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 PEECOOP ببيكو –الستخدامالعامة لشروط ال
 .[...........تاريخ ]ال
 

الستخدام والمعلومات القانونية )المشار إليها فيما يلي بـ "الشروط العامة لشروط هذه التطبق 

ت العامة"( على موقع ترن ، www.peecoop.com هووعنوانه )بيكوب(  oop.comcPee ان

شركة ذات ال، Red-Ant أنت-ريدطويره الخاص به، الذي قامت بت جوالى تطبيق وعل

والكائن مقرها الرئيسي بشارع أبو بكر درهم  10.000ها رأسمالالبالغ محدودة المسؤولية ال

بيضاء تحت السجل التجاري بالدار الوالمقيدة ب، البناية أ، سيدي معروفث، الثالطابق ال، القادري

 "(. أنت-ريد)" 45696145ضريبي ، رقم تعريفها ال461457رقم 

ت الموقعهذا  ترن على شروط ضمنيا توافق  لموقعل كاستخدام، وبأنت-ريد في ملكية ان
 ناع عن استخدامه.متالعليك ا ينبغي، على ذلكتوافق  لمإذا واالستخدام هذه. 

وتطبيق  اإلنترنت)"المستخدم" أو "المستخدمون"( موقع  نلمستخدميرهن تصرف ا أنت-ريدتضع 
 "(.المنصة" المشار إليها معا بـ) بيكوب  جوال

 ا هو موضح أدناه(.وفق م) ينالناقل" الزبناء والمستخدممصطلح "يشمل 
 

I .الغرض 

 .ومنصات الهاتف المحمول الرقمية ارة المنصاتو تطوير وإده أنت-ريدلـ الغرض الرئيسي 
ات عربات ذعلى  ناقلين المتوفرينلا إدراجبهدف المنصة  أنت-ريد تفي هذا السياق، طور

 )"الناقل"(.لغرام ك 3500وزن حمولتها اإلجمالي المصرح به عن يقل محركات 

يرغب في  ،(بالزبونإليه فيما يلي المشار ( )شخص ذاتي أو اعتباري) زبونتسمح المنصة ألي 
بالعثور على ناقل وتحديد موقعه الجغرافي  كلغرام، 3500ال يتجاوز وزنها خدمة نقل بضائع 

يرغب اختيار الناقل الذي ويمكن للزبون أيضا . مكانهتحرك من البالقرب منه، دون الحاجة إلى 
 من قبل الناقل.لمقدمة حصريًا واالتفاق معه مباشرة على سعر خدمة النقل افي التعامل معه 

ولن تتحمل أي مسؤولية تحميلها ا وبالتالي ال يمكنهكمنصة مرجعية ال كوسيط،  أنت-ريدعمل ت
 قل مباشرة.النا قدمهاعن جودة الخدمة التي ي

هيكلة مهنة بغية لمحتملين، للزبناء الناقلين من أجل تقديم خدماتهم إلى إبراز ا أنت-ريدتهدف 
 لديها :  اإلدراجتسنى لهم وط التالية عليهم حتى يفرض الشرمن خالل يرها، تأطالناقلين و

 

http://www.peecoop.com/


الفحص ، صالحة سياقة، رخصة للمتطلبات القانونية: بطاقة رمادية صالحةالعربة استيفاء  -
 يكون إلزاميا؛ عندما التقني 

 تأمين المركبات والمسئولية المدنية والبضائع المنقولة. -
 

عالقة تبعية أية ال توجد و. أنت-ريدأجيرة لدى لة وليست تقمسناقلين جهات ال بأن أنت-يدتذكر ر
 .والزبناء أنت-يدبين ررابط تجاري أي مثلما ال يوجد  والناقل، أنت-ريدبين 

المنصة إزاء حصري واجب بأي الناقلين المسجلين ليسوا ملزمين أن بأيًضا  أنت-يدوتذكر ر
 المنصة. رجخافير خدماتهم تومنصات أخرى أو في  اإلدراجهم ويمكن

للقيام بعملية  أنت-ريدوثائق التي تطلبها البالناقلون يدلي ون في تقديم خدماتهم، الناقل عندما يرغبو
. النقل للقيام برحلةويعلن جاهزيته بالمنصة االتصال الناقل إنجاز العملية، يربط بمجرد و. اإلدراج
 ذاتها.ة النقل في حد خدمعن مسؤولية  أنت-ريدال يمكن تحميل لذلك، 

 

IIشروط االستعمال . 

احة وبوضوح المستخدم ويقبل صر يقر، إرادياتعريف الشاء ملف لمنصة، ومن خالل إنابولوج 
 .)كوكيز( وسياسة ملفات تعريف االرتباطالسرية هذه الشروط العامة وسياسة 

 

III. المستخدم والتسجيل ولوج 

 الشروط التالية:ي استيفاء من الضرور نصة،تكون زبونا ويتسنى لك ولوج الم. لكي 1

 .سنة 18ال يقل عمرك عن أن • 

التي تطلب بيانات شخصية مثل  ،اإللزامية في استمارة التسجيلبيانات أن تمأل بأمانة ال •
 اسم المستخدم وعنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف.

 شروط االستخدام هذه.وأن توافق على • 

 الضروري استيفاء الشروط التالية: في المنصة، من وتكون ُمدرًجا . لكي تكون ناقاًل 2

 .سنة 18ال يقل عمرك عن ن أ• 

سياقة صالحة، بالمتطلبات القانونية: بطاقة رمادية صالحة، رخصة  عربتكأن تفي • 
 الفحص التقني عندما يكون إلزاميا.

 .تأمين المركبات والمسؤولية المدنية والبضائع المنقولة• 
 .ةللعربديم صورة تق• 
 تقديم صورة هوية.• 
أن تمأل بأمانة البيانات اإللزامية في استمارة التسجيل، التي تطلب بيانات شخصية مثل  •

 اسم المستخدم وعنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف.
  وأن توافق على شروط االستخدام هذه.• 

 يتسنىحتى  أنت-ريدلـ ئيسي إلى المكتب الرالمذكورة أعاله  الوثائق. سيُطلب من الناقل إرسال 3

 المنصة.ولوج التحقق منها قبل منح الناقل حق  أنت-ريدلـ 



في استمارات  أنت-ريد لـ المبينة ،جميع المعلومات المتعلقة بهويته وقدرتهأن . يضمن المستخدم 4

ت بيانابتحيين م صحيحة ودقيقة وكاملة. باإلضافة إلى ذلك، يتعهد المستخد ،التسجيل على المنصة
 بشكل منتظم.تصال الخاصة به اال

أن هناك  أنت-ريد تمستخدم معلومات خاطئة أو غير دقيقة أو غير كاملة، أو إذا اعتبر. إذا قدم 5

منع هذا أن ت أنت-ريدلـ  قيح، ة أو دقة أو سالمة هذه المعلوماتأسبابًا مبررة للشك في صح
 استخدامها، ومن المستقبلفي أو  اليحاأو خدماتها، ولوج المنصة ومحتواها و / المستخدم من 

 .أيضا

. عند التسجيل في المنصة، يجب على المستخدم اختيار اسم مستخدم وكلمة مرور. اسم 6

سالمة لتحسين و. للتفويتالمستخدم وكلمة المرور سريان للغاية وشخصيان وغير قابلين 
ي دخول المستعملة فل التسجيفس بيانات المستخدم نعمل ال يستن بأ أنت-ريدوصي ت، حساباتال

، ال في منصات مختلفةنفس بيانات تسجيل الدخول عمل إذا كان المستخدم يستمنصات أخرى. و
عدم ولوج الملف الشخصي إال من لدن ن اضمأن تضمن سالمة الحساب، و أنت-ريدلـ يمكن 

 المستخدم.

سيكون وليها. صول إبالو للغيرماح . يتعهد المستخدم بعدم الكشف عن عناصر حسابه وعدم الس7

، بما في من لدن الغيرالمستخدم مسؤوالً بمفرده عن أي استخدام لهذه البيانات أو خدمات المنصة 
ذلك اإلعالنات و / أو المحتوى الذي تم إدخاله، أو أي إجراء آخر يتم تنفيذه تحت اسم المستخدم و 

 / أو كلمة المرور الخاصة به.

خله على المنصة. باإلضافة إلى ذلك، من خالل لمحتوى الذي أدلمالك الوحيد ل. المستخدم هو ا8

، فيما يتعلق أنت-ريدلـ المستخدم  يرخصالتسجيل في المنصة وقبول هذه الشروط العامة، 
ا، يشمل الحق في مجانيوللتحويل  قابالترخيصا نهائيا ال رجعة فيه، بالمحتوى الذي يوفره، 

واستغالل شهار إوتوزيع وإنشاء أعمال مشتقة، ول ديتعونسخ وتخدام سال، الترخيص من الباطن
لمستخدم ودون الحاجة تواصل مع امناسبة، مع أو بدون أنت -ريدبأي طريقة تراها هذا المحتوى 

 لهذه االستخدامات.أداء أي مقابل مادي إلى 

مسؤولة عن أي  ضمان هوية المستخدمين المسجلين، وبالتالي لن تكون أنت-ريدمكن لـ يال . 9

فوًرا،  أنت-ريديتعهد المستخدم بإبالغ ولهوية المستخدم المسجل.  ينمسجلالغير من استخدام 
 أو الكشف عنه أو فقده.محتواه قنوات االتصال المتاحة، في حالة سرقة  عمالباست

 

IV . تشغيل الخدمةكيفية 

المنصة  وجول، يجب عليه ةمعين في اختيار شركة نقل لرحلةكزبون المستخدم المسجل  رغبإذا 
المعلومات المتعلقة بيانات ملء زبون يجب على الووطلب الخدمة بهذه الطرق اإللكترونية. 

 التالية: الخاناتبالرحلة التي يبحث عن ناقل من أجلها عن طريق ملء 
 : ].[مكان االستالم

 التسليم : ].[ مكان
 : ].[البضاعةوصف 



 : ].[البضاعةوزن 
 ].[وزن الحمولة:  ،اإلرساليةوزن 
 : ].[اإلرساليةحجم 

 : ].[السعر المقترح
 : ].[بيكوبر سعر يااخت

 

 الزبونللرد على طلب  ؤهلةم، الكل مدينة ومنطقةالمدرجة لديها في  ،تقدم المنصة شركات النقل
 على الفور.

 خدمة تحديد الموقع الجغرافي المتاحة له.باستعمال نفسه زبون الناقل بيختار ال

-والناقل تبليغ الزبون  أنت-ريد لكي يتسنى لـالرحلة يقبل أن على الناقل يجب ختيار الناقل، ا بعد
 ، حسب الحالة. الزبونإحداثيات الناقل / ب -عن طريق رسالة

أن الناقل حر في إعطاء اإلشارة إلى متبادل، مع التفاق االسعر الرحلة بيحدد الناقل والزبون 
 النقل.ة ليعمو عدم تنفيذ السعر الذي يرغب فيه وقبول أ

 لالستالم والتسليم، مسؤوالً بمفرده عن توفير العناوين الصحيحة على المنصة ن بوزسيكون ال
أو استالم اإلهمال أو الخطأ في في حالة والناقل من أي مسؤولية أنت -لذلك يخلي طرف ريدو

زبون ى الن عليتعيعليه، م. والتسليستالم أو تقديم عنوان غير صحيح لالالناتج عن تسليم البضائع 
 على المنصة.لالستالم أو التسليم عنوان غير صحيح المترتبة عن تقديم تحمل التكاليف 

التي يكلف تقديم جميع المعلومات، بأكبر قدر ممكن من التفصيل، حول الخدمة  الزبونيجب على 
 خانةراها مفيدة في ، يمكنه تقديم أي تعليقات يذلك. لعند االقتضاء، بها الناقل والبضائع

على اتصال ويبقى الزبون إذا لزم األمر، مشاركة صورة مع الناقل.  ؛ ويمكنه أيضا،"التعليقات"
 وفقًا لتعليماته.مهمة قل ويمكنه التواصل معه في أي وقت للتأكد من أنه ينفذ الادائم بالن

ضائع لم البمن يستكن هناك أو لم ي لالستالم،في الموقع المتفق عليه موجودة إذا لم تكن البضاعة 
كون عليه في البداية. عالوة على ذلك، لن ي ، يحق للناقل طلب زيادة في السعر المتفقعند التسليم

 بضاعة موضوع المهمة، عند االقتضاء.التلف في هذه الحالة عن مسؤوال 
 

Vايات. الشك 

ى يع والتصديق علعنوان التسليم قبل التوقبضاعته في  التحقق من تسليم الزبونيجب على 
الخدمة على دق على التفويض أو الشراء شخصيًا أو اويص الزبون، يؤكد هذا التوقيعبالتفويض. 

ث التصديق على بأنه يجوز لطرف ثال الزبون. باإلضافة إلى ذلك، يصرح لحسابهالمقدمة 
ن النهائي أو عي موجوًدا في عنوان التسليم الزبون، على سبيل المثال إذا لم يكن التفويض نيابة عنه

لتحقق من أن ا/ أو الطرف الثالث(  )و على الزبون يتعينوالتوقيع. لذلك،  لالستالم طرفًا ثالثًا
 ، وإذا لزم األمر جمع أدلة كافية إلثبات أنها لم تكن كذلك.مالئمةالخدمة المقدمة 

ن لى إبراء ذمة معلفائدة الناقل التوقيع و، فحص بضاعته وبمجرد إتمام التسليم الزبونيجب على 
ويعفي  لحسابهاألداء السليم للخدمة المقدمة  الزبونمن خالل التوقيع المذكور، يؤكد أداء مهمته. 



بأي حال من  تتحمل أية مسؤوليةلن  أنت-ريدأن  على. وتجدر اإلشارة مسؤوليةالناقل من كل 
بله ا يقهو م، وا أبداهمسؤوليتبأو الناقل  الزبونعتد يولن األحوال عن خدمة النقل والتوصيل، 

 المستخدمون من خالل التوقيع على هذه الشروط العامة.

الموافقة قبول نقل البضائع وشروطها و. عندما يتم عالقة مباشرةبالزبون الناقل العالقة التي تربط 
نزاع بين الناقل قيام في حالة و. الزبونبين الناقل وكاملة على السعر، تكون العالقة التعاقدية 

 .النزاعهذا طرفًا في  أنت-ريدكون تمن األحوال أن بأي حال  ، ال يمكنلزبوناو
 

VI .فوترةوال الثمن 

 .زبناءالتسجيل واستخدام المنصة مجانيان تماًما لل

على أساس عدد المشاهدات مؤدى عنه، ويحتسب المبلغ الواجب أداؤه على المنصة ين قلاإدراج الن
 .زبناءمن قبل ال ناقللكل 

األخير وفقًا للشروط هذا الخدمة المتفق عليه مع الناقل مباشرة إلى  نمثدفع  الزبونى يجب عل
 بينهما.يتوافقان عليها التي كان 

 

VII واإللغاء التراجع. سياسة 

كل عن درهم  100غرامة قدرها  أنت-ريدلـ يدفع موافقة عليها، سبعد الإذا ألغى الناقل الرحلة 

 رحلة ملغاة.

كون لن يموافقته على الرحلة، لكن قبل تأكيد الناقل لموافقة عليها، بعد الرحلة ال الزبونألغى إذا 
 بأي مبلغ للناقل. ادينم

يتعين عليه موافقته على الرحلة، تأكيد الناقل لموافقة عليها وبعد بعد الرحلة ال الزبونألغى أما إذا 
يحتاج كيلومتر  لكعن .[ درهًما تطبيق تعريفة تبلغ ]، مع للناقل بالكاملثمن الرحلة كامال دفع 

 مكان وصول البضاعة.إلى البضائع  نقلمكان الناقل أن يقطعه من 
 

VIII .المحظورة السلعتسليم  منع 

والمبينة  المغربيةطبقا للقوانين  نقل البضائع غير المشروعةه يمنع المستخدمين أن أنت-ريديُعلم 
 :على سبيل المثال ال الحصر في الالئحة التالية

 

 نقل الكحول ومنتجات التبغ غالكحول والتب
 

 المخدرات
، غير المشروعةالمواد المخدرة الخاضعة للرقابة والمخدرات والمنتجات 

ذات التأثير النفساني، وكذلك الوثائق التي واألعشاب بما في ذلك العقاقير 
تروج لها؛ والمواد المشروعة مثل النباتات واألعشاب المقدمة في شكل 

تخالصها أو استخدامها بأي طريقة تنشاقها أو استناولها أو اسبيسمح 
أخرى قد تؤدي إلى نفس استخدام المواد أو األدوية أو المكونات غير 

 .المشروعة أو التي تدعي لها فوائد صحية غير مثبتة



 
 والكائناتالحيوانات 

 المقننةالحية 

نباتات جزاء أو سوائل من أصل حيواني؛ البذور المحظورة والكأل
)بما في ذلك منتجاتها  المقننةلكائنات الحية األخرى النباتات أو ا الضارة؛

الثانوية( المهددة باالنقراض أو التي ينظم القانون تجارتها، في جميع 
 الحاالت المعمول بها.

المواد اإلباحية التي 
 يستغل فيها األطفال

جنسيا يشكل استغالال قد محتوى  أيالمواد اإلباحية التي تتضمن أطفااًل أو 
 لألطفال

في  المؤلفحقوق 
 ياتالبرامج

 اإلعالمية والوسائط

 للكتب والموسيقى واألفالم وغيرها من المواد االنسخ غير المصرح به
 ، بما في ذلك النسخ المرجعيةخاضعة لترخيصالمحمية بحقوق النشر أو ال
لعاب والنسخ غير المصرح بها من البرامج وأالمدرجة بشكل صحيح، 

خاضعة الالمحمية بحقوق الطبع والنشر أو المواد األخرى الفيديو و
أو المنتجات األخرى التي تكون موضوع رسائل غير مرغوب لترخيص، 

 فيها.

مقلدة سلع ال
والمنتجات غير 

 بهارخص الم

أو غيرها من السلع ؛ العناصر المملوكة ين نسخ أو تقليد منتجات المصمم
طوابع بريدية؛ ة؛ ؛ توقيعات مزيفعادةً المصادقة للمشاهير والتي تتطلب 

 بها. خصوغيرها من البضائع غير المر تذاكر

أجهزة أو أدوات 
جراءات اإلتجاوز 

 نيةاألم

أجهزة المودم أو الرقائق أو األجهزة األخرى لتفكيك إجراءات الحماية 
 .iPhoneوأجهزة فك تشفير آليات  ، بما في ذلك األجهزة الرقميةالتقنية

القمار ألعاب 
 نةوالمراه

ع تذاكر اليانصيب والرهانات واالشتراكات / التسجيالت على مواق
ذي الصلة. الترويج المصرح به  ياتالمراهنة عبر اإلنترنت والمحتو

 للكازينوهات المادية.

المنتجات المباعة في 
 الصيدليات

 تسليم المنتجات الصيدالنية

ون عن طريق إتالف ات تنتهك القانمعلومات أو معدأو  مراجعكتيبات أو  القرصنةأدوات 
أو تسهيل الوصول إلى البرامج المحمية أو الخادم أو موقع الويب أو أي 

 ممتلكات أخرى
 الخاليا الجذعية ؛ األجنة. ؛عضاء أو أجزاء من الجسم؛ سوائل الجسمأ جسم اإلنسان

البضائع المسروقة 
 أو غير القانونية

ع غير قانونية أو التي تروج لسل ت أو المعلوماتالمستندات أو المنتجا
أو التي ال  شخصال يملكهاتسهل األعمال غير القانونية؛ البضائع التي ال 

يحق للشخص بيعها؛ البضائع المنتجة بشكل ينتهك حقوق الغير؛ البضائع 
المخالفة لقيود االستيراد أو التصدير أو وضع العالمات؛ السيارات التي 

وحيد والكامل عن التحقق من هو المسؤول ال لنقل. المستخدمتخضع لقيود ا
 أن جميع العناصر أصلية وقانونية.

تصاالت االأجهزة 
 شرعيةالغير 

لحصول على إشارات أقمار صناعية مجانية ومنتجات غير قانونية اأجهزة 
 لتعديل الهواتف المحمولة وغيرها من المعدات.

تهدف  مستندات األخرىمنتجات أو  كتب أو لكات أوممتومستندات مسيئة  



 إلى : مستندات مسيئة
 الطائفةتشويه سمعة شخص أو مجموعة أشخاص على أساس العرق أو • 

 آخر. عنصرأو البلد األصلي أو الدين أو الجنس أو أي 
تشويه سمعة أي شخص أو أشخاص محميين من التشهير بموجب • 

 القانون المعمول به.
 لعنف.التحريض على ا ح أعمال العنف أواامتد• 
 الترويج للتعصب أو الكراهية.• 
الترويج أو دعم الجماعات اإلرهابية أو المنظمات األخرى التي يحظرها • 

 القانون.
 آلداب العامة.لمخالفة • 

مسيئة تتعلق  وثائق
 بجريمة 

، مثل األمتعة الشخصية المرتبطة من مسرح الجريمة عناصرصور أو 
 اإلجرامية بالمجرمين أو األفعال

 الجملةبأو النادرة أو الثمينة  النفيئةألحجار أو المواد بيع ا النفيسة جارحاأل
الثقافية األغراض 

 المحمية
بشأن الوسائل التي تستخدم  1970 لسنةالوثائق المشمولة باتفاقية اليونسكو 

ة لحظر ومنع استيراد و نقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروع
؛ ها أو نقلها لقيود قانونيةتصديرخاضع بيعها والأو الممتلكات األخرى 

 التكوينات الصخرية )الهوابط والصواعد(؛وقديمة الشياء األ

أجهزة األلعاب 
النارية والمواد 

الخطرة التي تتطلب 
 ترخيًصا خاًصا

 
 يخضعمنتجات األلعاب النارية والمنتجات ذات الصلة في األسواق التي 

 واد مثل البنزين أو البروبان.، والملتنظيم قانوني توريدها
 

األجهزة المتعلقة 
 بالمرور

لوحات الترخيص وأجهزة تعديل حركة المرور غير  توحامال رادارات
 المشروعة والمنتجات ذات الصلة.

 
 األسلحة

لنارية والذخيرة والعناصر األخرى، بما في ذلك، على سبيل األسلحة ا
 اكين التي ال يمكن اكتشافها أو ألسلحة النارية والسك، االمثال ال الحصر

إخفاؤها بسهولة وأسلحة الفنون القتالية وكواتم الصوت والذخيرة أو يتم 
 شواحن الذخيرة.

والعمالت  النقود
 األجنبية

، وكذلك األوراق عمالت المدعومة بالمعادن الثمينةالعمالت األجنبية أو ال
 ى ذات قيمةق مالية أخراورأ ةأي النقدية والعمالت المعدنية أو

 

عن أي  يةمسؤولأية  أنت-ريدتتحمل من البضائع موضوع التسليم. لذلك، لن  أنت-ريدتحقق تال 
 بشكل مخالف للقوانين الجاري بها العمل.نقل لسلع غير قانونية 

 



XIتحديد الموقع الجغرافي . 

ك الموقع الجغرافي ومشاركتها، بما في ذلبيانات الموقع الدقيقة واستخدامها جمع  أنت-ريد يحق لـ
المستخدم مع مراعاة سماح في الوقت الفعلي لجهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول للمستخدم، 

لمستخدمين إلى موقع نقطة لتوجيه اجمع بيانات الموقع هذه واستخدامها أنت -ريدويمكن لـ بذلك. 
 و / أو وجهة الرحلة.االنطالق 

لن ، هذا الصددوبوالتسليم.  لالستالماوين الصحيحة سؤوالً عن إدخال العنسيكون المستخدم مو
أي مسؤولية في حالة حدوث خطأ أو إغفال في توفير هذه العناوين من قبل  أنت-ريدتتحمل 

 المستخدم.
 

Xالتزامات المستخدم . 

يه ولباقي والولوج إلملفه الشخصي ليتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن االستخدام الصحيح 
مبادئ حسن النية واألخالق والعادات وللمنصة وفقًا للتشريعات المعمول بها  ىخراأليات المحتو

باحترام هذه المستخدم  ، يتعهدعلى وجه الخصوصونظام عام. وللوالتقاليد المقبولة عموًما 
 الشروط العامة بدقة.

غراض أل للمنصة ىخراأليات المحتوويجب على المستخدم االمتناع عن استخدام ملفه الشخصي 
التي قد تلحق  وأ، الغيرنتائج غير قانونية تنتهك حقوق ومصالح التي تفضي لغير قانونية أو 

المحتوى والخدمات بأي شكل من  أو تعطلها أو تؤثر عليها أو تغير محتوياتهاالضرر بالمنصة أو 
من قبل  لمنصةلالعادي ستعمال أو االاألشكال. باإلضافة إلى ذلك، يُحظر التدخل في االستخدام 

 المستخدمين اآلخرين.

وال خسارة أو ضرر.  ةشخص ال يمتثل لاللتزامات المذكورة أعاله سيكون مسؤوال عن أي كل
نجم عن هذا االستخدام غير القانوني تعواقب أو خسارة أو ضرر قد  ةة أييمسؤول أنت-ريدتحمل ت

 .الغيرمن قبل  الولوجأو 

 تعهد المستخدم بما يلي:يال الحصر، ل المثال بشكل عام، على سبيو

وظائفها أو خدماتها على ، كليًا أو جزئيًا، عن طريق التحايل دم تعديل أو تغيير المنصةع• 
 بطريقة أخرى  هاأو تغيير تفعيلهاأو إلغاء 

، وال القواعد المتعلقة بحماية البيانات حقوق الملكية الصناعية والفكرية عدم التعدي على• 
 .لشخصيةا

م المنصة إلهانة المستخدمين اآلخرين أو التشهير بهم أو ترهيبهم أو عدم استخدا• 
 .مضايقتهم أو مهاجمة صورتهم

 .حسابات البريد اإللكتروني لمستخدم آخر فيتدخل عدم ال• 
لمحتمل أن يتسبب في ملف تالف أو برنامج من اأي عدم إدخال فيروسات كمبيوتر أو • 

 .طرف ثالثأي أو  أنت-ريدتوى أو أنظمة مح تلف أو تعديل
، متكررة إلى عدد كبير من األشخاص عدم إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية و / أو• 

 .مدون موافقتهلألغيار أو إرسال عناوين بريد إلكتروني 
 .أنت-ريدسلع أو خدمات دون موافقة مسبقة من  ةعدم اإلعالن عن أي• 



تثل لهذه الشروط أن هذا األخير ال يم مستخدم آخر إذا رأىن يشتكي ميجوز ألي مستخدم أن 
إساءة أو انتهاك لهذه الشروط من خالل  ةبأي أنت-ريد، يجوز ألي مستخدم إبالغ العامة. وبالمثل

خذ جميع تتفي أقرب وقت ممكن و الشكاياتمن هذه  أنت-ريدوتتحقق االتصال.  استمارة
و / أو تعليق مستخدم من المنصة  أيتفاظ بالحق في سحب ، مع االحراها مناسبةتاإلجراءات التي 

بالحق في إزالة  أنت-ريدبسبب انتهاك هذه الشروط العامة. باإلضافة إلى ذلك، تحتفظ نشاطه فيها 
 رسالة ذات محتوى غير قانوني أو مسيء دون سابق إنذار أو إشعار الحق. ةأي توقيفو / أو 

 

XIم. إلغاء االشتراك من قبل المستخد 

 استمارةء االشتراك في المنصة عن طريق إرسال بريد إلكتروني باستخدام يجوز للمستخدم إلغا
 االتصال.

 

XII أنت-ريد. مسؤولية 

إلى  وولوجتقع على عاتق المستخدم مسؤولية توفير الخدمات والمعدات الالزمة لتصفح اإلنترنت 
صة عن إلى المن ولوجكلة في عن أي حادث أو مش أنت-ريديجوز للمستخدم إبالغ والمنصة. 

لمستخدم ا وتوجيهالحادث تحليل  أنت-ريدوستتولى االتصال المتاحة للمستخدمين؛  وسائلطريق 
 كيفية حله في أسرع وقت ممكن.إلى 

تتحمل ال ، وتم تحميله من قبل المستخدمين من خالل المنصةيالمحتوى الذي في  أنت-ريدال تتحكم 
 هذا المحتوى.لشرعي الالطابع ن مسؤولون عن المستخدمووحدهم ومسؤوليته؛ 

االتصال أو عدم توفر في الخدمة أو أخطاء في انقطاع أي ة يمسؤولأيضا  أنت-ريدوال تتحمل 
أو انقطاع الوصول إلى اإلنترنت أو أي سبب آخر خارج  هاأو تعطلخدمة الوصول إلى اإلنترنت 

 عن إرادتها.

نظام الكمبيوتر الخاص بتلف لة حدوث خطأ أمني أو مسؤولية في حاتحمل أية  أنت-ريدوترفض 
 بسبب: فيه،أو للملفات أو المستندات المخزنة  ،بالمستخدم )األجهزة والبرامج(

وجود فيروس في نظام الكمبيوتر أو الهاتف المحمول الذي يستخدمه المستخدم لالتصال • 
 .بمحتوى وخدمات المنصة

 .عطل في المتصفح• 
 .صدار قديمإذات متصفح  خدمة• 

خدمة النقل أو هوية الناقل أو طرق  ما يجري في إطارة لمسئو أنت-ريدال يمكن اعتبار وبالمثل، 
 التسليم أو وقت التسليم أو طبيعة أو تلف / فقدان البضائع المنقولة.

 



 . المسؤولية عن المحتوى1

ضمن تمنصة. لذلك ال ( كيفية استخدام المستخدمين للت ملزمة بمراقبة)وليس أنت-ريدال تراقب 
وال تتحقق ستخدام المستخدمين للمنصة وفقًا لهذه الشروط العامة أو بطريقة جادة و / أو حكيمة. ا

والناقلون( أو صحة البيانات  زبناءلتحقق( من هوية المستخدمين )الت ملزمة با)وليس أنت-ريد
 واكتمالها و / أو صحتها. وتحيينهاالمقدمة من قبلهم 

، يُعفي المستخدم لمنصة. وبالتاليسلة أو المسلمة من خالل امن البضائع المر أنت-ريدتحقق  تال
من أي مسؤولية تتعلق بتوافر و / أو نقل المنتجات التي تتطلب تصاريح أو  أنت-ريدوالناقل 

، كما هو موضح جاري بها العملظورة بموجب التشريعات التراخيص محددة، أو المنتجات المح
أن المستخدم و / أو  أنت-ريدعلم بلغ إلى أعاله. إذا  8ة ل ال الحصر( في الماد)على سبيل المثا

الشروع في تحقيق داخلي للتحقق  أنت-ريد، يجوز لـ محظورةالناقل يستخدم المنصة لنقل منتجات 
و / أو حظر المستخدم أو الناقل المعني حتى  يقتضيه األمرواتخاذ أي إجراء قانوني وقائع من ال

تزويد السلطات ، ، على وجه الخصوصأنت-ريد لدىبير المتاحة لتحقيق. من بين التدااكتمال ا
 بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالمستخدمين والناقلين.

التي قد تنجم عن االستخدام غير ر، ايا كان نوعها، مسؤولية عن األضراكل  أنت-ريدترفض 
قبل المستخدم إلى لمعلومات المقدمة من القانوني للمنصة من قبل المستخدمين أو من حقيقة ا

وعلى أو عدم دقتها أو عدم تحيينها أو عدم اكتمالها أو الخطأ الذي يشوبها... المستخدمين اآلخرين 
المستخدم انتحال وجه الخصوص ودون قيود، عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع قد ينجم عن 

تحمل على الخصوص  أنت-ريد رفضوتاتصال يتم عبر المنصة. أي شخصية طرف ثالث في ل
من حساب الغير عن أوامر النقل التي قد يتم وضعها من قبل ومسؤولية عن استخدام المنصة  ةأي

 المستخدم.

المنصة كليًا  بعض المستخدمين إلى ولوجبالحق في تقييد  أنت-ريدحتفظ ودون مراعاة ما سبق، ت
م األدوات باستخداع معينة من المحتوى، ، وكذلك إلغاء أو تعليق أو حظر أو حذف أنواأو جزئيًا

، إذا علمت أن النشاط أو المعلومات المخزنة غير قانونية أو ضارة بحقوق أو التكنولوجية المناسبة
المرشحات الالزمة لمنع استخدام وضع كافة  أنت-ريد يحق لـ، دهذا الصدوب. الغيرممتلكات 

وى من خالل لمحتا عرضمن خالل وترنت. الخدمة لتحميل محتوى غير قانوني أو ضار على اإلن
حقوق االستغالل الناشئة عن المحتوى  كافةعن  أنت-ريد لفائدة، يتنازل المستخدمون المنصة

 المقدم على هذا النحو.
 

 األداءاتأو  المهام بخصوص ةضمانانعدام ال. 2

رعية أو عدم ة أو موثوقية أو شيأو دقة أو جدبصحة أي ضمانات فيما يتعلق  أنت-ريدال تقدم 
منصة تكنولوجية  أنت-ريدأن بالمستخدم  يقر، ذا الصددوبه. ناقلينالمن قبل غيار قوق األانتهاك ح

 زبناءللتتيح ببساطة وهي بذلك ؛ مزودي الخدمة، أي الناقلينإدراج يتمثل نشاطها الرئيسي في 
مسؤولية تنشأ عن ة مكان وجودهم، وترفض تحمل أيبيانات االتصال الخاصة بالناقلين بالقرب من 

معلومات المقدمة من قبل الناقلين وعن أي خسارة أو ضرر قد يحدث لهم بسبب انتهاك هذه ال
 الشروط العامة. 



 تيسفل أنت-ريدأما  والناقل. الزبونعالقة مباشرة بين تنشأ ، يوافق الناقل على الرحلة عندماو
ف من التواصل. ألساسي لتمكين األطرار النظام ايوفيقتصر دورها على تطرفًا في هذه العالقة و

 مسؤولة أبًدا عن توافر الناقالت وال عن األداء الكافي والمرضي لمهامهم. أنت-ريدولن تكون 

ما ، دون مراعاة بالناقلين أو هويتهم أو خلفيتهم يما يتعلقتصديق فأو  أي تأكيد أنت-ريدال تقدم 
اطة أنه قد أكمل عملية ، فهذا يعني ببسالصفةهذه هذا الصدد، إذا اكتسب الناقل . وبورد أعاله
وقبل شروط االستخدام العامة هذه وأي شروط محددة أخرى من شأنها  المخصصة لذلكالتسجيل 

فيما يتعلق بموثوقية  أنت-ريدأو موافقة من جانب  تأكيدهذه الحالة ال تعني أي وأن تنطبق عليها. 
 مة و / أو سالمة المستخدمين.ئو / أو مال

بالتحقق بأنفسهم من المعلومات التي يريدونها عند تفويض مهمة إلى  اءزبنال أنت-ريدوصي تك لذل
 شركة نقل معينة.

مطالبة محتملة تتعلق بالمسؤولية القانونية الناشئة  ةفي المنصة، يقر المستخدم بأن أيعند التسجيل 
على ة مقصور تي تبقى من لدن مستخدمين آخرين للمنصة أو األغيار، ال إغفالأي عمل أو عن 

 .أنت-ريدوال يمكن رفع أي دعوى مسؤولية ضد غيار، هؤالء المستخدمين أو األ
 

XIIIتحديث وتعديل المنصة . 

وسياسة ملفات سرية لنفسها بالحق في تعديل هذه الشروط واألحكام، وسياسة ال أنت-ريدتحتفظ 
امة بعناية قراءة هذه الشروط العيجب على المستخدم ودون إشعار. وتعريف االرتباط في أي وقت 

سيكون قبول الشروط العامة خطوة أساسية يجب اتخاذها  وفي كل الحاالت،المنصة.  ولوجعند 
 إلى الخدمات والمحتوى المتاح على المنصة. الولوجقبل 

بالحق في تحديث أو تعديل أو حذف المعلومات الواردة في  أنت-ريدباإلضافة إلى ذلك، تحتفظ 
 بتصميمها وعرضها وشروط استخدامهاون إشعار، فيما يتعلق ألساسي، في أي وقت ودنظامها ا
 هذا الصدد.ب، دون تحمل أي مسؤولية وولوجها

 

XIV .فكريةالملكية ال 
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األنظمة والبرمجيات والهياكل والبنى التحتية وقواعد البيانات والمحتوى من أي نوع كل 
قى والشعارات والعالمات التجارية وقاعدة البيانات وما ور والمرئيات والموسي)النصوص والص

حقوق الملكية الفكرية أو حقوق منتجي بكافة داخل الموقع محمية  أنت-ريدديرها تإلى ذلك( التي 
 .الجاري بها العملقواعد البيانات 

النصوص   الحصرعلى سبيل المثال الومنها ، اوكل عنصر من العناصر المكونة له المنصة
وأسماء الشركات  ر ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية والعالمات التجارية والشعاراتوالصو

 .أنت-ريدملكية حصرية لـ ، وأسماء المجاالت

الجاري بها قواعد البيانات  إنتاجحقوق هذه العناصر محمية بالقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية كل 
 ف.، خاصة حق المؤلالعمل



، والنسخوإلغاء الترجمة وفك التشفير واالستخراج وإعادة االستخدام  لتفكيكوتمنع كل عمليات ا
أعمال النسخ والتمثيل والتوزيع واستخدام الموقع أو أي من مكوناته، دون إذن كافة م اوبشكل ع

 ءات قانونية.إجراتترتب عنه شكل انتهاًكا يعاقب عليه قانون الملكية الفكرية، وقد ت، وأنت-ريدمن 
 

 محتوى:لكية الفكرية للم. ال2

 مستخدم ينشر محتوى على المنصة بالملكية الكاملة لكل ما ينشره. كليحتفظ 

استخدام وتوزيع ب أنت-ريدلـ المستخدم صراحةً  يرخصالمحتوى عبر المنصة،  تحميلمن خالل 
كل أو جزء من وتعديل وتكييف وترجمة وعرض وترويج وتخزين وإعادة إنتاج ونشر  وحفظ

أو أي وسيط /و أنت-ريدالشبكات االجتماعية والمدونات التي تديرها وعلى  على المنصة المحتوى
واد والملف الصحفي والوسيط التجاري والمه الخصوص الوسيط المادي والرقمي آخر )على وج

لتسويق التحسين والترويج واوالترويجية و / أو اإلعالنية(، بأي وسيلة، ألغراض االستغالل 
يلة هذا التفويض صالح للعالم كله وط لخدمات والموقع أو ألغراض إقامة شراكات.واإلعالن عن ا

 ،أنت-ريد من لدن أي استخدام لمحتواه  ه ال يمكن منعيقر المستخدم بأنومدة تسجيل المستخدم. 
 قبل إلغاء اشتراكه أو حذفه أو إنهاء حسابه.

 

XVمعلومات شخصية . 

القوانين الجاري بها العمل تخدميها من خالل احترام هدة لحماية خصوصية مسجا أنت-ريدتسعى 
 هذا الصدد.ب

تلقائًيا عند استخدام المنصة. )كوكيز( المستخدم بأنه يمكن تثبيت ملفات تعريف االرتباط ونشعر 
إلدارة حسابات المستخدمين، وتحسين التنقل )كوكيز( ملفات تعريف االرتباط  بيكوبستخدم وت

 خطاء" وتحديد الوظائف الجديدة التي يرغب فيها المستخدمون.المنصة، واكتشاف "األ على

من خالل قسم المساعدة )كوكيز( أنه يمكنه رفض ملفات تعريف االرتباط أيضا المستخدم نشعر 
 في متصفح اإلنترنت الخاص به.

ككل تخضع المنصة ومن خالل  www.peecoop.comتم جمعها على الموقع يالمعلومات التي 

 تي تهدف إلى:للمعالجة ال

 شخصية على المنصة صفحة تحديد المستخدم وفتح * 
 تسهيل التنقل على المنصة * 
ة توقعات المستخدم على أفضل تحسين وظائف وراحة التنقل على المنصة من أجل تلبي* 

 وجه 
 السماح للمستخدم بالتواصل مع المستخدمين اآلخرين. *

 

 .أنت-يدرمستلم البيانات هو 

على اطالع  أنت-ريديبقي أن وقانونية فقط، و وصحيحةخدم بإرسال معلومات حقيقية يتعهد المستو
 بأي تعديل أو تغيير يتعلق بها.



فبراير  18المؤرخ في  15-09-1الصادر بالظهير الشريف رقم  08-09للقانون رقم وطبقا 

تخدم الوصول ات الشخصية، يحق للمسالمتعلق بحماية األفراد فيما يتعلق بمعالجة البيان، 2009

عن طريق  أو أنت-ريدهاتف إلى المعلومات المتعلقة به وتصحيحها، عن طريق االتصال برقم 

أو عن  Contact@peecoop.comالبريد اإللكتروني على عنوان البريد اإللكتروني التالي: 

 بكر القادري، الطابق شارع أبو RED TICعلى العنوان البريدي التالي: العادي طريق البريد 

 (المغرب)، الدار البيضاء الثالث، البناية أ، سيدي معروف

 معالجة البيانات المتعلقة به.االعتراض على أيًضا، ألسباب مشروعة،  يجوز للمستخدمو

بموجب اإليصال / التفويض رقم  CNDPبهذه المعالجة والموافقة عليها من قبل شعار تم اإل

 .. / ... / ... ... بتاريخ ........... 
 

XVI .القانون الواجب التطبيق  

الشروط العامة خضع ة. وتللشروط العاموتفسيرها والمستخدم  أنت-ريدتخضع العالقات بين 
 تفسيرها وصالحيتها وتنفيذها.في للقانون المغربي بدورها 

 

XVIIات. حل النزاع 

الطرفان ، يتعهد ب من األسبابألي سب ،الدار البيضاءبالتجارية محكمة لجوء إلى القبل أي 
متبادل. في حالة عدم االتفاق بين التفاق اليتم تعيينه بامن خالل حكم بالسعي إلى حل ودي 

 من اختياره.حكما منهما واحد الطرفين، يعين كل 
 

XVIIIخدمة الزبائن . 

 لمقدمة.أي حادث متعلق بالخدمة اللتبليغ عن اتصال  استمارةلجميع المستخدمين  أنت-ريدتوفر 
 


