
 

 

 
 
واألحكام  الشروط  

Terms and Conditions 

1. Agreement   1. االتفاقیة   

This Agreement has been entered into, and is effective, by and between AJ For 
Logistics Services, a limited liability company with commercial registration number 
1010639740, with registered address at P.O. Box 42468, Riyadh – 11541, KSA 
(AJEX) AND the Customer  
 
Each shall hereinafter be individually referred to as a “Party” and collectively referred 
to as the “Parties”. 

 أُبرمت ھذه االتفاقیة، وتصبح ساریة، من قبل وفیما بین: 
اللوجستیة جیم   ألف  شركة رقم  للخدمات  تجاري  سجل  تحمل  محدودة  مسؤولیة  ذات  شركة   ،

، المملكة العربیة 11541  -، الریاض  42468وعنوانھا المسجل ھو ص.ب رقم  ،  1010639740
 ). ایجكسالسعودیة (

 و
    العمیل 
 

 ". الطرفان" ویشار إلیھما مجتمعین باسم " الطرفویشار فیما یلي إلى كل منھما على حدة باسم "
2. Definitions  .2    التعاریف 
The following terms shall have the meanings assigned to them in this agreement.   .تحمل المصطلحات التالیة المعاني المحددة لھا في ھذه االتفاقیة 
Carrier: 
Shall mean AJEX or a third-party carrier of the Shipment who has been appointed by 
AJEX or its agents to carry the Shipment for part of, or the whole of, the route. 

 : شركة الشحن 
أو   ایجكسأو شركة نقل الشحنة التابعة لطرف ثالث والتي تم تعیینھا من قبل  ایجكستعني 

 وكالئھا لنقل الشحنة لجزء من المسار أو طوال المسار بأكملھ.
Consignment Note 
Shall mean the document containing all the particulars of the Goods being delivered 
by the Carrier and which shall accompany the Shipment from the Pickup Location to 
the Delivery Destination and may be in the form of a Bill of Lading, Air Waybill (AWB), 
Waybill or any other form used for the transportation of the Shipment by land, sea, air 
or rail or any combination therefrom. 

 مذكرة الشحنة  
والتي یجب    شركة الشحنالتي تسلم بواسطة    سلعتعني المستند الذي یحتوي على جمیع تفاصیل ال

أن تكون مصاحبة للشحنة من موقع االستالم إلى وجھة التسلیم وقد تكون في شكل إیصال شحن  
) أو بولیصة شحن أو أي شكل آخر یستخدم في نقل الشحنة براً أو  AWBأو بولیصة شحن جوي ( 

 بحراً أو جواً أو عبر السكك الحدیدیة أو بأي مزیج منھا.

Consignee: 
Shall mean the party identified as the receiver of the Shipment and may be identified 
as the Consignee or receiver on a Consignment Note. 

 المرسل إلیھ:  
یعني الطرف المحدد كمستلم للشحنة ویمكن تحدیده على أنھ المرسل إلیھ أو المستلم في مذكرة  

 الشحنة. 
Consignor: 
Shall mean the Shipper or Customer and who shall be identified as the Consignor or 
sender on a Consignment Note. 

 المرسل:  
 یعني الشاحن أو العمیل، والذي یحَدد على أنھ المرسل في مذكرة الشحن. 

Customer: 
Shall mean the Party who has engaged Carrier to deliver the Goods from the Pickup 
Location to the Delivery Destination and who shall be the Party that is liable to pay the 
fees and charges under this Agreement. 

 العمیل:  
من موقع االستالم إلى وجھة التسلیم،   سلع لتسلیم ال  شركة الشحنیُقصد بھ الطرف الذي تعاقد مع 

 ون ھو الطرف المسؤول عن دفع الرسوم والتكالیف بموجب ھذه االتفاقیة. والذي یك

Dangerous Goods: 
Shall mean any article or substance that possess a significant risk to safety, health or 
property when transported by the requested mode and those which are classified 
according to manuals or instructions issued by any Government Authority. or as 
otherwise set out by AJEX in a prohibited items list from time to time. 

 الخطرة:  سلعال 
على مخاطر كبیرة على السالمة أو الصحة أو الممتلكات عند نقلھا    تحتويأو مادة    بندتعني أي  

حكومیة    اي جھة  بالوضع المطلوب، وتلك المواد المصنفة وفقًا لألدلة أو التعلیمات الصادرة عن  
 في قائمة المواد المحظورة من وقت آلخر.   ایجكس  تحددهأو على نحو 

Estimate Fee 
Shall mean the fee provided by Carrier to Customer from time concerning a particular 
Shipment excluding VAT and other costs including, but not limited to, customs fees, 
delivery order fees, storage, third party costs, unforeseen costs, Network costs, charges 
relating to the special handling of the Shipment, other official receipts and other 
government charges. 

 تقدیر الرسوم  
للعمیل من وقت فیما یتعلق بشحنة معینة باستثناء ضریبة    شركة الشحنتعني الرسوم التي تقدمھا  

القیمة المضافة والتكالیف األخرى بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، الرسوم الجمركیة 
ورسوم أمر التسلیم والتخزین وتكالیف الطرف الثالث والتكالیف غیر المتوقعة وتكالیف الشبكة  

 مع الشحنة أو أي إیصاالت رسمیة ورسوم حكومیة أخرى.  والرسوم المتعلقة بالتعامل الخاص 

Final Fee 
Shall mean the Estimate fee plus all additional costs incurred, or to be incurred, by the 
Carrier which may include, but not limited to, third party fees, rejection fees, inspection 
fees, customs fees, Network failure costs, Network routing fees, and Network rerouting 
fees. 

 الرسوم النھائیة  
تتكبدھا   التي  اإلضافیة  التكالیف  إلى  باإلضافة  المقدرة  الرسوم  الشحنتعني  التي  شركة  أو   ،

الرفض،    ستتكبدھا، والتي قد تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، رسوم الطرف الثالث، ورسوم 
ورسوم التفتیش، والرسوم الجمركیة، وتكالیف تعطل الشبكة ورسوم توجیھ الشبكة ورسوم إعادة  

 توجیھ الشبكة. 
Delivery Destination 
Shall mean the agreed location for delivering the Shipment, or where the Consignee 
shall take possession of the Shipment, as set out in a Consignment Note or as 
otherwise agreed subject to this Agreement. 

 وجھة التسلیم  
یعني الموقع المتفق علیھ لتسلیم الشحنة، أو مكان استحواذ المرسل إلیھ على الشحنة، على النحو 

 وفقًا لھذه االتفاقیة. المنصوص علیھ في مذكرة الشحنة أو على النحو المتفق علیھ 

Freight Forwarder 
Shall mean AJEX. 

 شركات إعادة توجیھ الشحنات  
 . ایجكستعني 

Goods: 
Shall mean items that are identified in a Consignment Note – which may be provided 
in a packing list. 

 :سلعال 
 والتي قد یتم وضعھا في قائمة التعبئة. -الشحنة المحددة في مذكرة  راضغاألتعني 

Government Authority: 
Shall mean all governmental entity with statutory or regulatory authority or non-
governmental entities including, but not limited to, the International Civil Aviation 
Organization (ICAO), the International Air Transport Association (IATA), the 
International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA), the International 
Maritime Organization (IMO) and the United Nations (UN) which may have any authority 
or control over the Shipment or the Network and Shipment route. 

 السلطة الحكومیة:  
تعني جمیع الكیانات الحكومیة التي لھا سلطة قانونیة أو تنظیمیة أو كیانات غیر حكومیة بما في 

) واتحاد النقل الجوي  ICAOذلك، على سبیل المثال ال الحصر، منظمة الطیران المدني الدولي (
) ( IATAالدولي  الشحن  وكالء  لجمعیات  الدولي  واالتحاد   (FIATA  الدولیة البحریة  والمنظمة   (

)IMO) واألمم المتحدة (UN  التي قد یكون لھا أي سلطة أو سیطرة على الشحنة أو الشبكة ومسار (
 الشحن. 
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Network 
Shall mean, and is not limited to, all third-party participants, agents, third parties 
carriers, routes, storage facilities, carrier services, third party Services directly or 
indirectly related to the delivery of the Shipment from the Pickup Location to the 
Delivery Destination. 

 الشبكة  
  الشحنتعني، على سبیل المثال ال الحصر، جمیع المشاركین من طرف ثالث، والوكالء، وشركات  

التخزین وخدمات   ومرافق  والطرق،  ثالث،  الشحنمن طرف  الثالث    شركة  الطرف  وخدمات 
 المرتبطة بشكل مباشر أو غیر مباشر بتسلیم الشحنة من موقع االستالم إلى وجھة التسلیم. 

Pickup Location 
Shall mean the agreed location where Carrier shall take receipt of the Shipment, and 
which shall be identified in a Consignment Note or as otherwise agreed subject this 
Agreement. 

 موقع االستالم  
إیصال باستالم الشحنة والذي یحَدد في مذكرة   شركة الشحن یعني الموقع المتفق علیھ حیث تأخذ  

 الشحنة أو على النحو المتفق علیھ وفقًا لھذه االتفاقیة.

Proof of Delivery (POD): 
Shall mean a delivery confirmation document or system which Carrier may use from 
time to time to verify delivery of a Shipment. 

 ):PODإثبات التسلیم (  
من حیٍن آلخر للتحقق من تسلیم   شركة الشحنیعني وثیقة أو نظام تأكید التسلیم الذي قد تستخدمھ  

 الشحنة. 
Restricted Goods: 
Shall mean commodities that are classified as restricted by governmental, regulatory 
or other classifying bodies and may also listed in the prohibited items list on the Carrier 
website from time to time. 

 المقیدة:  سلعال 
قبل جھات تصنیف حكومیة أو تنظیمیة أو غیرھا، وقد    تعني السلع المصنفة على أنھا مقیدة من 

من  شحنشركة ال ب الخاص االلكترونيموقع الیتم إدراجھا أیًضا في قائمة المواد المحظورة على 
 حیٍن آلخر.

Shipment: 
Shall mean all Goods (one or more pieces) that are moving on a single Consignment 
Note and which may be carried by the means identified in a Consignment Note, 
including air, road, sea, rail or a combination of methods and which may be carried by 
third party carriers. 

 الشحنة: 
تعني جمیع السلع (قطعة واحدة أو أكثر) التي یتم نقلھا في مذكرة شحن واحدة والتي یمكن نقلھا  
بالوسائل المحددة في مذكرة الشحنة، بما في ذلك الطرق الجویة أو البریة أو البحریة أو السكك  

 نقل تابعة لجھات خارجیة.الحدیدیة أو مجموعة من الطرق والتي یمكن أن تحملھا شركات 

Volumetric Weight: 
shall be calculated as follows: For Air Freight: Length x Width x Height in centimetres 
divided by 6000. For Sea Freight: Length x Width x Height in centimetres divided by 
1,000,000. For Land freight: Length x Width x Height in centimetres divided by 3000. 

 الوزن الحجمي:  
الطول × العرض × االرتفاع بالسنتیمتر   بالنسبة للشحن الجوي:یُحسب ھذا على النحو التالي:

الطول × العرض × االرتفاع بالسنتیمتر مقسوًما    بالنسبة للشحن البحري: . 6000مقسوًما على  
الطول × العرض × االرتفاع بالسنتیمتر مقسوًما على    بالنسبة للشحن البري: .1,000,000على  
3000 . 

Waybill (also Air Waybill): 
Shall mean a non-negotiable document, which is a form of Consignment Note, which 
accompanies the shipment from origin to destination and shall also be used as proof 
of acceptance of the Shipment by Carrier under this Agreement. A Waybill may be 
prepared by a third-party carrier as evidence of a contact of carriage concerning the 
Shipment. For example, an AWB will be created by an airline carrier. 

 بولیصة الشحن (أیًضا بولیصة الشحن الجوي):  
تعني وثیقة غیر قابلة للتفاوض، وھي شكل من أشكال مذكرة الشحنة، ترافق الشحنة من المنشأ  

  . بموجب ھذه االتفاقیة شركة الشحنإلى الوجھة وتُستخدم أیًضا كدلیل على قبول الشحنة من قبل 
فیما  الشحن یمكن إعداد بولیصة الشحن من قبل شركة نقل تابعة لطرف ثالث كدلیل على اتصال  

 علق بالشحنة. على سبیل المثال، سیتم إنشاء بولیصة شحن جوي بواسطة شركة طیران. یت

3. Acceptance  3.  تقدیم الطلب وقبولھ 
3.1. Customer may accept a quotation from Carrier either by sending an email 

confirming acceptance, with a signed scanned copy of the quotation attached 
or through an online signature service used by Carrier. 

اما من خالل ارسال برید الكتروني لتأكید من شركة الشحن  سعیرة  تیمكن للعمیل قبول      3.1 
التسعیرة مرفقة أو من خالل خدمة التوقیع االلكتروني  مع نسخة مصورة من  موافقتھ 

 المستخدمة من قبل شركة الشحن  
3.2. Carrier accepts Shipments subject to space and service availability and may 

be subject to additional conditions and charges based on weight, volume, 
dimensions and third-party requirements and charges. 

الشحنات التي تخضع لتوفر المساحة والخدمة ویجوز أن تخضع   شركة الشحنتقبل  3.2 
لشروط ورسوم إضافیة بناًء على الوزن والحجم واألبعاد ومتطلبات الطرف الثالث  

 ورسومھ. 
4. Consignment Note Information and other Documentation  4.  الشحن والوثائق األخرى معلومات مذكرة 
4.1. The Consignment Note shall be created by Carrier or third-party carrier.  4.1  التابعة لطرف ثالث مذكرة الشحنة.  شركة الشحنأو  شركة الشحنتعد 
4.2. Customer shall review the Consignment Note to ensure completeness and 

accuracy of information contained therein. 
 الشحنة للتأكد من اكتمال ودقة المعلومات الواردة فیھا.مذكرة یراجع العمیل  4.2 

4.3. Customer acknowledges that the accuracy and completeness of the 
Consignment Note is critical to enable the Carrier to perform its obligations 
under this Agreement. 

من   شركة الشحنیقر العمیل بأن دقة واكتمال مذكرة الشحنة أمر بالغ األھمیة لتمكین   4.3 
 أداء التزاماتھا بموجب ھذه االتفاقیة. 

4.4. Carrier shall not be liable for any loss, delay or damage caused by inaccurate 
or incomplete information in a Consignment Note. 

مسؤولیة أي خسائر أو تأخیر أو أضرار ناتجة عن معلومات   شركة الشحنال تتحمل  4.4 
 غیر دقیقة أو غیر كاملة في مذكرة الشحن. 

4.5. Customer shall provide any documentation that may be requested by the 
Carrier and any other information that may be required by any government 
authority, customs agency or any other third party in the Carrier network that 
will facilitate the movement of the Shipment, including invoices, packing lists 
or any other statutory document. 

وأي معلومات أخرى قد تكون مطلوبة   ركة الشحنشیقدم العمیل أي وثائق قد تطلبھا  4.5 
أو أي طرف خارجي آخر في شبكة   أو وكالة جمركیة  قبل أي سلطة حكومیة  من 

التي من شأنھا تسھیل حركة الشحنة، بما في ذلك الفواتیر وقوائم التعبئة   شركة الشحن
 أو أي وثیقة قانونیة أخرى. 

4.6. Customer shall ensure all statutory documentation is complete, accurate and 
compliant with statutory requirements across the entire transportation 
network for that Shipment. 

المتطلبات   4.6  مع  ومتوافقة  ودقیقة  كاملة  القانونیة  الوثائق  جمیع  أن  من  العمیل  یتأكد 
 نة. بأكملھا لتلك الشح  الشحنالقانونیة عبر شبكة 

4.7. Customer acknowledges that, where an Air Waybill, or third-party 
Consignment Note, is required: 

A. the Air Waybill, or third-party Consignment Note, cannot be 
produced until after Carrier takes receipt of the Shipment. 

B. the Air Waybill, or third-party Consignment Note, shall be subject 
to the Consignment Note (concerning the entire transportation 
route) and may not include all information concerning the entire 
transportation pathway of the Shipment.  

C. where there are discrepancies between the Consignment Note 
and the Air Waybill, or third-party Consignment Note, the terms 

یقر العمیل بأنھ في حالة طلب بولیصة الشحن الجوي أو مذكرة الشحنة الخاصة بطرف   4.7 
 ثالث: 
ال یمكن إصدار بولیصة الشحن الجوي أو مذكرة الشحنة الخاصة بطرف   -أ

 للشحنة؛ شركة الشحنثالث إال بعد استالم 
تخضع بولیصة الشحن الجوي أو مذكرة الشحنة الخاصة بطرف ثالث   -ب

بالكامل) وقد ال تتضمن جمیع    الشحنلمذكرة الشحنة (المتعلقة بمسار  
 لكامل للشحنة؛ ا الشحنالمعلومات المتعلقة بمسار 

في حالة وجود تناقضات بین مذكرة الشحنة وبولیصة الشحن الجوي، أو   -ج
الشحنة   مذكرة  شروط  تسود  ثالث،  بطرف  الخاصة  الشحنة  مذكرة 

 بالكامل)؛ و  الشحن(المتعلقة بمسار 
عن أي خسائر أو تأخیر أو ضرر یلحق    شركة الشحنیُعّوِض العمیل   -د

 بالشحنة.
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of the Consignment Note (concerning the entire transportation 
route) shall preside; and 

D. Customer indemnifies Carrier against any loss, delay or damage 
cause to the Shipment. 

4.8. Customer to be aware of all legal requirements which apply to the Shipment 
during both domestic and international segments of the transportation 
pathway as relevant.  

الشحنة خالل   4.8  التي تنطبق على  القانونیة  المتطلبات  العمیل على درایة بجمیع  یكون 
 حسب االقتضاء.   الشحنالجزء المحلي والدولي على حٍد سواء من مسار 

4.9. Carrier shall not be liable for any costs, delays, losses or damage to a 
Shipment resulting from inaccurate, missing, incomplete or non-compliant 
documentation or information concerning a Shipment, including where 
Carrier has prepared or amended such documentation.  

تتحمل   4.9  الشحنلن  أي    شركة  عن  مسؤولیة  أو    ،تكالیفأي  خسائر  أو  تأخیرات  أو 
أضرار تلحق بشحنة ناتجة عن وثائق أو معلومات غیر دقیقة أو ناقصة أو غیر كاملة  

ھذه الوثائق    شركة الشحنأو غیر متوافقة فیما یتعلق بالشحنة، بما في ذلك عندما أعدت  
 أو عدلتھا.  

5. Packaging  .5  التعبئة والتغلیف 
5.1. Customer shall ensure that each Shipment is packaged in a manner to 

withstand normal transport handling and stowed for the type of transport 
intended, and not cause damage to other goods. 

مناولة   5.1  عملیة  أثناء  یصمد  نحٍو  على  شحنة  كل  تعبئة  العمیل  العادیة   الشحنیضمن 
 األخرى.   سلعالمقصود، وعلى نحٍو ال یتسبب في تلف ال  الشحنوتخزینھا حسب نوع 

5.2. Carrier shall not be liable for any damage resulting from the absence of, or 
defects in, packing material or other packaging. 

تتحمل   5.2  الشحنال  مواد    شركة  في  أو عیوب  نقص  ناتجة عن  مسؤولیة أي أضرار 
 التعبئة والتغلیف أو غیرھا من مواد عملیة التعبئة والتغلیف. 

6. Shipping Declaration   6.   إعالن الشحن 
6.1. Any item that is not declared in the Consignment Note (which may be 

attached in a packing list) must not be shipped on Carrier network. 
لم یفصح عنھ في مذكرة الشحنة (والتي قد تكون مرفقة    غرضیجب عدم شحن أي   6.1 

 . شركة الشحنبقائمة التعبئة) على شبكة 
6.2. Customer shall ensure that all Shipments that are required to be declared 

with any government entity or network operator that relates to the delivery 
pathway for a Shipment is made in a timely manner and without causing 
delay to the Carrier. 

یتأكد العمیل من إجراء جمیع الشحنات المطلوب اإلعالن عنھا لدى أي كیان حكومي  6.2 
ون التسبب في  أو مشغل شبكة متعلق بمسار التسلیم لشحنة ما في الوقت المناسب ود

 . شركة الشحنتأخیر 

6.3. Customer shall be entirely liable to pay all fines and penalties incurred by 
Carrier resulting from a false, inaccurate or incomplete declaration provided 
by Customer.  

الغراما 6.3  جمیع  دفع  عن  الكاملة  المسؤولیة  العمیل  تتكبدھا  یتحمل  التي  والعقوبات  ت 
 كاذب أو غیر دقیق أو غیر كامل مقدم من العمیل.    إعالنالناتجة عن أي    شركة الشحن

6.4. Shipments that do not match the declaration or are found to contain 
undeclared Goods, dangerous Goods or restricted items shall constitute a 
serious breach of this Agreement.  

غیر    سلعتُعد الشحنات التي ال تتطابق مع اإلعالن أو التي یتبین أنھا تحتوي على   6.4 
 محظورة انتھاًكا خطیًرا لھذه االتفاقیة.   مواد خطرة أو  سلع ح عنھا أو صمف

6.5. Customer shall, at its own expense, cooperate in any investigation that may 
arise out of false or incorrect declaration. 

یتعاون العمیل، على نفقتھ الخاصة، في أي تحقیق قد ینشأ عن إقرار كاذب أو غیر   6.5 
 صحیح.

7. Shipment Inspection and Security   7.   فحص الشحنة واألمان 
7.1. Customer shall certify that all Shipments are capable of being transported on 

the Carrier network and that such Shipments shall comply with all security, 
operational and regulatory requirements at the time of Shipment.  

وأن ھذه الشحنات    شركة الشحنبلة للنقل على شبكة  یشھد العمیل بأن جمیع الشحنات قا 7.1 
 تمتثل لجمیع المتطلبات األمنیة والتشغیلیة والتنظیمیة في وقت الشحن.  

7.2. Customer shall ensure, and warrants, that Contraband, Counterfeit, 
Dangerous Goods or Prohibited Goods shall not be given to Carrier for 
carriage. 

ال   من  العمیل  ویتأكد  یضمن 7.2  ال   سلععدم تسلیم  أو  الخطرة  أو  المقلدة  أو    سلع المھربة 
 لنقلھا.  شركة الشحنالمحظورة إلى  

7.3. If instructed to do so by a Government Authority, Customer hereby 
acknowledges and agrees that Carrier shall have all rights to open and 
inspect shipments upon receipt or during transportation and Customer 
indemnifies Carrier against any delays, losses or damage caused to the 
Shipment during such and inspection. 

زمة لفتح  تتمتع بجمیع الحقوق الال   شركة الشحن یقر العمیل ویوافق بموجبھ على أن   7.3 
عن    شركة الشحن، ویعّوض العمیل  الشحنالشحنات وفحصھا عند االستالم أو أثناء  

أي تأخیر أو خسائر أو أضرار تلحق بالشحنة أثناء ذلك وأثناء فحص الشحنات، إذا  
 طلبت ذلك سلطة حكومیة.

7.4. Customer shall comply with, and shall ensure that the Shipment complies 
with, all applicable security laws, regulations and procedures whether or not 
those laws, regulations and procedures apply within Customer’s location, a 
transit location or the destination location. 

یمتثل العمیل لجمیع قوانین ولوائح وإجراءات األمان المعمول بھا، ویضمن امتثال   7.4 
الشحنة لھا، سواء كانت تلك القوانین واللوائح واإلجراءات مطبقة داخل موقع العمیل  

 أو موقع العبور أو موقع الوجھة أم ال. 

7.5. Carrier reserves the right to amend inspection and security requirements 
without notice. All such amendments shall immediately apply, at Carrier’s 
sole discretion, to any Shipment within Carrier’s control at the time of 
amendment.  

لحق في تعدیل متطلبات الفحص واألمن بدون إخطار. تسري  با  شركة الشحنتحتفظ   7.5 
وحدھا، على أي شحنة    شركة الشحنجمیع ھذه التعدیالت على الفور، وفقًا لتقدیر  

 في وقت التعدیل.   شركة الشحنتحت سیطرة  

7.6. Customer shall indemnify Carrier against all loss, delay, damage caused to 
the Shipment arising under this Clause 7, whether or not Carrier has 
conducted an inspection of the Shipment.  

العمیل   7.6  الشحنیُعّوِض  تلحق    شركة  التي  واألضرار  والتأخیر  الخسائر  جمیع  عن 
فحًصا للشحنة أم   شركة الشحنھذا، سواء أجرت   7بالشحنة والتي تنشأ بموجب البند  

 ال.  
8. Insurance  8. التأمین 
8.1. Customer shall be solely responsible for acquiring adequate insurance 

concerning the Shipment. 
 یتحمل العمیل وحده مسؤولیة الحصول على التأمین الكافي فیما یتعلق بالشحنة.  8.1 

8.2. Customer warrants that all Shipments shall be given to Carrier with full and 
adequate insurance coverage protecting against delay, loss and damage to 
the Shipment. 

مع تغطیة تأمینیة كاملة وكافیة   شركة الشحنیضمن العمیل تسلیم جمیع الشحنات إلى   8.2 
 من التأخیر والخسارة واألضرار التي تلحق بالشحنة. تحمي الشحنة

8.3. Carrier may refuse to take receipt of a Shipment, or may return any Shipment 
where Carrier, in its sole discretion, is not satisfied that the insurance policies 
covering the Shipment are adequate. Customer indemnifies Carrier against 
all delay, loss or damage to a Shipment where Carrier takes possession, or 
continues transportation, of a Shipment that does not have adequate 
insurance coverage. 

الشحن قد ترفض     8.3  اقتناع   شركة  قد تعید أي شحنة في حالة عدم  استالم الشحنة، أو 
، وفقًا لتقدیرھا الخاص، بأن سیاسات التأمین التي تغطي الشحنة كافیة.  شركة الشحن

عن جمیع حاالت التأخیر أو الخسارة أو األضرار    شركة الشحنیتكفل العمیل بتعویض  
ال تحتوي على تغطیة تأمینیة   للشحنة التي  شركة الشحنالتي تلحق بشحنة أثناء حیازة  

 كافیة أثناء نقلھا.
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9. Claims and Liability   9.   المطالبات والمسؤولیة 
9.1. Customer warrants, and Carrier accepts, that all claims under this Agreement 

shall be recovered against any insurance policies procured by Customer 
concerning the Shipment and Customer indemnifies Carrier against all 
claims arising for any reason. 

، أنھ یجب استرداد جمیع المطالبات بموجب ھذه  لشحنشركة ایتعھد العمیل، وتقبل   9.1 
االتفاقیة مقابل أي بوالص تأمین یشتریھا العمیل فیما یتعلق بالشحنة، ویعوض العمیل 

 ضد جمیع المطالبات الناشئة ألي سبب من األسباب.   شركة الشحن

9.2. During International air carriage, claim settlement shall be conducted as per 
the Convention for the Unification of Certain Rules relating to the 
International Carriage by Air (“Warsaw Convention” including, wherever 
applicable, the Vienna and Montreal Protocols, or the Montreal Convention 
as applicable). 

الجوي الدولي، تتم تسویة المطالبات وفقًا التفاقیة توحید بعض القواعد    الشحن  أثناء 9.2 
الدولي عن طریق الجو ("اتفاقیة وارسو" بما في ذلك، حیثما ینطبق   الشحن المتعلقة ب

 ذلك، بروتوكولي فیینا ومونتلایر، أو اتفاقیة مونتلایر حسب االقتضاء). 

9.3. Carrier shall not be liable for, and Customer holds Carrier indemnified 
against, any foreseen or unforeseen consequential losses of whatever kind.  

مسؤولیة أي خسائر تبعیة متوقعة أو غیر متوقعة من أي نوع،    شركة الشحن ال تتحمل   9.3 
 نھا.  ع شركة الشحنویُعّوِض العمیل  

10. Abandoned Shipments  10.  الشحنات المتروكة 
10.1. Where Customer: 

A. fails to take possession of the Shipment at the agreed Delivery 
Destination and Customer has not provided Carrier with 
redirection or return instructions; 

 في حالة: 10.1 
شركة  لم یستلم العمیل الشحنة في وجھة التسلیم المتفق علیھا ولم یقدم ل  -أ

 تعلیمات إعادة التوجیھ أو اإلرجاع؛ الشحن

B. does not pay the additional fees and charges associated with 
the circumstances set out in Clause 11.1; 

المرتبطة بالظروف   لم یدفع العمیل الرسوم والتكالیف اإلضافیة -ب 
 ؛ 1-13المنصوص علیھا في البند 

C. does not provide adequate instructions concerning the 
circumstances set out in Clause 11.1; 

یقدم العمیل تعلیمات كافیة فیما یتعلق بالظروف المنصوص علیھا في  لم   -ج 
 ؛ 1-13البند 

D. does not pay any the Additional Charges as required under this 
Agreement; 

 لم یدفع العمیل أي رسوم إضافیة كما ھو مطلوب بموجب ھذه االتفاقیة؛ -د 

E. does not respond to communications from Carrier; or  ؛ أو شركة الشحنلم یرد العمیل على المراسالت الواردة من  -ه 
F. does not take possession of the Shipment and pay the associated 

fees and charges within six (6) months of the scheduled delivery 
date (or some other duration as solely determined by Carrier and 
communicated to Customer), where Carrier has stored the 
Shipment at an Carrier or third-party facility. 

the Shipment shall be treated by Carrier, in its sole discretion, as an 
abandoned Shipment (Abandoned Shipment). 

لم یستحوذ العمیل على الشحنة ویدفع الرسوم والمصاریف المرتبطة بھا   -و 
تسلیم المحدد (أو مدة أخرى على  ) أشھر من تاریخ ال6في غضون ستة (
وحدھا ویبلغ العمیل بھ)، حیث خزنت    شركة الشحنالنحو الذي تحدده  

 الشحنة لدیھا أو لدى منشأة تابعة لطرف ثالث.   شركة الشحن
الشحنتعامل   شحنة    شركة  أنھا  على  الخاص،  لتقدیرھا  وفقًا    متروكة الشحنة، 

 . (شحنة متروكة)

10.2. Carrier may dispose of an Abandoned Shipment in any manner Carrier 
deems necessary at its sole discretion. 

  شركة الشحن التخلص من الشحنات المتروكة بأي طریقة تراھا    شركة الشحنیجوز ل 10.2 
 ضروریة وفقًا لتقدیرھا المطلق. 

10.3. Customer shall pay all costs incurred by Carrier to safely dispose of the 
Abandoned Shipment which shall include, but are not limited to, storage, 
logistics, product handling, government costs and other related fees. 

تكبدتھا   10.3  التي  التكالیف  جمیع  العمیل  الشحنیدفع  الشحنة    شركة  من  بأمان  للتخلص 
المتروكة والتي تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، التخزین والخدمات اللوجستیة  

 ومعالجة المنتجات والتكالیف الحكومیة والرسوم األخرى ذات الصلة. 
10.4. Where Carrier sells the Shipment, Carrier shall be entitled to charge a profit 

at its discretion. Where the sale price exceeds all of Carrier’s costs and profits 
applied, any amount remaining may be returned to Customer, set-off against 
outstanding invoices or paid in any other manner as required by law. 

تحصیل أرباح وفقًا لتقدیرھا.    الشحن  شركة الشحنة، یحق ل   شركة الشحنعندما تبیع   10.4 
المطبقة، یجوز إعادة أي    شركة الشحنعندما یتجاوز سعر البیع جمیع تكالیف وأرباح  

مبلغ متبقي إلى العمیل أو مقاصتھ مقابل الفواتیر المستحقة أو دفعھ بأي طریقة أخرى  
 وفقًا لما یقتضیھ القانون. 

10.5. Where Carrier sells the Shipment, and the sale price does not exceed all of 
Carrier’s costs including any profit that Carrier may charge, Customer shall 
be liable to pay the difference to Carrier. 

  شركة الشحنالشحنة، وال یتجاوز سعر البیع جمیع تكالیف    شركة الشحنعندما تبیع   10.5 
، یكون العمیل مسؤوالً عن دفع الفرق إلى  شركة الشحنتتقاضاه  بما في ذلك أي ربح 

 . شركة الشحن
10.6. Where Carrier nominates, at its sole discretion, to sell the Shipment to a third 

party, Carrier is not required to negotiate a price that is equivalent to the 
maximum price, any independent valuation provided with the Shipment, or 
the market value of the Shipment. 

شركة  ، وفقًا لتقدیرھا المطلق، طرفًا ثالثًا لبیع الشحنة، فإن  شركة الشحنعندما ترشح   10.6 
لیست مطالبة بالتفاوض على سعر یعادل الحد األقصى للسعر، أو إجراء أي    الشحن

 ل مقدم مع الشحنة، أو القیمة السوقیة للشحنة.تقییم مستق

10.7. Carrier may, at its sole discretion, take ownership of the Shipment and 
Customer agrees that ownership passes to Carrier once Carrier provides  

، وفقًا لتقدیرھا المطلق، تملك الشحنة ویوافق العمیل على انتقال  شركة الشحنیجوز ل  10.7 
 ذلك.   شركة الشحنتشترط   عندما شركة الشحنالملكیة إلى 

10.8. Customer shall notify Carrier of any special disposal instructions. Customer 
indemnifies Carrier in all circumstances concerning the disposal of the 
Shipment including where Carrier does not dispose of the Shipment properly 
for whatever reason including if Carrier does not follow Customer's special 
disposal instructions. 

العمیل   10.8  الشحنیخطر  العمیل    شركة  یعوض  للتخلص.  خاصة  تعلیمات  شركة  بأي 
لم    الشحن إذا  ذلك عندما  الشحنة بما في  بالتخلص من  المتعلقة  الظروف  في جمیع 

من الشحنة بشكل صحیح ألي سبب كان بما في ذلك إذا لم تتبع    شركة الشحنتتخلص  
 تعلیمات العمیل الخاصة.  شركة الشحن

10.9. Carrier, in its sole discretion and without notice, may amend the provisions 
of this Clause 10 from time to time and on a case-by-case basis. 

، وفقًا لتقدیرھا الخاص ودون سابق إنذار، تعدیل أحكام ھذه المادة  شركة الشحنیجوز ل 10.9 
 من وقت آلخر وعلى أساس كل حالة على حدة.  10

11. Shipment Redirection Procedure   11.   إجراءات إعادة توجیھ الشحنة 
11.1. Carrier may, at its sole discretion, return or redirect a Shipment for reasons 

including, but not limited to: 
، وفقًا لتقدیرھا المطلق، إرجاع أو إعادة توجیھ الشحنة ألسباب  شركة الشحنیجوز ل 11.1 

 تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي: 
A. Customer has requested that the Shipment be returned or 

redirected; 
 العمیل إعادة الشحنة أو إعادة توجیھھا؛طلب   -أ 

B. A Network participant or government entity has rejected the 
Shipment or has denied further delivery of the Shipment; 

 ؛توصیلھارفض مشارك في الشبكة أو كیان حكومي الشحنة أو رفض  -ب 

C. The Consignee refuses to pay charges applied to the Shipment 
including but not limited to, duties, taxes, freight on delivery, 
cash on delivery, labour charges, and additional handling 
charges; 

رفض المرسل إلیھ دفع الرسوم المطبقة على الشحنة بما في ذلك على   -ج 
الرسوم والضرائب واألجرة عند التسلیم  سبیل المثال ال الحصر، 

 ل ورسوم المناولة اإلضافیة؛اوالدفع عند التسلیم ورسوم العم
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D. The Consignee refuses to accept the Shipment; or  رفض المرسل إلیھ قبول الشحنة؛ أو  -د 
E. The Consignee refuses, or is unable, to provide documentation 

required by the destination custom authorities, to facilitate the 
clearance of the Shipment. 

رفض المرسل إلیھ، أو تعذر علیھ، تقدیم الوثائق المطلوبة من قبل   -ه 
 سلطات جمارك الوجھة، لتسھیل تخلیص الشحنة. 

11.2. Where a Shipment is returned or redirected, Customer shall incur 
additional redirection charges. 

 عند إرجاع الشحنة أو إعادة توجیھھا، یتحمل العمیل رسوم إعادة توجیھ إضافیة.  11.2 

11.3. Carrier, in its sole discretion and without notice, may amend the provisions 
of this Clause 11 from time to time and on a case by case basis. 

  11، وفقًا لتقدیرھا الخاص ودون سابق إنذار، تعدیل أحكام البند  شركة الشحنلیجوز   
 ھذا من وقت آلخر وعلى أساس كل حالة على حدة. 

12. Shipment Weight and Dimensions   12.  وأبعادھا وزن الشحنة 
12.1. Customer shall include the weight and dimensions on the Consignment 

Note – which may be included in a packing list. 
والتي قد یتم تضمینھا في قائمة    -یذكر العمیل الوزن واألبعاد في مذكرة الشحنة  1.12 

 التعبئة.
12.2. Wherever Customer fails to provide the dimensions, Carrier may, at its 

discretion, estimate the weight and dimensions and amend the 
Consignment Note.  

، وفقًا لتقدیرھا، تقدیر الوزن  شركة الشحنفي حالة لم یقدم العمیل األبعاد، یجوز ل  12.2 
 واألبعاد وتعدیل مذكرة الشحن.  

12.3. Customer indemnifies Carrier against costs relating to additional costs, 
losses, delays, disruption, or rejection of the Shipment due to errors in the 
estimates made by Carrier.  

عن التكالیف المتعلقة بالتكالیف اإلضافیة أو الخسائر   شركة الشحن یعوض العمیل   12.3 
أو التأخیر أو التعطیل أو رفض الشحنة بسبب أخطاء في التقدیرات التي أجرتھا  

 .  شركة الشحن
12.4. Carrier, in its sole discretion and without notice, may amend the provisions 

of this Clause 12 from time to time and on a on a case by case basis.  
  12، وفقًا لتقدیرھا الخاص ودون سابق إنذار، تعدیل أحكام البند  شركة الشحنیجوز ل 12.4 

 ھذا من وقت آلخر وعلى أساس كل حالة على حدة.  
13. Rates and Estimates   13.  األسعار والتقدیرات 
13.1. Carrier shall apply rates based on the higher of the actual weight or the 

Volumetric Weight. 
 األسعار بناًء على الوزن الفعلي أو الوزن الحجمي أیھما أعلى.  شركة الشحنتطبق  13.1 

13.2. Rates that are identified in this Agreement, or under this Agreement, are 
exclusive of value added tax (VAT). 

القیمة  األسعار المحددة في ھذه االتفاقیة، أو بموجب ھذه االتفاقیة، ال تشمل ضریبة   13.2 
 ). VATالمضافة ( 

13.3. Unless otherwise stated, rates relate to services provided during normal 
operating hours in KSA. Additional charges shall apply where services are 
provided on public holidays and weekends and any other day where the 
banks in KSA are closed. 

ما لم یذكر خالف ذلك، تتعلق األسعار بالخدمات المقدمة خالل ساعات العمل العادیة   13.3 
الرسمیة   العطل  أیام  في  الخدمات  تقدیم  عند  إضافیة  رسوم  تطبق  السعودیة.  في 

 وعطالت نھایة األسبوع وأي یوم آخر تكون فیھ البنوك في السعودیة مغلقة. 

13.4. The rates are applicable only for freight charges. Additional charges apply 
for additional activities including, but not limited to, labour, demurrage, 
storage and handling.  

ال تنطبق األسعار إال على رسوم الشحن. تطبق رسوم إضافیة على األنشطة اإلضافیة   13.4 
والتخزین   التأخیر  وغرامات  العمالة  الحصر،  ال  المثال  سبیل  على  ذلك،  في  بما 

 والمناولة.  
13.5. Carrier shall confirm all rates in a Consignment Note. Carrier reserves the 

right to increase rates for any reason including, but not limited to, where 
rates are changed due to changes in laws and regulations. 

بالحق في   شركة الشحنجمیع األسعار في مذكرة الشحنة. تحتفظ  شركة الشحنتؤكد  13.5 
زیادة األسعار ألي سبب بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، تغییر األسعار  

 بسبب التغییرات في القوانین واللوائح. 
13.6. Fuel Surcharge may be applied on to a Shipment at a rate as set out in a 

quotation. 
   األسعار عرض    بالسعر المحدد في  یجوز تطبیق رسوم الوقود اإلضافیة على الشحنات   13.6 

13.7. Additional charges may be applied before, during or after Carrier commences 
delivery of the Shipment. 

 تسلیم الشحنة أو أثناءه أو بعده.  شركة الشحنیجوز تطبیق رسوم إضافیة قبل بدء   13.7 

14. Payment of Invoices  41. سداد الفواتیر 
14.1. Carrier shall, at any time during, or after, the delivery of the Shipment, 

provide an invoice setting out the Final Fee. 
سواء اثناء توصیل    وقت،تقدم شركة الشحن فاتورة یحدد فیھا الرسوم النھائیة في اي    14.1 

 . هالشحنة او بعد
14.2. Invoices shall be issued electronically to the nominated email address after 

the completion of each Shipment delivery or on a monthly basis, or some 
other frequency as determined by Carrier. 

بعد االنتھاء من تسلیم    تصدر الفواتیر إلكترونیًا إلى عنوان البرید اإللكتروني المحدد 14.2 
 . شركة الشحنكل شحنة أو على أساس شھري، أو بتواتر آخر على النحو الذي تحدده  

14.3. Customer shall pay all invoices in full as agreed    14.3 كما ھو متفق علیھ  یدفع العمیل جمیع الفواتیر بالكامل  . 
14.4. Customer shall be liable to pay all duties and taxes directly to the relevant 

agency.  
یتحمل العمیل المسؤولیة عن دفع جمیع الرسوم والضرائب مباشرة إلى الجھة ذات   14.4 

 الصلة.  
14.5. Where Carrier is required to adjust the fees, Carrier may adjust the fees in 

the Consignment Note prior to issuing an invoice or by issuing a debit or 
credit note as the case may be.  

الرسوم في مذكرة    شركة الشحن عندما یطلب من   14.5  لھا تعدیل  الرسوم، یجوز  تعدیل 
الشحنة قبل إصدار فاتورة أو عن طریق إصدار إخطار مدین أو دائن حسب مقتضى  

 الحال.  
14.6. Customer shall not make any deductions from the invoiced amount. Where 

Carrier has issued a credit note to Customer, Carrier shall setoff the amount 
in the credit note from each invoice until the credit note amount has been 
fully drawn down. 

للعمیل خصم أي مبالغ من   14.6  الفاتورة. في حالة إصدار  ال یجوز  الشحنمبلغ    شركة 
إخطار دائن للعمیل، یتعین علیھا تحدید المبلغ في إخطار الدائن من كل فاتورة حتى  

 یتم سحب مبلغ إخطار الدائن بالكامل.

14.7. Customer shall be liable to pay all outstanding amounts whether or not those 
outstanding amounts are reflected in subsequent invoices. 

المبالغ   14.7  ھذه  كانت  سواء  المستحقة  المبالغ  جمیع  دفع  عن  المسؤولیة  العمیل  یتحمل 
 المستحقة واردة في الفواتیر الالحقة أم ال. 

14.8. No provision in this agreement shall be interpreted to imply that Carrier is 
liable to taxes, duties or additional charges concerning a Shipment. 

مسؤولیة دفع    شركة الشحنال یفسر أي حكم في ھذه االتفاقیة على أنھ یعني تحمل   14.8 
 الضرائب أو الرسوم أو الرسوم اإلضافیة المتعلقة بالشحنة. 

14.9. Carrier may reissue an invoice to correct a discrepancy in a previous invoice 
or invoices. 

إعادة إصدار فاتورة لتصحیح التناقض في الفاتورة أو الفواتیر    شركة الشحنیجوز ل  14.9 
 السابقة. 

15. Additional Charges  15.  الرسوم اإلضافیة 
15.1. Customer shall be liable for Network costs which shall be reflected in the 

Final Fee for each Shipment including such charges that may be included in 
an estimate or quotation but not utilized by Carrier during the transportation 
of the Shipment.  

النھائیة لكل  یتح  15.1  مل العمیل المسؤولیة عن تكالیف الشبكة والتي تنعكس في الرسوم 
شحنة بما في ذلك الرسوم التي قد یتم تضمینھا في تقییم أو عرض أسعار وال تستخدمھا  

 أثناء نقل الشحنة.    شركة الشحن
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15.2. Customer shall be liable to pay all additional charges whether or not such 
charges were communicated to Customer at the time Carrier took possession 
of the Shipment. 

یتحمل العمیل المسؤولیة عن دفع جمیع الرسوم اإلضافیة سواء تم إبالغ العمیل بھذه   15.2 
 على الشحنة. شركة الشحنأم ال وقت استحواذ الرسوم 

16. Transit Time   16.   زمن العبور 
16.1. Any transit times provided by Carrier are indicative only. Customer shall not 

hold Carrier liable for any delays based on any transit time given by Carrier. 
تعتبر إرشادیة فقط. ال یجوز للعمیل تحمیل   شركة الشحنأي مواعید ترانزیت تقدمھا   16.1 

الشحن ت  شركة  ترانزیت  وقت  أي  على  بناًء  تأخیر  أي  عن  شركة  قدمھ  المسؤولیة 
 . الشحن

17. Dangerous, Prohibited and Restricted Goods  17. الخطرة والمحظورة والمقیدة  سلعال 
17.1. Unless Customer has acquired prior express consent from Carrier, Customer 

shall not send any of the following Goods with Carrier: 
، إرسال  شركة الشحنال یجوز للعمیل، ما لم یحصل على موافقة صریحة مسبقة من  17.1 

 : شركة الشحنالتالیة مع   سلع أي من ال
A. All materials against Islam and its rules and regulations or 

offensive material that may impact religious sentiments; 
جمیع المواد المخالفة لإلسالم وقواعده وأنظمتھ أو المواد المسیئة التي   -أ 

 قد تؤثر على المشاعر الدینیة؛
B. Negotiable Financial instruments, such as Cash/Currency, 

Bearer cheque, Traveller’s cheque, Money orders,  
األدوات المالیة القابلة للتداول، مثل النقود/العمالت، شیك لحاملھ، شیكات   -ب 

 سیاحیة، حواالت مالیة، 
C. Pornographic materials;  مواد إباحیة؛ -ج 
D. Ionizing and Radioactive materials;  مواد مؤینة ومشعة؛  -د 
E. Dangerous/Hazardous Goods and Flammable 

materials/Chemicals; 
 خطرة ومواد قابلة لالشتعال/كیماویات؛  سلع -ه 

F. Live plants and Livestock;  نباتات حیة وحیوانات؛  -و 
G. Alcohol, Narcotics and psychotropic drugs;  كحول ومخدرات ومؤثرات عقلیة؛ -ز 
H. Firearms and parts thereof;  أسلحة ناریة وأجزاؤھا؛ -ح 
I. Any item that may be deemed illegal by any authority within 

Carrier’s network; 
شبكة    غرض أي   -ط  داخل  سلطة  أي  قبل  من  قانوني  غیر  اعتباره  یمكن 

 ؛ شركة الشحن
J. Jewellery;  مجوھرات؛ -ي 
K. Gambling items and slot machines;  قمار؛ الوماكینات  المقامرة اغراض -ك 
L. Pork products;  منتجات لحم خنزیر؛ -ل 
M. Furs or Ivory;   فراء أو عاج؛   -م 
N. Tobacco or Cigarettes;   تبغ أو سجائر؛   -ن 
O. Any other Good that is identified by any Government authority in 

the Kingdom of Saudi Arabia as a dangerous, prohibited, 
restricted or controlled Good; 

أي سلعة أخرى تحددھا أي سلطة حكومیة في المملكة العربیة السعودیة   -س 
 ة أو خاضعة للرقابة؛ أو على أنھا سلعة خطرة أو محظورة أو مقید

P. Any other Good that is identified by any Government authority in 
any jurisdiction within the Carrier’s network as a dangerous, 
prohibited, restricted or controlled Goods including pick up 
locations, transit locations and destination locations; 

أي سلعة أخرى تحددھا أي سلطة حكومیة في أي والیة قضائیة داخل   -ع 
على أنھا سلع خطرة أو محظورة أو مقیدة أو خاضعة    شركة الشحنشبكة  

 للرقابة بما في ذلك مواقع االستالم ومواقع العبور ومواقع الوجھة؛

Q. Any other Good that is identified by any industry and non-
Government agency as dangerous, prohibited, restricted or 
controlled Good; or 

أي سلعة أخرى تم تحدیدھا من قبل أي صناعة أو وكالة غیر حكومیة   -ف 
 أو خطرة أو محظورة أو مقیدة أو خاضعة للرقابة؛  سلععلى أنھا 

R. Any other Good that Carrier identifies, from time to time and 
without notice, as a dangerous, prohibited, restricted or 
controlled Good.  

تحددھا   - ص  أخرى  سلعة  الشحنأي  سابق  شركة  ودون  آلخر  وقت  من   ،
 إخطار، على أنھا سلعة خطیرة أو محظورة أو مقیدة أو خاضعة للرقابة.  

17.2. Carrier, in its sole discretion, may transport restricted or controlled Goods. 
Where Carrier agrees to transport restricted or controlled Goods, Customer 
shall secure, and provide to Carrier, all necessary certificates and approvals 
for the transportation, exportation and importation of the restricted or 
controlled Goods across the entire transportation route, no less than 48 
hours prior to Carrier taking possession of any Shipments containing such 
Goods. 

المقیدة أو الخاضعة للرقابة.    سلع ، وفقًا لتقدیرھا الخاص، نقل ال شركة الشحنیجوز ل  17.2 
المقیدة أو الخاضعة للرقابة، یؤمن العمیل   سلععلى نقل ال  شركة الشحنعندما توافق  

لنقل وتصدیر واستیراد    شركة الشحنجمیع الشھادات والموافقات الالزمة ویقدمھا إلى  
ساعة على األقل    48بالكامل، قبل    الشحنالمقیدة أو الخاضعة للرقابة عبر مسار    سلع ال

 . سلععلى أي شحنات تحتوي على ھذه ال شركة الشحنمن استحواذ 

17.3. Carrier reserves the right to deny, return or refuse to carry any Shipment or 
part of a Shipment that it may deem to include Dangerous or Prohibited 
Goods. 

بالحق في رفض أو إرجاع أو رفض نقل أي شحنة أو جزء من   شركة الشحنتحتفظ  17.3 
 خطرة أو محظورة.  سلعشحنة قد تعتبرھا متضمنة 

17.4. Customer shall pay all costs incurred by Carrier to handle, return, reroute or 
store Shipments that include dangerous, prohibited or restricted Goods.  

تكبدتھا   17.4  التي  التكالیف  جمیع  العمیل  الشحنیدفع  التي    شركة  الشحنات  مع  للتعامل 
على   أو    سلع تحتوي  توجیھھا  إعادة  أو  أو إلرجاعھا  مقیدة  أو  محظورة  أو  خطرة 

 تخزینھا. 
18. Termination   18.  اإلنھاء 
18.1. Carrier may terminate this Agreement at anytime if Customer does not 

comply with any conditions under this Agreement or Carrier is unable to fulfil 
its obligation under this Agreement due to Customer’s actions or inactions. 

ل 18.1  الشحنیجوز  االتفاقیة    شركة  بالشروط  وقت    أي في  إنھاء ھذه  یلتزم العمیل  اذا لم 
بسبب   د ھذا العق ب تلتزم شركة الشحن بالتزاماتھا بموج الواردة في ھذا العقد او اذا لم 

 عمل قام بھ أو لم یقم بھ العمیل. 
18.2. Customer shall be responsible for managing the transportation of all 

Shipments in Carrier’s possession at the time of termination. 
بحوزة   18.2  التي  الشحنات  جمیع  نقل  إدارة  عن  مسؤوالً  العمیل  الشحنیكون  في    شركة 

 وقت اإلنھاء. 
19. Governing Law and Dispute Resolution   19.  الحاكم وتسویة النزاعات القانون 
19.1. This Agreement, and all negotiations and any legal agreements or obligations 

prepared in connection with this Agreement, and any dispute or claim 
(including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection 
with them or their subject matter or formation shall be governed by and 
construed in accordance with the law of the Kingdom of Saudi Arabia. 

عدت من  تخضع ھذه االتفاقیة وجمیع المفاوضات وأي اتفاقیات أو التزامات قانونیة أُ  19.1 
أجل ھذه االتفاقیة وأي نزاع أو مطالبة (بما في ذلك أیة نزاعات أو مطالبات غیر  
تعاقدیة) ناشئة عنھا أو فیما یتعلق بھا أو موضوعھا أو تشكیلھا لقانون المملكة العربیة  

 السعودیة وتفسر وفقًا لھ. 
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19.2. All disputes or differences which arise between all parties out of or in 
connection with this Agreement shall, unless settled by amicable 
arrangement, mediation or conciliation, be finally settled by arbitration under 
the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (Rules). 
The dispute shall be resolved by the appointment of one arbitrator, appointed 
in accordance with said Rules. The place and seat of arbitration shall be 
DIFC, Dubai, United Arab Emirates and the language of the arbitral 
proceedings shall be the English language. 

ھذه    تسویة  یتم 19.2  بسبب  األطراف  جمیع  بین  تنشأ  التي  الخالفات  أو  النزاعات  جمیع 
أو   الودي  االتفاق  طریق  عن  تسویتھا  تتم  لم  ما  نھائیًا،  بھا  یتعلق  فیما  أو  االتفاقیة 
الوساطة أو التوفیق، عن طریق التحكیم بموجب قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة  

وفقًا النزاع عتسویة    یتم.  (القواعد)الدولیة   تعیینھ  یتم  واحد  محكم  تعیین  طریق  ن 
للقواعد المذكورة. مكان ومقر التحكیم ھو مركز دبي المالي العالمي، دبي، اإلمارات  

 العربیة المتحدة، ولغة إجراءات التحكیم ھي اللغة اإلنجلیزیة.

19.3. Each Party shall bear its own costs in any legal proceeding under this 
Agreement. 

 یتحمل كل طرف التكالیف الخاصة بھ في أي إجراء قانوني بموجب ھذه االتفاقیة.  19.3 

20. Confidentiality  20.  السریة 
20.1. Confidential information means all confidential information (however 

recorded or preserved) disclosed by a Party or its Representatives (as 
defined below) to the other Party and that Party's Representatives whether 
before or after the date of this Agreement in connection with any related 
Arrangements contemplated herein, including but not limited to: 

بأي   20.1  المحفوظة  أو  (المسجلة  السریة  المعلومات  جمیع  بھا  یُقصد  السریة  المعلومات 
طریقة) والتي یفصح عنھا أحد الطرفین أو ممثلیھ (كما ھو محدد أدناه) للطرف اآلخر  

مثلیھ سواء قبل أو بعد تاریخ االتفاقیة الماثلة فیما یتعلق باالتفاقیة المنصوص علیھ  وم
 ھنا، وذلك یشمل على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:

A. the existence and terms of this Agreement;  وجود االتفاقیة وشروطھا؛ -أ 
B. any information that would be regarded as confidential by a 

reasonable businessperson relating to: 
i. the business, affairs, customers, clients, suppliers, plans, 

intentions, or market opportunities of the disclosing party; 
and 

ii. the operations, processes, product information, know-how, 
designs, trade secrets or software of the disclosing party; 

سریة فیما یتعلق بما   الحریص أي معلومات قد یعتبرھا رجل األعمال   -ب 
 یلي:

األعمال أو الشؤون أو العمالء أو الموكلین أو الموردین أو الخطط   -1
 أو النوایا أو فرص السوق الخاصة بالطرف المفصح؛

العملیات أو اإلجراءات أو معلومات المنتجات أو المعرفة الفنیة أو   -2
برامج  أو  التجاریة  األسرار  أو  الخاصة    الكمبیوتر  التصمیمات 

 بالطرف المفصح؛ 
C. any information developed by the parties in the course of 

carrying out this Agreement; and 
 أي معلومات أعّدھا الطرفان في أثناء تنفیذ ھذه االتفاقیة. -ج 

Representatives means, in relation to a party, its employees, officers, 
representatives and advisers. 

 ومسؤولوه وممثلوه ومستشاروه.  ،موظفوه -بالنسبة للطرف-یُقصد بھم  الممثلون 

20.2. The provisions of this clause shall not apply to any Confidential Information 
that: 

 ال تنطبق أحكام ھذا البند على أي معلومات سریة: 20.2 

A. is or becomes generally available to the public (other than as a 
result of its disclosure by the receiving party or its 
Representatives in breach of this clause); 

تعد أو تصبح متاحة للجمھور عموًما (بخالف ما یكون نتیجة اإلفصاح   -أ 
 و ممثلیھ خالفًا لھذا البند)؛ أو عنھ من قبل الطرف المتلقي أ

B. was available to the receiving party on a non-confidential basis 
before disclosure by the disclosing party; 

المتلقي بصفة غیر سریة قبل اإلفصاح عنھا من   -ب  كانت متاحة للطرف 
 قبل الطرف المفِصح؛ أو 

C. was, is or becomes available to the receiving party on a non-
confidential basis from a person who, to the receiving party's 
knowledge, is not bound by a confidentiality agreement with the 
disclosing party or otherwise prohibited from disclosing the 
information to the receiving party;  

من   -ج  سریة  غیر  بصفة  المتلقي  للطرف  متاحة  تصبح  أو  تعد  أو  كانت 
المفصح   الطرف  مع  سریة  باتفاق  ملزم  غیر  علم  -شخٍص  حد  على 

أو لم یُحظر من اإلفصاح عن ھذه المعلومات للطرف    -الطرف المتلقي
 المتلقي؛ أو  

D. the parties agree in writing is not confidential or may be 
disclosed; or 

 اتفق الطرفان كتابیًا على أنھا غیر سریة أو یجوز اإلفصاح عنھا؛ أو -د 

E. is developed by or for the receiving party independently of the 
information disclosed by the disclosing party. 

عن   -ه  مستقل  بشكٍل  لصالحھ  أو  المتلقي  الطرف  قبل  من  إعدادھا  تم 
 المفصح عنھا من قِبل الطرف المفصح.المعلومات 

20.3. Each party shall keep the other party's Confidential Information confidential 
and shall not use such Confidential Information except for the purpose of 
evaluating, structuring and implementing the related Arrangements 
(Permitted Purpose); or 

طرف على سریة المعلومات السریة للطرف اآلخر وال یجوز لھ استخدام    یحافظ كل 20.3 
ھذه المعلومات السریة إال لغرض تقییم وھیكلة وتنفیذ الترتیبات ذات الصلة (الغرض  

 المسموح بھ)؛ أو 

20.4. A party may disclose the other party's Confidential Information to those of 
its Representatives who need to know such Confidential Information for the 
Permitted Purpose, provided that: 

یجوز ألي طرف اإلفصاح عن معلومات الطرف اآلخر السریة لممثلیھ الذین یحتاجون  20.4 
 إلى معرفة ھذه المعلومات السریة ألداء الغرض المسموح بھ، شریطة أن: 

A. it informs such Representatives of the confidential nature of the 
Confidential Information before disclosure; and 

یبلغ ھؤالء الممثلین بالطابع السري للمعلومات السریة قبل اإلفصاح عنھا  -أ 
 لھم؛ و 

B. it procures that its Representatives shall, in relation to any 
Confidential Information disclosed to them, comply with the 
obligations set out in this clause as if they were a party to this 
Agreement, 

یضمن امتثال ممثلیھ لاللتزامات المنصوص علیھا في ھذه الفقرات، فیما  -ب 
لو كانوا طرفًا في    یتعلق بأي معلومات سریة یتم اإلفصاح عنھا لھم، كما

 ھذه االتفاقیة، 

20.5. A party may disclose Confidential Information to the extent such Confidential 
Information is required to be disclosed by law, by any governmental or other 
regulatory authority or by a court or other authority of competent jurisdiction 
provided that, to the extent it is legally permitted to do so, it gives the other 
party as much notice of such disclosure as possible and, where notice of 
disclosure is not prohibited and is given in accordance with this Clause 20, 
it takes into account the reasonable requests of the other party in relation to 
the content of such disclosure. 

یجوز ألي طرف اإلفصاح عن معلومات سریة ما دام اإلفصاح عن ھذه المعلومات   20.5 
السریة مطلوبًا بموجب القانون، أو من قبل أي ھیئة حكومیة أو تنظیمیة أخرى أو من  
الطرف   یُخطر  أن  شریطة  قضائي  اختصاٍص  ذات  أخرى  ھیئة  أي  أو  محكمة  قبل 

حد المسموح بھ قانونًا، وفي حالة عدم  اآلخر مقدًما قدر اإلمكان بھذا اإلفصاح، إلى ال
، فإنھ یأخذ في االعتبار الطلبات  20حظر اإلخطار باإلفصاح وتم تقدیمھ وفقًا لھذه البند  

 لق بمحتوى ذلك اإلفصاح. المعقولة للطرف اآلخر فیما یتع
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23.7.  
 

20.6. Each party reserves all rights in its Confidential Information. No rights or 
obligations in respect of a party's Confidential Information other than those 
expressly stated in this clause are granted to the other party, or to be implied 
from this Agreement. 

یحتفظ كل طرف بجمیع الحقوق في معلوماتھ السریة. ال تُمنح أي حقوق أو التزامات   20.6 
تلك   بخالف  اآلخر  للطرف  الطرفین  بأي  الخاصة  السریة  بالمعلومات  یتعلق  فیما 

 االتفاقیة. المنصوص علیھا صراحةً في ھذه الفقرة، أو المفھومة ضمنیًا من ھذه  

20.7. On termination of this Agreement, each party shall:  20.7  :عند إنھاء ھذه االتفاقیة، یجب على كل طرف 
A. destroy or return to the other party all documents and materials 

(and any copies) containing, reflecting, incorporating or based 
on the other party's Confidential Information; 

أو یرد فیھا أو  -إتالف جمیع الوثائق والمواد (وأي نسخ) التي تحتوي   -أ 
معلومات الطرف اآلخر السریة أو إرجاعھا إلى    -تند إلىتتضمن أو تس

 الطرف اآلخر؛ 
B. erase all the other Party's Confidential Information from 

computer and communications systems and devices used by it, 
including such systems and data storage services provided by 
third parties (to the extent technically and legally practicable); 
and 

محو جمیع معلومات الطرف اآلخر السریة من جھاز الكمبیوتر وأنظمة  -ب 
وخدمات   األنظمة  ھذه  ومنھا  یستخدمھا،  التي  واألجھزة  االتصاالت 
  تخزین البیانات المقدمة من أطراٍف خارجیة (إلى الحد الذي یمكن تنفیذه 

 و   فنیًا وقانونیًا)؛

C. certify in writing to the other party that it has complied with the 
requirements of this clause, provided that a recipient party may 
retain documents and materials containing, reflecting, 
incorporating or based on the other party's Confidential 
Information to the extent required by law or any applicable 
governmental or regulatory authority. The provisions of this 
clause shall continue to apply to any such documents and 
materials retained by a recipient Party. 

كتابیًا للطرف اآلخر بأنھ قد امتثل لمتطلبات ھذا البند، شریطة   یوثقھأن  -ج 
أو یرد فیھا أو  -أن یحتفظ الطرف المتلقي بالوثائق والمواد التي تحتوي  

معلومات الطرف اآلخر السریة إلى الحد الذي    -تتضمن أو تستند إلى
العمل   قائمة. ویستمر  أو تنظیمیة  القانون أو أي ھیئة حكومیة  یقتضیھ 

ام ھذا البند على أي من ھذه الوثائق والمواد التي یحتفظ بھا الطرف  بأحك
 المتلقي. 

20.8. Except as expressly stated in this Agreement, no party makes any express 
or implied warranty or representation concerning its Confidential 
Information. 

ضمان أو إقرار صریح أو ضمني بخصوص معلوماتھ السریة،  ال یقدم أي طرف أي     20.8 
 باستثناء ما ھو منصوص علیھ صراحةً في ھذه االتفاقیة.

21. Force Majeure   21.  القوة القاھرة 
21.1. Neither Party will have any liability under or be deemed to be in breach of 

this agreement for any delays or failures in performance of this agreement 
which result from circumstances beyond the reasonable control of that Party. 
The Party affected by such circumstances must promptly notify the other 
Party in writing when such circumstances cause a delay or failure in 
performance and when they cease to do so. If such circumstances continue 
for a continuous period of more than 6 months, either Party may terminate 
this agreement by written notice to the other Party. 

لن یتحمل أي من الطرفین أي مسؤولیة بموجب ھذه االتفاقیة وال یعتبر منتھًكا لھا إذا   21.1 
حدث من أي تأخیر أو إخفاق في تنفیذ ھذه االتفاقیة نتیجة ظروف خارجة عن السیطرة  
المعقولة لھ. یجب على الطرف المتأثر بھذه الظروف إخطار الطرف اآلخر كتابیًا 
على الفور عندما تتسبب ھذه الظروف في تأخیر األداء أو تعذره وعندما تنتھي ھذه  

أشھر، یجوز ألي    6الظروف. إذا استمرت ھذه الظروف لفترة متواصلة تزید عن  
 تابي للطرف اآلخر. من الطرفین إنھاء ھذه االتفاقیة بإخطار ك

22. Amendments   22.  التعدیالت 
22.1. The Parties agree that any amendment or addition to this Agreement shall 

be made by written agreement, signed by both Parties.  
یتفق الطرفان على أن أي تعدیل أو إضافة إلى ھذه االتفاقیة یتم بموجب اتفاق مكتوب   22.1 

 یوقع علیھ الطرفان.  
23. Miscellaneous   23.  أحكام متفرقة 
23.1. Each party hereby confirms its agreement to be legally bound by the terms 

contained in this Agreement. 
 یؤكد كل طرف بموجبھ موافقتھ على االلتزام قانونًا بالشروط الواردة في ھذه االتفاقیة.  23.1 

23.2. This Agreement constitutes the entire understanding and agreement between 
the Parties. 

 تشكل ھذه االتفاقیة مجمل التفاھم واالتفاق الكامل بین الطرفین.  23.2 

23.3. This Agreement shall be executed in both the English and Arabic languages. 
In the case of any ambiguity or discrepancy between the two English and the 
Arabic, the English language shall prevail. 

ر ھذه االتفاقیة باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة. في   23.3  حالة وجود أي غموض أو تناقض  تُحرَّ
 اإلنجلیزیة.  اللغة ، تسود والعربیة اإلنجلیزیة اللغتینبین 

23.4. Neither this Agreement nor any of the rights, obligations or responsibilities 
of the respective Parties shall be assignable or transferable by either Party 
without the prior written consent of the other Party. 

ال یجوز التنازل عن ھذه االتفاقیة أو أي من حقوق الطرفان المعنیان أو التزاماتھما   23.4 
 أو مسؤولیاتھما وال نقلھا من قبل أحدھما دون موافقة خطیة مسبقة من الطرف اآلخر. 

23.5. This Agreement may be signed in any number of counterparts, any of which 
constitutes an original. 

 یجوز توقیع ھذه االتفاقیة بأي عدد من النسخ، ویشكل كل منھا نسخة أصلیة.  23.5 

23.6. If any provision of this Agreement is prohibited by law or judged by a court 
to be unlawful, void or unenforceable, the provision will, to the extent 
required, be severed from this Agreement and rendered ineffective as far as 
possible without modifying the remaining provisions of this Agreement. This 
severance will not in any way affect any other circumstances of or the validity 
or enforcement of this Agreement. 

إذا ُحظر أي حكم من أحكام ھذه االتفاقیة بموجب القانون أو حكمت محكمة بأنھ غیر  23.6 
باطل أو غیر قابل للتنفیذ، یُفصل ھذا البند، بالقدر المطلوب، من ھذه االتفاقیة  قانوني أو  

ویصبح غیر فعال قدر اإلمكان دون تعدیل األحكام المتبقیة من ھذه االتفاقیة. لن یؤثر  
وال   االتفاقیة  ھذه  في  أخرى  ظروف  أي  على  األشكال  من  شكل  بأي  الفصل  ھذا 

 صالحیتھا أو إنفاذھا. 
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