة مقدمة من ال سلعحال وجود  في 
- الخیار للشركة یكون  حقوق أیة إلىباإلضافة 
 الضرر رفع أو الحق الستیفاء أخرى سبل أو

 بموجب أو العقد ھذا بموجب الشركة بھا تتمتع
-القانون قیمة أي  المنتج من تسترد أن في 

أضرار تتحملھا الشركة نتیجة خرق الضمانات 
-11( ودالمنصوص علیھا بالبن -11) و (2 3 (

أعاله. كما یكون للشركة الخیار فیما یلي 
 السلع إعادة): (أ) منتج(وذلك على نفقة ال

على نفقتھ، أو (ب) شراء  منتجالمعیبة إلى ال
 المعیبة دون أن سلعمماثلة بدیلة عن ال سلع
أو الغیر،  المنتج تجاه إضافیة تكلفة يأ تحملت

 سلعةبتبدیل أو إصالح ال منتجأو (ج) تكلیف ال
 المعیبة على وجھ السرعة.

11.4 If the Producer provides Defective Products, 
IMT may at its election and in addition to 
any other rights or remedies it may have 
pursuant to this Agreement or applicable law 
recover from the Producer any damages 
incurred by IMT as a consequence of breach 
to the warranties set out in Clauses 11.2 and 
11.3  above. IMT may also, at its election 
and at the Producer’s expense: (a) return the 
Defective Products to the Producer on the 
Producer’s expense; (b) purchase 
corresponding Products as a substitute to the 
Defective Products and without bearing any 
additional expense towards the Producer or 
any other third party; or (c) require the 
Producer to promptly replace or repair the 
Defective Products.  

11- 5 قیة حال استخدام المنتج للمواد التسویى ف 
بطریقة مخالفة للضمانت المنصوص علیھا 

-11بالبند  3 -  سبل أو حقوق أیة إلىباإلضافة 
 بھا تتمتع الضرر رفع أو الحق الستیفاء أخرى
-القانون بموجب أو العقد ھذا بموجب الشركة  

حق للشركة استرداد تعویض عن أي اضرار ی
تكبدتھا الشركة نتیجة خرق ھذه الضمانات 

إنھاء االتفاقیة باإلضافة الى حق الشركة فى 
-19وفقا للبند  1  . 

11.5 If the Producer uses any Promotional 
Materials in violation of the warranties in 
Clause 11.3 above, in addition to any other 
rights or remedies it may have pursuant to 
this Agreement or applicable law, IMT shall 
have the right recover any damages from the 
Producer incurred by IMT as a consequence 
of the breach of such warranties and to 
terminate the Agreement in accordance with 
Clause 19.1 of the Agreement.  

12-  Title to the Products .12 السلع ملكیة 

موضوع الخدمة إلى  سلعبملكیة ال المنتج یحتفظ
 المباعة السلعةأحد مندوبي التوصیل  تسلمحین 

 تنتقل ذلك وعند ،إلى عمیل الشركة اوتسلیمھ
إلى عمیل الشركة دون  المنتج من الملكیة

Title to the Products and the related risk of 
loss in the Consigned Inventory shall be 
retained by the Producer, until pickup of sold 
Products by a IMT Messenger and their 
delivery to the IMT Customer, at which point 



 

مسؤولیة على الشركة. ولتجنب الوقوع في 
إلى عمیل الشركة عن  سلعالشك، فإن تسلیم ال

 انتقال یستتبع ال التوصیل مندوبطریق 
إلى الشركة، وإنما یعتبر  المنتج من الملكیة

إلى عمیل الشركة،  منتجانتقاًال للملكیة من ال
عن وفي ھذه الحالة ال یتعدى دور الشركة 

 جرھمامت نشاءتوفیر منصة الكترونیة للتجار إل
 تسھیل و وبیعھا سلعھم عرضل ةاإللكترونی
 العاملین أحد طریق عن(سواء  التوصیل عملیة
 من الخدمة مقدمي أحد طریق عن أو لدیھا
في أي  للسلع مالكة الشركة تعتبر وال)، الغیر

مرحلة من المراحل وال تتحمل أي مسؤولیة 
 عنھا.

title to the sold Products in the Consigned 
Inventory shall be transferred from the 
Producer to the IMT Customer with no 
liability on the part of IMT. For the 
avoidance of doubt, the delivery of the sold 
Products to the IMT Customer by the IMT 
Messenger shall not entail a transfer of title 
from the Producer to IMT and shall be 
construed as a transfer of title from the 
Producer to the IMT Customer, whereby in 
such case IMT will solely be providing an 
online platform for the Producers to create 
their e-Stores to offer and sell their Products 
and facilitating delivery (whether through its 
employees or a third party service provider) 
and the Company shall not be deemed a title-
holder of the Product at any point nor shall it 
bear any liability related thereto. 

13-  Confidentiality .13 السریة 

13- 1  رقم البند ھذا صراحة علیھ ینص ما باستثناء 
 أي إلى اإلفصاح بعدم طرف كل یتعھد)، 13(

 السریة المعلومات من أي عن كان شخص
 موردي أو عمالء أو شؤون أو بنشاط المتعلقة
 طوال األوقات جمیع في وذلك اآلخر، الطرف
 بعد سنوات) 5( خمس ولمدة العقد ھذا مدة
 .مدتھ انقضاء أو إنھائھ

13.1 Save as expressly provided in this Clause 13, 
each Party undertakes that, at any time 
during this Agreement and for a period of 
five (5) years following the termination or 
expiry of this Agreement, it shall not disclose 
to any person any Confidential Information 
concerning the business, affairs, customers, 
clients or suppliers of the other Party. 

13- 2  المعلومات عن اإلفصاح طرف ألي یجوز 
 الحالتین في اآلخر بالطرف الخاصة السریة
 :التالیتین

13.2 Each party may disclose the other Party’s 
Confidential Information: 

)1(  إلى المعلومات ھذه عن اإلفصاح 
 أو ممثلي أو مدیري أو موظفي

 كان متى المفِصح الطرف مستشاري
 الواردة التزاماتھ لتنفیذ ضروریًا ذلك
 التزامھم یضمن أن وبشرط العقد، ھذا

 ).13( رقم البند ھذا بأحكام

(a) to its employees, officers, representatives 
or advisers who need to know such 
information for the purposes of carrying 
out its obligations under this Agreement, 
and on the basis that each Party shall 
ensure that each of its employees, 
officers, representatives or advisers to 
whom it discloses any other party’s 
confidential information adheres to this 
Clause 13; and 

)2( إذا كان اإلفصاح واجبًا بموجب القانون   
أو أمر محكمة، أو مطلوبًا من جھة 

 حكومیة أو تنظیمیة.

(b) as may be required by law, court order or 
any governmental or regulatory 
authority. 



 

13- 3  المعلومات من أیًا الطرفین من أي یستخدم ال 
 غرض أي في اآلخر بالطرف الخاصة السریة
 .العقد ھذا محل التزاماتھ تنفیذ باستثناء

13.3 No Party shall use any other Party’s 
Confidential Information for any purpose 
other than to perform its obligations under 
this Agreement. 

13- 4  الذي للطرف ملك السریة المعلومات جمیع 
 .كذلك وتظل قدمھا،

13.4 All Confidential Information is and shall 
remain the property of the Party who has 
supplied it. 

14- مسؤولیة وتعویض الشركة  إخالء   
14- 1 وتعویض  مسؤولیةإخالء و بإعفاءالمنتج  یتعھد 

 وكل من مساھمیھا والشركات وحمایة الشركة
التابعة لھا (وموظفیھم ومدیریھم ووكالئھم 
وممثلیھم) مسؤولیھا ومدراءھا وموظفیھا 
وممثلیھا ووكالئھا ضد أیة مطالبة أو خسارة 
أو ضرر أو تسویة أو تكلفة أو مصاریف أو 
غیر ذلك من االلتزامات  (یشار إلى كل منھا 

والتي تنشأ عن أو فیما  ("المطالبة") بكلمة
یتصل بما یلي (أ) المخالفة الفعلیة أو المزعومة 

ألي من االلتزامات الواردة في  المنتجمن 
 المنتج سلع(ب)  أو ا،ھذ العقدشروط 
 انتھاك أيإعادتھا أو (ج)  و وبیعھا وعرضھا

 حقوق أو فكریة ملكیةفعلي أو مزعوم ألي 
 محتوى أو المنتج یبیعھا سلع أي قبل من ملكیة
ضرائب المفروضة على ال(د)  أو منتجال یقدمھ

أو لبیع و/أو  لمنتجأو واجبة السداد من قبل ا
تورید السلع.  

15-  القاھرة القوة 

14. IMT’s Release and Indemnity  

14.1 The Producer undertakes to release, 
indemnify and hold harmless IMT and each 
of its shareholders and affiliates (and their 
respective employees, directors, agents and 
representatives) against any claims, costs, 
losses, damages, judgments, penalties or 
other liability instigated by a third party 
(each a “Claim”) arising out of or relating to 
(i) the Producer’s actual or alleged breach of 
its obligations under this Agreement; (ii) the 
Producer’s Products, the advertisement, 
offer, sale or return of any Products offered 
by the Producer, (iii)  any actual or alleged 
infringement of any intellectual property or 
proprietary rights by any Products that the 
Producer sells or content that the Producer 
provides; or (iv) any taxes imposed on or 
payable by the Producer for the sale or 
supply of the Products. 

 

15. Force Majeure 

15- 1  تقع التي الطارئة األحداث القاھرة بالقوة یقصد 
 عن وتخرج الطرفین، من أي تدخل دون

 استمراره وتجعل بھا، المتأثر الطرف سیطرة
 ممكن، غیر العقد ھذا محل التزاماتھ تنفیذ في
 القضاء حوادث: المثال سبیل على بینھا ومن

 والثورات الشغب وأعمال والحروب والقدر،
 االقتصادیة واألزمات العمالیة واإلضرابات
 .الحكومیة واإلجراءات

15.1 Force Majeure means contingencies caused 
by neither of the Parties, which are beyond 
the control thereof and which render the 
further performance of the contractual 
obligations under this Agreement not 
possible such as acts of God, wars, riots, 
revolutions, strikes, economic crises, acts of 
government and the like. 

15- 2 یعتبر أي من الطرفین مخًال بالتزاماتھ محل  ال 
ھذا العقد إذا كان السبب الذي حال دون تنفیذھا 
أو أثر على تنفیذھا ھو القوة القاھرة، ویُرَجأ 

 استمرار مدة تساوي لمدة االلتزامات ھذه تنفیذ
 حاالت إحدى وقوع حال فيو. القاھرة القوة

15.2 Neither party shall be deemed in default of 
any of its obligations hereunder in case the 
performance of such obligations is 
jeopardized or prevented by Force Majeure. 
The performance of such obligations shall be 
extended by a period equal to that during 
which the Force Majeure contingencies exist. 



 

 إخطاًرا بھا المتأثر الطرف یقدم القاھرة، القوة
 یعرض اآلخر الطرف إلى الفور على كتابیًا
 في تأخره أو لاللتزامات تنفیذه عدم سبب فیھ

 .رسمي بدلیل ذلك یثبت أن على تنفیذھا،

On the occurrence of any such contingencies, 
the Party suffering therefrom shall 
immediately give the other Party notice in 
writing of the cause of delay and its cessation 
respectively and such notice shall be 
confirmed by official evidence. 

15- 3  لستین القاھرة القوة حاالت إحدى استمرت إذا 
 على الطرفان یتفق متصلة، یوًما) 60(

 ھذا تنفیذ في لالستمرار الالزمة الترتیبات
 أو بھ التنبؤ یمكن ال االستمرار كان وإذا العقد،
 ویتفقان الطرفان یتشاور تجاریًا، مجدٍ  غیر
 اإلخالل دون وذلك العقد، ھذا إنھاء على

 .اإلنھاء لھذا السابقة والتزاماتھما بحقوقھما

15.3 In case the Force Majeure contingencies last 
continuously for at least sixty (60) days, both 
Parties shall agree on the necessary 
arrangements for the further implementation 
of this Agreement. In case such further 
implementation appears to be unforeseeable 
or commercially unfeasible, then both Parties 
shall consult and agree on the termination of 
the Agreement, but without prejudice to their 
rights and obligations prior to such 
termination. 

16-  Assignment and Subcontracting .16 الباطن من والتعاقد الحوالة 

16- 1  العقد، ھذا محل التزاماتھا بتنفیذ إخالل دون 
 الباطن من التعاقد منفردة تقرر أن للشركة یحق
 بموجب التزاماتھا تنفیذ على ثالث طرف مع
العقد، ھذا  

  
16- 2 للشركة أن تقرر منفردة التعاقد من الباطن  یحق 

مع طرف ثالث لتقدیم التزامھا فیما یخص 
او شبكات الدفع اإللكتروني  قنواتبتوفیر 

لغرض توفیر خدمة الدفع اإللكتروني،    
16- 3  من التعاقد منفردة تقرر أن للشركة ویحق 

 فیما التزامھا لتقدیم ثالث طرف مع الباطن
موضوع الخدمة وفقًا  السلع بتوصیل یخص

ألحكام ھذا العقد، على أن تظل الشركة 
مسؤولة عن أي فعل أو تقصیر من جانب 
المتعاقدین من الباطن كأنھا ھي من أدى الفعل 

أو ارتكب التقصیر.  
16- 4  یجوز أنھ على الطرفان اتفق الشك، ولتجنب 

 ثالث طرف أي مع الباطن من التعاقد للشركة
 دون أعاله ھاإلی المشار االلتزامات بشأن
 .المنتج من موافقة على الحصول إلى الحاجة

16.1 Notwithstanding the performance of its 
obligations under this Agreement, IMT may 
unilaterally elect to subcontract the 
performance of its obligations as set under 
this Agreement to a third party subcontractor.  

16.2 IMT shall have the right to unilaterally elect 
to subcontract the obligation to provide the 
online payment gateway to be utilized in case 
of Online Payment to a third party payment 
service provider.  

16.3 Further, IMT shall have the right to 
unilaterally elect to subcontract the 
obligation to deliver the purchased 
Consignment Inventory as set out under this 
Agreement. In such event, IMT shall remain 
responsible for all acts and omissions of its 
subcontractors as if they were its own.  

16.4 For the avoidance of doubt, the Parties agree 
that IMT is entitled to subcontract the 
performance of the abovementioned 
obligations to any third party without the 
need to obtain an approval from the 
Producer. 

16- 5 طرفین أن یحیل أو ینقل أیًا یجوز ألي من ال ال 
من حقوقھ أو التزاماتھ محل ھذا العقد إلى أي 
طرف ثالث دون موافقة كتابیة مسبقة من 

16.5 A Party shall not without the prior written 
consent of the other Party assign or transfer 
the Agreement or any of its rights and 



 

الطرف اآلخر.   
 

obligations hereunder to any third party.  

17-  Severance .17 العقد أحكام استقالل 

 أو العقد ھذا أحكام من حكم أي بطالن قُرر إذا
 جانب أي في للنفاذ قابلیتھ عدم أو قانونیتھ عدم
 أن دون القوانین، أحد بموجب الجوانب من
 ككل، العقد على جوھري أثر الحكم لھذا یكون
 وقانونیة صحة على حال بأي ذلك یؤثر فال
 .األحكام بقیة ونفاذ

If any provision of this Agreement, which is 
not material to its efficacy as a whole, is 
rendered void, illegal or unenforceable in any 
respect under any law, the validity, legality 
and enforceability of the remaining 
provisions shall not in any way be affected or 
impaired thereby.  

18-  Variations .18 التعدیالت 

 أو العقد ھذا تعدیل على اتفاق أي یسري ال
 االتفاق ھذا یكن لم ما إلیھ اإلضافة أو إلغائھ
 .عنھما نیابة أو الطرفین من وموقًعا مكتوبًا

No agreement to vary, add to or cancel this 
Agreement shall be of any force or effect 
unless recorded in writing and signed by or 
on behalf of all of the Parties.  

19-   Termination .19 اإلنھاء 

19- 1 أخل أحد الطرفین بأي من التزاماتھ محل  إذا 
 ھذا العقد واستمر ھذا اإلخالل دون عالج لمدة 

 ھذا إنھاء اآلخر للطرف یحق عمل، یوم   ٥
 الطرف إلى یقدمھ كتابي إخطار بموجب العقد
 استدعاء صدور إلى الحاجة ودون الُمِخل،
 إقامة أو محكمة أمر على الحصول أو قضائي
 أو حقوق بأي اإلخالل ودون دعوى،

 أو الحق الستیفاء أخرى سبل أو تعویضات
 .الُمِخل غیر الطرف بھا یتمتع الضرر رفع

19.1. In the event that either Party fails to fulfil 
any of its obligations under this Agreement, 
and should such default remain without 
remedy for 5 working days from the 
relevant due date, then the non-defaulting 
Party will have the right to terminate this 
Agreement, by virtue of a written notice 
served to the defaulting Party and without 
having to serve any judicial summons, 
obtain a court order, or recourse to legal 
proceedings and without prejudice to any 
other rights, remedies and indemnities 
available to the non-defaulting Party. 

19- 2  على للمنتجین تصنیف نظام الشركة تنظم 
وأراء  تعلیقات على بناء اإللكتروني الموقع

 أعلى (5)تصنیف و  أدنى 1) ( ویمثلالعمالء 
تصنیف. إذا انخفض تصنیف المنتج على 

یحق للشركة إنھاء ھذا  )3(الموقع إلى أقل من 
العقد بموجب إخطار كتابي تقدمھ الشركة الى 
المنتج دون الحاجة إلى صدور استدعاء 
قضائي أو الحصول على أمر محكمة أو إقامة 

 دعوى.

19.2. IMT maintains a rating system on e-IMT 
based on Customers’ feedback, with (1) 
being the lowest rating and (5) being the 
highest rating. In the event that the 
Producer’s rating on e-IMT falls below (3), 
IMT shall have the right to terminate this 
Agreement by virtue of a written notice 
served on the Producer without having to 
serve any judicial summons, obtain a court 
order, or recourse to legal proceedings.  

19- 3  علىیحق للمنتج إغالق متجره اإللكتروني  
في أي  العقد ھذاإللكتروني وإنھاء الموقع ا

19.3. The Producer shall have the right to close its 
e-Store on e-IMT and terminate this 



 

 .Agreement at any time وقت.

20-   Survival of Rights, Duties and Obligations .20 وااللتزامات الحقوق سریان استمرار 

 یعفي ال األسباب من سبب ألي العقد ھذا إنھاء
 علیھ مسؤولیة أي من الطرفین من طرف أي
 وقت قائمة كانت سواء اآلخر الطرف تجاه
 تقصیر أو فعل أي بشأن بعده نشأت أم اإلنھاء
 .اإلنھاء قبل وقع

Termination of this Agreement for any 
reason shall not release either Party from any 
liability which at the time of termination has 
already accrued to the other Party or which 
thereafter may accrue in respect of any act or 
omission prior to such termination.  

21-  Governing Law .21 التطبیق الواجب القانون 

 مصر جمھوریة لقوانین العقد ھذا یخضع
 .القوانین لھذه وفقًا ویفسر العربیة،

This Agreement shall be governed by and 
construed in accordance with the Laws of the 
Arab Republic of Egypt.  

22-  Dispute Resolution .22 المنازعات تسویة 

22- 1  قد نزاع أي تسویة على بالعمل الطرفان یتعھد 
 خالل من نیة، وبحسن ودیة، تسویة بینھما ینشأ

 اتخاذ قبل إدارتیھما بین الوساطة أو التفاوض
 .القضاء إلى باللجوء القرار

22.1 The parties hereby undertake to endeavor in 
the first instance to resolve and/or settle any 
dispute amicably, in good faith and by 
negotiation or mediation between their 
respective management prior to resorting to 
adjudication.  

22- 2  یحال ودیة، تسویة إلى التوصل عدم حال في 
 بین ینشأ قد نزاع أي المصریة المحاكم إلى

 أو تفسیره، أو العقد، بھذا یتعلق ما في الطرفین
 .بموجبھ الطرفین والتزامات حقوق

22.2 If an amicable resolution to the dispute is not 
reached, any dispute between the Parties in 
regard to any matter arising out of this 
Agreement or its interpretation or their 
respective rights and obligations under this 
Agreement shall be referred to Egyptian 
courts. 

23-   Entire Agreement .23 العقد شمول 

 في الطرفین بین االتفاق كامل العقد ھذا یشكل
 .بموضوعھ یتعلق ما

This Agreement constitutes the entire 
Agreement between the Parties concerning 
its subject matter.  

24-   Precedence of this Agreement .24 العقد أولویة 

 وجود حال في العقد ھذا وأحكام بشروط یؤخذ
 أي یتضمنھا لھا مخالفة أحكام أو شروط أي

 الطرفین، أحد من مقدمة أخرى وثیقة أو مستند
 أو التجاریة األعراف أو القوانین تتضمنھا أو

 .التجاري التعامل سیاق أو الممارسات

The conditions contained herein prevail over 
any inconsistent terms or conditions 
contained, or referred to in any other 
document supplied by either Party, or 
implied by law, trade custom, practice or 
course of dealing. 

25-  Notices .25 اإلخطارات 



 

25- 1 والطلبات والمطالبات  اإلخطارات جمیع 
الالزمة أو المسموح بھا بموجب ھذا العقد 
یجب أن تصدر مكتوبة، وأن تقدم بالبرید 
اإللكتروني أو البرید المسجل، أو تسلم بالید، 

 وفقًا لما یلي:

25.1 All notices, demands or requests required or 
permitted under this Agreement must be in 
writing, and shall be made either by email or 
by hand delivery or certified mail as follows:  

)1(   :If to IMT, at (a) :الشركة إلى تقدیمھا حال في 

 التجمع الصناعیة، المنطقة ٤٣٢: العنوان
 ،، القاھرة، مصر، الجدیدة القاھرة الخامس،

Address: 432 Industrial Zone, Fifth 
Settlement, New Cairo, Cairo, Egypt, 

 For the attention of: [Ms. Rania Atef] رانیا عاطف:  عنایة

 Email Address: makers@imkthis.com [makers@imkthis.com]: اإللكتروني البرید

)2(  :If to the Producer, at (b) :المنتج إلى تقدیمھا حال في 

:العنوان  
  

Address:  

 

  :For the attention of : عنایة

 

:اإللكتروني البرید  
  

 

Email Address: 

 

25- 2 إخطار أو رسالة تقدم بالید تعتبر مستلمة  أي 
وقت التسلیم، وأي إخطار أو رسالة ترسل عن 
طریق شركة توصیل معروفة دولیًا تعتبر 

عقب تاریخ   الثالثمستلمة في یوم العمل 
 اإلرسال.

25.2 Any notice or communication delivered by 
hand shall be deemed to have been received 
at the time of delivery, and any notice or 
communication sent by recognized 
international courier shall be deemed to have 
been received on the third Business Day after 
the date of dispatch. 

26-  Counterparts and Language .26 واللغة العقد نسخ 

باللغتین العربیة حرر ھذا العقد في نسختین 
واإلنجلیزیة، وفي حال وجود أي تعارض بین 
النصین العربي واإلنجلیزي یؤخذ بالنص 

 اإلنجلیزي.

This Agreement was drafted in two 
counterparts in both Arabic and English 
versions. In case of any discrepancy between 
the Arabic and English versions, the English 
version shall prevail. 

 

 



 

 

 طریق عن العقد ھذا الطرفان وقع تقدم، لما إشھاًدا
 بدایة في المذكور التاریخ في وذلك المعتمدین، ممثلیھما
 .العقد

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have 
caused this Agreement to be signed by their duly 
authorized representatives, on the date stated on 
the beginning of the Agreement. 

  :Signed on ]                                    بتاریخ [ وقعھ

  For and on behalf of I Make This زیسونیابة عن شركة أي میك  باسم

  :Name : االسم

 

  :Capacity : الصفة

 

 :Signature : التوقیع

 

  Signed on بتاریخ  وقعھ

 [                                     ] For and on behalf of ]                                     ونیابة عن [ باسم

:االسم  
 

Name: 

:الصفة  
 

Capacity: 

 :Signature : التوقیع

  

 
 

 


