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STANDARD TRADING CONDITIONS 
 
 
Part I: General Conditions 
 
 
Definitions 
 

1. In these conditions 
 

a. Authority A duly constituted legal or administrative person, acting within its legal 
powers and exercising jurisdiction within any nation, state, municipality, port or airport. 
 

b. Carriage means the whole or any part of the operations and services of whatsoever 
nature undertaken by the Company in relation to the Goods, including but not limited to 
the loading, unloading, storage, warehousing and handling of the goods. 

 
c. Company is SHARAF SHIPPING AGENCY CO. LTD. 

 
d. Container includes, unless otherwise indicated, any vehicle, container, flat, pallet, 

trailer, transportable tank and similar items used for the Consolidation of goods as well 
as mobile plant and timber packages. 
 

e. Customer means any person, whether themselves an agent or a principal, at whose 
request or on whose behalf the Company provides a service. 

 
f. Dangerous Goods includes goods that are or may become of a dangerous, inflammable, 

radio-active or damaging nature, goods liable to taint or affect other goods and goods 
likely to harbor or encourage vermin or other pests. 

 
g. Goods includes the cargo and any container not supplied by or on behalf of the 

Company, in respect of which the Company provides a service; 
 

h. Hague Rules means the provisions of the International Convention for the Unification 
of certain rules Relating to Bills of Lading signed at Brussels on 25th August 1924; 

 
i. Instructions means a statement of the Customers specific requirements; 

 
j. Owner includes the owner, shipper and consignee of the Goods and any other Person 

who has or may have a legal or equitable relationship to the Goods at a relevant point of 
time and anyone acting on their behalf. 
 

k. Person includes persons or anybody or bodies corporate. 
 

Heading of clauses or groups of clauses in these conditions are for indicative purposes 
only. 
 
The Customer’s attention is drawn to the Clauses hereof that exclude or limit the 
Company’s liability and those that require the Customer to indemnify the Company in 
certain circumstances. 
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Application 
 

2. a. Subject to sub-clause (b) below, all services and activities of the Company in the course 
of business of the Company whether gratuitous or not are subject to these Conditions. 
 

i) The provisions of Part I shall apply to all such services and activities. 
 
ii) The provisions of Part II shall only apply to the extent that the Company provides 
such services and activities as agents. 
 

b. Where a document bearing a title of or including "bill of lading" (whether or not 
negotiable), or "waybill" is issued by or on behalf of the Company and provides that the 
Company contracts as carrier, the provisions set out in such document shall be 
paramount in so far as such provisions are inconsistent with these Conditions. 
 

c. Every variation, cancellation or waiver of these Conditions must be in writing signed by 
a Director of the Company. Notice is hereby given that no other person has or will be 
given any authority whatsoever to agree to any variation, cancellation or waiver of these 
Conditions. 
 

3. All services and activities are provided by the Company as agents except in the 
following circumstances where the Company acts as principal: 
 

a. where the company performs any carriage, handling or storage of Goods but only to the 
extent that the carriage is performed by the Company itself or its servants and the Goods 
are in the actual custody and control of the Company, or 
 

b. where prior to the commencement of any carriage, handling or storage of Goods the 
Customer in writing demands from the Company particulars of the identity, services or 
charges of persons instructed by the Company to perform part or all of the carriage, the 
Company shall be deemed to be contracting as a principal in respect of that part of the 
carriage in respect of which the Company fails to give such particular demanded within 
28 days of the Company's receipt of such demand, or 
 

c. to the extent that the Company expressly agrees in writing to act as a principal, or 
 

d. to the extent that the Company is held by a court of law to have acted as a principal. 
 

4. Without prejudice to the generality of clause 3, 
 

a. the charging by the Company of a fixed price for a service or services of whatsoever 
nature shall not in itself determine or be evidence that the Company is acting as an agent 
or a principal in respect of such service or services; 
 

b. the supplying by the Company of their own or leased equipment shall not in itself 
determine or be evidence that the Company is acting as an agent or a principal in respect 
of any carriage, handling or storage of Goods; 
 

c. the Company acts as an agent where the Company procures a bill of lading or other 
document evidencing a contract of carriage between a person, other than the Company, 
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and the Customer or Owner; 
 

d. the Company acts as an agent and never as a principal when providing services in 
respect of or relating to customs requirements, taxes, licenses, consular documents, 
certificates of origin, inspection, certificates and other similar services; 
 

e. Quotations are given on the basis that immediate acceptance and are subject to the right 
of withdrawal or revision. If any changes occur in the rates of freight, insurance 
premiums or other charges applicable to the goods, quotations and charges shall be 
subject to revision accordingly with or without notice. 
 
 
Obligations of Customer 
 

5. The Customer warrants that he is either the Owner or the authorised agent of the Owner 
of the Goods and that he is authorised to accept and is accepting these Conditions not 
only for himself but also as agent for and on behalf of the Owner of the Goods. 
 

6. The Customer warrants that he has reasonable knowledge of matters affecting the 
conduct of his business, including but not limited to the terms of sale and purchase of 
the Goods and all other matters relating thereto. 
 

7. The Customer shall give sufficient and executable Instructions. 
 

8. The Customer warrants that the description and particulars of the Goods are complete 
and accurate. 
 

9. The Customer warrants that the Goods are properly packed, marked, labelled and 
stowed in a manner appropriate to any operations or transactions affecting the Goods 
and the characteristics of the Goods except where the Company has accepted 
instructions in respect of such services. 
 
 
Special Instructions, Goods and services 
 

10. a. Unless otherwise previously agreed in writing, the Customer shall not deliver to the 
Company or cause the Company to deal with or handle Dangerous Goods. 

 
b. If the Customer is in breach of sub-clause (a) above he shall be liable for all loss or 

damage whatsoever caused by or to or in connection with the Goods howsoever arising. 
The Customer shall defend, indemnify and hold harmless the Company against all 
penalties, claims, damages, costs and expenses whatsoever arising in connection 
therewith and the goods may without notice be destroyed or otherwise dealt with at the 
sole discretion of the Company or any other person in whose custody they may be at the 
relevant time. 
 

c. If the Company agrees to accept Dangerous Goods and then, in the opinion of the 
Company or any other person, they constitute a risk to other goods, property, life or 
health they may without notice be destroyed or otherwise dealt with at the expense of 
the Customer or Owner. 
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11. a. The Customer undertakes not to tender for transportation any Goods that require 

temperature control without previously giving written notice of their nature and particular 
temperature range to be maintained. 

 
b. In the case of a temperature controlled Container stuffed by or on behalf of the 

Customer by a third party, the Customer further undertakes that: 
 

i) the Container has been properly pre-cooled or preheated as appropriate, and 
ii) the Goods have been properly stuffed in the container, and 

 
iii) its thermostatic controls have been properly set by the Customer or the third party. 
 
If the above requirements are not complied with the Company shall not be liable for any 
loss of or damage to the Goods caused by such non-compliance. 
 

12. a. No insurance will be effected except upon express instructions given in writing by the 
Customer. All insurance effected by the Company is subject to the usual exceptions and 
conditions of the policies of the insurance Company or underwriters taking the risk. 
 

b. The Company is an agent of the Customer in respect of effecting insurance. 
 

c. Unless otherwise agreed in writing, the Company shall not be under any obligation to 
effect a separate insurance on each consignment but may declare it on any open or 
general policy. 
 

d. Should the insurers dispute their liability for any reason the insured shall have recourse 
against the insurers only. The Company shall not have any responsibility or liability 
whatsoever in relation to the insurance notwithstanding that the premium upon the 
policy may not be at the same rate as that charged by the Company or paid to the 
Company by its customers. 

 
13. The Company shall not be obliged to make any declaration for the purposes of any 

statute, convention or contract as to the nature or value of any Goods, or as to any 
special interest in delivery unless express written instructions to that effect have been 
received and accepted by the Company. 
 

14. a. Unless otherwise previously agreed in writing or otherwise provided for under the 
provisions of a document signed by the Company, instructions relating to the delivery or 
release of Goods against payment or against surrender of a particular document shall be in 
writing. 

 
b. The Company's liability resulting from such instructions relating to the delivery or 

release of the goods other than in writing shall not exceed that provided for in respect of 
mis-delivery of Goods. 
 

15. Unless otherwise previously agreed in writing that the Goods shall depart or arrive by a 
particular date, the Company accepts no responsibility for departure or arrival dates of 
Goods, whether or not any such delay is caused by the negligence of the Company 
and/or its servants or agents. 
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General Indemnities 
 

16. a. The Customer and Owner shall defend, indemnify and hold harmless the Company 
against all liability, loss, damage, costs and expenses arising: 
 
i) from the nature of the goods unless caused by the Company's negligence, 

 
ii) out of the Company acting in accordance with the Customer's or Owner's instructions, 

or 
 

iii) from a breach of warranty or obligation by the Customer or arising from the negligence 
of the Customer or Owner. 
 

b. Except to the extent caused by the Company's negligence, the Customer and Owner 
shall be liable for and shall defend, indemnify and hold harmless the Company in 
respect of all duties, taxes, imposts, levies, deposits and outlays of whatsoever nature 
levied by an Authority in respect of the Goods, Dangerous Goods and/or Container and 
for all liabilities, payments, fines, costs, expenses, loss and damage whatsoever incurred 
or sustained by the Company in connection therewith. 
 

c. Advice and information in whatever form it may be given is provided by the Company 
for the Customer and/or Owner only and the Customer and/or Owner shall defend, 
indemnify and hold harmless the Company for all liability, loss, damage, costs and 
expenses arising out of any other person relying on such advice or information. The 
Customer shall not pass such advice or information to any third party without the 
Company’s written agreement and the Customer and/or Owner shall indemnify the 
Company against any loss suffered because of a breach of this condition. 

 
d. i) The Customer undertakes that no claim be made against any servant, sub- contractor 

or agent of the Company which imposes or attempts to impose upon any of them any 
liability whatsoever in connection with the Goods, if any such claim should nevertheless 
be made, to indemnify and hold harmless the Company against all consequences 
thereof. 

 
ii) Without prejudice to the foregoing, every such servant sub-contractor or agent shall 

have the benefit of all provisions herein, as if such provisions were expressly for their 
benefit. In entering into this contract the Company, to the extent of those provisions, 
does so not only on his behalf but as agent and trustee for such servants, sub-contractors 
and agents. 
 

iii) The Customer shall defend, indemnify and hold harmless the Company from and 
against all claims, costs and demands whatsoever and by whomsoever made or preferred 
in excess of the liability of the Company under the terms of these Conditions and 
without prejudice to the generality of this clause this indemnity shall cover all claims, 
costs and demands arising from or in connection with the negligence of the Company, 
its servants, sub-contractors and agents. 

 
iv) In this clause, "sub-contractors" includes direct and indirect sub-contractors and their 

respective servants and agents. 
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e. The Customer shall be liable for the loss, damage, contamination, soiling, detention or 
demurrage before, during and after the Carriage of property (including, but not limited 
to, Containers) of the Company or any person or vessel referred to in (d) above caused 
by the Customer or Owner or any person acting on behalf of either of them or for which 
the Customer is otherwise responsible. 
 
 
Charges, etc. 
 

17. a. The Customer shall pay to the Company in cash or as agreed all sums immediately 
when due without reduction or deferment on account of any claim, counterclaim or set-
off. 
 

b. When the Company is instructed to collect freight, duties, charges or other expenses 
from any person other than the Customer, the Customer shall be responsible for the 
same on receipt of evidence of demand and non-payment by such other person when 
due. 
 

c. On all amounts overdue to the Company, the Company shall be entitled to service fee 
calculated at 12% above the prevailing Official Dealing Rate (SAIBOR) of the Saudi 
Arabian Monetary Authority during the period that such amounts are overdue.  
 
 
Liberties and Rights of Company 
 

18. The Company shall be entitled, except insofar as has been otherwise agreed in writing, 
to enter into contracts, on any terms whatsoever, on behalf of itself or the Customer and 
without notice to the Customer 
 

a. for the carriage of Goods by any route, means or person, 
 

b. for the carriage of Goods of any description whether containerised or not on or under the 
deck of any vessel, 
 

c. for the storage, packing, transshipment, loading, unloading or handling of Goods by any 
person at any place whether on shore or afloat and for any length of time, 
 

d. for the carriage or storage of Goods in containers or with other goods of whatever 
nature, 
 

e. for the performance of its own obligations, 
 
and to do such acts as in the opinion of the Company may be necessary or incidental to 
the performance of the Company's obligations. 
 

19. a. The Company shall be entitled but under no obligation, to depart from the Customer's 
instructions in any respect if in the opinion of the Company there is good reason to do so 
in the Customer's interest and it shall not thereby incur any additional liability. 
 

b. The Company may at any time comply with the orders or recommendations given by 
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any Authority. The responsibility of the Company in respect of the Goods shall cease on 
the delivery or other disposition of the Goods in accordance with such orders or 
recommendations. 
 

20. If at any time the performance of the Company's obligations, in the opinion of the 
Company or any person whose services the Company makes use of, is or is likely to be 
affected by any: 
 
(a) hindrance, 
(b) risk, 
(c) delay, 
(d) difficulty, or 
(e) disadvantage whatsoever 
 
and which cannot be avoided by reasonable endeavours by the Company or such other 
person, the Company may, on giving notice in writing to the Customer or Owner or 
without notice where it is not reasonably possible to give such notice, treat the 
performance of its obligations as terminated and place the Goods or any part of them at 
the Customer or Owner's disposal at any place which the Company may deem safe and 
convenient, whereupon the responsibility of the Company in respect of the Goods shall 
cease. The Customer shall be responsible for any additional costs of carriage to, and 
delivery and storage at, such place and all other expenses incurred by the Company. 
 

21. If the Customer or Owner does not take delivery of the Goods or any part thereof at the 
time and place when and where the Company, or any person whose services the 
Company makes use of, is entitled to call upon the Customer or Owner to take delivery 
thereof, the Company or such other person shall be entitled, without further notice, to 
store the Goods or any part of the Goods in the open or under cover at the sole risk and 
expense of the Customer. Such storage shall constitute delivery of the Goods and the 
liability of the Company shall wholly cease. 
 

22. Notwithstanding clauses 20 and 21, the Company shall be entitled, but under no 
obligation, at the expense of the Customer payable on demand and without any liability 
to the Customer and Owner, to sell or dispose of 
 

a. on giving 21 days’ notice in writing to the Customer all Goods which in the opinion of 
the Company cannot be delivered as instructed, and 
 

b. without notice Goods which have perished, deteriorated or altered, or are liable to do so, 
in a manner which has caused or may be reasonably expected to cause loss or damage to 
any person or property or to contravene applicable regulations or requirements. 
 

23. a. The Company shall have a particular and general lien on all Goods and/or documents 
relating to Goods in its possession for all sums of whatsoever kind and nature due at any 
time from the Customer or Owner and on giving 28 days’ notice in writing to the 
Customer, shall be entitled to sell or dispose of such Goods and/or documents at the 
expense of the Customer and without any liability to the Customer and Owner and apply 
the proceeds in or towards the payment of such sums. Upon accounting to the Customer 
for any balance remaining after payment of any sum due to the Company and the costs 
of sale or disposal the company shall be discharged of any liability whatsoever in 
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respect of the Goods and/or documents. If on the sale of the Goods the proceeds fail to 
realise the amount due, the Company shall be entitled to recover the difference from any 
of the parties included in the terms Customer or Owner. 
 

b. In any event any lien shall: 
 
i) survive the delivery of the goods, and 
 
ii) extend to cover the cost of recovering any sums due 

 
and for that purpose the Company shall have the right to sell the Goods and documents 
by public auction or private treaty, without notice to the Customer or Owner and at the 
Customer’s and/or Owner’s expense and without any liability towards the Customer or 
Owner. 

24. The Company shall be entitled to retain and be paid all brokerages, commissions, 
allowances and other remunerations customarily retained by or paid to freight 
forwarders. 
 

25. The Company shall have the right to enforce against the Owner and the Customer 
jointly and severally any liability of the Customer under these Conditions or to recover 
from them any sums to be paid by the Customer, which upon demand have not been 
paid. 
 
 
Containers 
 

26. a. If a Container has been packed or stuffed by or on behalf of the Customer, the 
Company shall not be liable for loss of or damage to the Goods if: 

 
i) caused by the manner in which the Container has been packed or stuffed, 
ii) caused by the unsuitability of the contents for carriage in the Container actually used, 

unless the Company has approved the suitability. 
 
iii) caused by the unsuitability or defective condition of the Container actually used 

provided that where the Container has been supplied by or on behalf of the Company 
this paragraph (iii) shall only apply if the unsuitability or defective condition: 

 
(a) was not caused by negligence on the part of the Company, or 

 
(b) would have been apparent upon reasonable inspection by the Customer or Owner 

or person acting on behalf of either of them at or prior to the time when the 
Container was packed or stuffed. 

 
iv) the Container is not sealed at the commencement of the Carriage except where the 

Company has agreed to seal the Container. 
 

b. The Customer shall defend, indemnify and hold harmless the Company against any 
claim, liability, loss, damage, costs and expenses arising from one or more of the 
matters covered in (a) above. 
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c. Where the Company is instructed to provide a Container, in the absence of a written 
request to the contrary accepted by the Company, the Company is not obliged to provide 
a Container of any particular type or quality. 
 
 
General Liability 
 

27. a. Except insofar as otherwise provided by these Conditions, the Company shall not be 
liable for any loss or damage whatsoever arising from: 

 
i) the act or omission of the Customer or Owner or any person acting on their behalf, 

 
ii) compliance with the instructions given to the Company by the Customer, Owner or 

any other person entitled to given them, 
 

iii) insufficiency of the packing or labelling of the Goods except where such service has 
been provided by the Company, 

 
iv) handling, loading, stowage or unloading of the Goods by the Customer or Owner or 

any person acting on their behalf, 
 

v) inherent vice of the Goods, 
 

vi) riots, civil commotions, strikes, lockouts, stoppage or restraint of labor from 
whatsoever cause, 

 
vii) fire, flood or storm, or 

 
viii) any cause which the Company could not avoid and the consequences whereof it 

could not prevent by the exercise of reasonable diligence. 
 

b. Where under sub-clause (a) above the Company is not under any liability for loss or 
damage caused by one or more of the causes, events or occurrence above, the Company 
shall only be liable to the extent that the causes, events or occurrences for which he is 
liable under these Conditions have contributed to the loss or damage. The burden of 
proof that the loss or damage was due to one or more of the causes, events or 
occurrences specified in sub-clause (A) above shall rest upon the company, save that 
when the Company establishes that in the circumstances of the case, the loss or damage 
could be attributed to one or more of the causes, events or occurrences specified in (iii) 
to (vi) of sub-clause (a), it shall be presumed that it was so caused. The Customer shall, 
however, be entitled to prove that the loss or damage was not in fact caused wholly or 
partly by one of the causes, events or occurrences listed under sub-clause (a). 
 

c. The Company shall not be liable for loss or damage to property other than the Goods 
themselves howsoever caused 
 

d. Subject to clause 15, the Company shall not be liable for economic loss in any form, 
such as indirect or consequential loss or damage, loss of profit, delay, deviation, 
howsoever caused. 
 



 

Revision 0.0 | Issued November 1, 2017  Page 10 of 12 
 

Amount of Compensation 
 

28. Except in so far as otherwise provided by these Conditions, the liability of the 
Company, howsoever arising, and notwithstanding that the cause of loss or damage be 
unexplained shall not exceed the following 
 

a. in respect of all claims other than those subject to the provisions of sub-clause (b) 
below, whichever is the least of 
 
i) the value of, or 
ii) SAR 30/- (thirty) per gross kilogram of, 
 
the Goods lost, damaged, misdirected, mis-delivered or in respect of which a claim 
arises, subject to a limit of Saudi Riyals 20,000/- (twenty thousand) per package or unit, 
whichever shall be the least. 
 

b. In respect of claims for delay where not excluded by the provisions of these Conditions, 
the amount of the Company's charges in respect of the Goods delayed. 
 

29. a. Compensation shall be calculated by reference to the ex-works invoice value of the 
Goods plus Carriage charges and insurance if paid. 

 
b. If there be no invoice value for the Goods, the compensation shall be calculated by 

reference to the value of such Goods at the place and time when they are delivered to the 
Customer or Owner or should have been so delivered. The value of the Goods shall be 
fixed according to the current market price, or, if there be no commodity exchange price 
or current market price, by reference to the normal value of goods of the same kind and 
quality. 
 

30. By special agreement in writing and on payment of additional charges, higher 
compensation may be claimed from the Company not exceeding the value of the Goods 
or the agreed value, whichever is the lesser. 
 
 
Notice of Loss, Time Bar 
 

31. The Company shall be discharged of all liability unless: 
 

a. i) notice of any claim is received in writing by the Company or its agent within 14 days 
after the date specified in (B) below, except where the Customer can show that it was 
impossible to comply with this time limit and that the claim has been made as soon as it 
was reasonably possible so to do, and 
 
ii) suit is brought in the proper forum and written notice thereof received by the 
Company within 9 months after the date specified in (b) below. 

 
b. i) in the case of loss or damage to Goods, the date of delivery of the Goods, 

 
ii) in the case of delay or non-delivery of the Goods, the date that the Goods should 

have been delivered, 
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iii) in any other case, the event giving rise to the claim, 

 
otherwise any claim shall be deemed to be waived and absolutely barred. 
 
 
General Average 
 

32. The Customer shall defend, indemnify and hold harmless the Company in respect of any 
claims for General Average contribution that may be made on the Company, 
irrespective of whether the carriage charges are pre-paid or not. The Customer shall 
provide such security as may be required by the Company for General Average 
contributions promptly and in a form acceptable to the Company. 
 
 
 
Miscellaneous 
 

33. Any notice served by post shall be deemed to have to be given on the third day 
following the day on which it was posted to the address of the recipient of such notice 
last known to the Company. 

 
34. The defenses and limits of liability provided for by these Conditions shall apply in any 

action against the Company whether such action be founded in contract or tort. 
 

35. If any legislation is compulsorily applicable to any business undertaken, these 
Conditions shall, as regards such business, be read as subject to such legislation and 
nothing in these Conditions shall be construed as a surrender by the Company of any of 
its rights or immunities or as an increase of any of its responsibilities or liabilities under 
such legislation and if any part of these Conditions be repugnant to such legislation to 
any extent such part shall as regards such business be over-ridden to that extent and no 
further. 
 

36. Headings of clauses or groups of clauses in these Conditions are for indicative purposes 
only. 
 

37. Should any clause, or part of a clause, be found to be void or unenforceable, the 
remainder of that clause or section of the contract shall remain unaffected 
 
 
Jurisdiction and Law 
 

38. These Conditions and any claim or dispute arising out of or in connection with the 
services of the Company shall be subject to Saudi Arabian law and the exclusive 
jurisdiction of the Saudi Arabian courts. 
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Part II: Company as agent 
 
 
Special Liability and Indemnity Conditions 
 

39. a. To the extent that the Company acts as an agent, the Company does not make or purport 
to make any contract with the Customer for the carriage, storage or handling of the Goods 
nor for any other physical service in relation to them and acts solely on behalf of the 
Customer in securing such services by establishing contracts with third parties so that 
direct contractual relationship are established between the Customer and such third parties. 

 
b. The Company shall not be liable for the acts and omissions of such third parties referred 

to in sub-clause (a) above. 
 

40. a. The Company when acting as an agent has the authority of the Customer to enter into 
contracts on the Customer's behalf and to do such acts so as to bind the Customer by such 
contracts and acts in all respects notwithstanding any departure from the Customer's 
instructions. 

 
b. Except to the extent caused by the Company's negligence, the Customer shall defend, 

indemnify and hold harmless the Company in respect of all liability, loss, damage, costs 
or expenses arising out of any contracts made in the procurement of the Customer's 
requirements in accordance with clause 39. 
 
 

41.  Choice of Rates 
 

Where there is a choice of rates according to the extent or degree of liability assumed by 
persons carrying, storing, handling the Goods, no declaration of value where optional will 
be made unless otherwise agreed in writing. 



 

 

 

 

ARABIC 
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 وكالة شرف للمالحة
(الشروط القیاسیة)  سیاسة مزاولة األعمال   

 الجزء األول: الشروط العامة
 

 التعریفات 

في ھذه الشروط   -1  

القضاء ضمن أي دولة، والیة، مارسة ملقانونیة  ةصرف ضمن سلطللتسلطة: شخصیة معنویة مشروعة قانونیا أو إداریا ال -أ
 بلدیة، میناء أومطار. 

 ،تفریغ، الشحن: عملیات وخدمات كاملة أو جزئیة تتوالھا الشركة فیما یتعلق بالبضائع وتشمل ولیس حصریا تحمیلب: 
 تخزین ومناولة، أي نوع من البضاعة. 

. المحدودة لمالحةلشرف وكالة شركة تعني ت: الشركة:   

ودمج یستخدم لجمع  ،للنقل وما إلى ذلكتشمل أي مركبة، شاحنة مسطحة، طبلیة، مقطورة، صھریج قابل ث: حاویة : 
وربطات خشبیة.  ةالبضائع باإلضافة إلى محطة متحرك  

بموجب طلبھ أو باإلنابة عنھ.  لھ ج : العمیل: شخصیة معنویة أو إعتباریة، سواء كان وكیال أومالكا، تقدم الشركة خدماتھا  

، قابلة لالشتعال، نشطة إشعائیا، أو ذات طبیعة لى الصحةع لتي قد تكون خطرةاالبضائع الخطرة تشمل البضائع الخطرة ح : 
. أوالتي ربما تأوي فطریات أوحشرات أخرى األخرى ضارة، وبضائع قابلة للفساد أوالتي تؤثرعلى البضائع   

. فیھاالشركة أوباإلنابة عنھا، والتي تقدم الشركة الخدمة قبل خ : البضائع: المشحونات وأي حاویة لم تقدم من   

م .  1924أغسطس  25د: معاھدة الھاي: أحكام المعاھدة الدولیة التي وحدت القوانین الخاصة ببوالص الشحن المبرمة في   

 ذ : التعلیمات: بیان بالمتطلبات المحددة للعمیل 

عینة من في مرحلة م على البضاعة قانونیةلدیھ عالقة ر : المالك:  یشمل المالك، الشاحن، مستلم البضاعة وأي شخص آخر
 الخدمة، وكل من یعمل باإلنابة عنھم.

  .ز : الشخص: یشمل أشخاص معتبرین أومعنویین أو جھات متشاركة

 عناوین الفقرات ومجموعات الفقرات في ھذه الشروط واردة ألغراض توضیحیة فقط.

في في مأمن العمیل بالشركة  أىنیرجى من العمیل اإلنتباه للبنود التي تستبعد أوتحد من مسئولیة الشركة والتي تتطلب أن ی
 أحوال معینة.

 التطبیق: 

ما عدا أم ال خاضعة لھذه الشروط، مجانیة كافة الخدمات واألنشطة التي تقوم بھا الشركة في طورأعمالھا سواء كانت  –أ  -2
 الفقرة الصغرى ( ب) أدناه. 

) یجب أن تنطبق على كافة الخدمات واألنشطة. 1( أحكام الجزء   
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على المدى الذي تقدم فیھ الشركة تلك الخدمات واألنشطة كوكالء.فقط ) یجب أن تنطبق 2) أحكام الجزء ( ii  

أم ال ) أو "بولیصة  الوثیقة التي تحمل عنوان "أو تضم" بولیصة شحن" (سواء كانت قابلة للتفاوضمتى ما صدرت  -ب
ھیمن إذا تالوثیقة یجب أن تلك " من قبل الشركة أو باإلنابة عنھا وتشترط تعاقد الشركة كناقل، فإن األحكام الواردة في طریق

ة مع ھذه الشروط.وافقأحكامھا غیرمت توجد  

أن ال التنبیھ الشركة. وھنا یجب عام كل تغییرأو إلغاء أو تنازل عن ھذه الشروط یجب أن یكون مكتوبا وموقعا من مدیر -ت
تنازل عن ھذه الشروط مھما كان ذلك الشخص.تغییرأوإلغاء أو أو سیمنح السلطة للدیھ السلطة  اآخرً  اشخصً   

الحاالت التالیة التي تعمل فیھا "كمالك". بإستثناء كافة الخدمات واألنشطة تقدمھا الشركة " كوكالء "  -3  

الشحن بالشركة وموظفیھا والبضاعة ت فیھ عملیة تملمدى الذي على اإذا قامت الشركة بشحن ومناولة وتخزین البضاعة   -أ
 في حیازة وسیطرة الشركة فعال، أو 

 تكلیفتفاصیل ھویات وخدمات أوعن العمیل كتابیا الشركة استفسرإذا شحن ومناولة وتخزین البضاعة  ءقبل بد -ب
وإذا أخفقت الشركة في تقدیم طلبات العمیل  منھ، داء كافة أعمال الشحن أو جزءأاألشخاص الموجھین من قبل الشركة للقیام ب

ً  28المذكورة  خالل  ، أو تعتبرالشركة متعاقدة كمالك بالنسبة لذلك الجزء من الشحن، في ھذه الحالة یوما  

كتابیا للعمل كمالك. صراحة ووافقت الشركة للمدى الذي   -ت   

كمالك.   لتصرفھاالشركة قانونیا بالمحكمة فیھ  حجزت للمدى الذي –ث   

) 3دون المساس بعمومیات الفقرة رقم (  - 4  

تحدید أجرة الشركة بسعرمحدد عن خدمة أوخدمات الشحن التي تقوم بھا أي كان طبیعة ذلك الشحن، یجب أن ال   -أ 
الشركة تعمل كوكیل أوكمالك بالنسبة لتلك الخدمة أوالخدمات. أن دلیال على  أویعتبرإعترافا تلقائیا   

معداتھا الخاصة أوالمستأجرة للخدمة یجب أن ال یعتبربحد ذاتھ بأن الشركة تعمل كوكیل أوكمالك، توفیرالشركة  -ب 
ألي عملیة شحن، مناولة أو تخزین البضاعة.وكیال أو مالكاً  أویعتبردلیال علیھا بانھا تعمل  

غیر الشركة  بت بأن عقد الشحن تم بین شخصبولیصة شحن أو وثیقة أخرى تثإصدارھا الشركة تعمل كوكیل في حالة  –ت 
 والعمیل أو المالك.

  ،لخدمات المتعلقة بالجمارك، الضرائب، الرخص، الوثائق القنصلیةاالشركة تعمل كوكیل ولیس كمالك مطلقا في تقدیمھا  -ث
شھادة فحص والشھادات األخرى والخدمات المماثلة ذات العالقة. ، شھادة المنشأ  

سعار أفي  تغییرً  أدم عروض الخدمة على أساس القبول الفوري وتخضع لحق السحب أوالمراجعة إذا طرتقالشركة   -ج 
العروض واألجور یجب أن تخضع للمراجعة طبقا لذلك على ذلك على البضاعة، مطبقة ي رسوم أوأقساط التأمین و النولون،

و بدون إشعار. أبإشعارسواء   

   إلتزامات العمیل :  

ً العمیل سواء كان مالكیضمن  -5  ً مفوض البضاعة أو وكیالً  ا لك البضاعة، قبول ھذه الشروط لیس لذاتھ فقط، إنما امن قبل م ا
 كوكیل ونیابة عن مالك البضاعة. 

أحكام بیع را یضمن العمیل بأنھ یملك معرفة معقولة عن األوضاع التي تؤثرعلى القیام بأعمالھ، بما في ذلك ولیس حصً  -6
 وشراء البضاعة وكل األمورذات الصلة. 

على العمیل أن یعطي تعلیمات كافیة وقابلة للتنفیذ.  -7  
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بأن وصف خصائص البضاعة كاملة وصحیحة. كتابیاً  تعھدعلى العمیل أن ی – 8  

ومعامالت قد توثرعلى بأن البضاعة معبئة ومعلّمة ومبوبة ومتستفة بطریقة مناسبة لعملیات على العمیل أن یتعھد   - 9
تعلیمات للقیام بمثل تلك الخدمات.   الالبضاعة وعلى خصائص البضاعة، إال إذا قبلت الشركة   

، البضائع والخدمات تعلیمات خاصة  

إذا لم یتفق علیھ إال لشركة للتعامل مع بضائع خطرة یكون سبباً على ایحضر العمیل بضائع خطرة أو  ال یجب أن –أ  – 10
 مسبقا وكتابیاً. 

إذا خرق العمیل الفقرة الصغرى (أ) أعاله، یجب أن یكون مسئوال عن أي خسارة أو ضررقد تتسبب فیھ تلك المواد أو  –ب 
 ،یجب على العمیل حمایة الشركة وتعویضھا وإبقائھا في مأمن عن كل الغرامات .ذلك كیفما نشأبالحادث لھا صلة یكون 

المصروفات والنفقات مھما كانت صلتھا بالحادث، ویمكن إتالف البضاعة دون ، التكالیف، األضرار، المطالبات
المواد الخطرة في حیازتھا في تلك المرحلة.، أو أي جھة أخرى وحدھامعھا بمعرفة الشركة  إشعارأوالتعامل  

مكن إتالف البضاعة دون إشعارأو یمكن التعامل معھا ی فیما بعدإذا وافقت الشركة على قبول المواد الخطرة، ورأت  –ت 
 على نفقة العمیل أو مالك البضاعة.

لشحن بضاعة یتطلب ضبط درجة حرارتھا ، دون إعطاء إشعارمسبقا مكتوبا عن  ایتعھد العمیل ان ال یطلب سعرً  –أ  -11
 طبیعة الشحنة ودرجة الحرارة المطلوبة لحفظ البضاعة . 

ً حاویة متحكم على درجة حرارتھا بالعمیل أو بطرفإذا تم تستیف   -ب  ً ثالث ا : أن بنیابة عن العمیل یتعھد العمیل  ا  

  (i    الحاویة مبردة أو دافئة مسبقا بشكل مناسب 

ii تم تعبئة وتستیف البضاعة في الحاویة بشكل صحیح ( 

 iii      العمیل أو طرف ثالث قام بضبط درجة الحرارة ( 

لتزام بالمتطلبات المذكورة أعاله، الشركة لن تكون مسئولة عن أي خسارة أو ضررقد یلحق بالبضاعة جراء إذا لم یتم اال  
 عدم االلتزام بالمتطلبات المنوه عنھا.

من التأمین إال بعد تصریح مكتوب من العمیل. كافة التغطیات التأمینیة الصادرة أنواع ى البضاعة بأي نوع لن تغطَّ  –أ  -12
ناءات وشروط بوالص التأمین المعتادة الخاصة بشركات التأمین ومعیدي التأمین الذین یتحملون تثالسخاضعة  من الشركة
 المخاطر.

الشركة وكیال للعمیل فیما یتعلق بالتغطیة التأمینیة. تعتبر  -ب  

غیر ، اغطیة كل شحنة على حدلتمع العمیل  تحت أي التزام تأمیني ما لم یتم االتفاق كتابیاتقع الشركة أن ال یجب على  –ت 
  إعالن ذلك على أي بولیصة تأمین عامة مفتوحة.یمكن  أنھ 

نین عن مسئولیاتھم ألي سبب یجب على المؤمن  –ث  نین فقط. یجب أن ال تتحمل االستعانة بإذا حدث نزاع بین المؤّمِ المؤّمِ
ً الشركة أي إلتزام أو مسئولیة أی كون بنفس السعر تومع ذلك األقساط المدفوعة على البولیصة قد ال  كانت فیما یتعلق بالتأمین ا

 المدفوع بالشركة أوالمدفوع للشركة من عمالئھا.

إال إذا لم تستلم البضاعة تسلیم بیجب أن ال تلزم الشركة لإلعالن عن طبیعة أو قیمة أي بضاعة أو عن أي عمولة خاصة  -13
  أي نظام، معاھدة أو عقد. صلة بذات  تعلیمات صریحة كتابیا ألغراضوتقبل 
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فإن التعلیمات المتعلقة بتسلیم أو فسح حكام وثیقة موقعة بالشركة، أما اتفق علیھ مسبقا كتابیا أو ماورد في  باستثناء –أ  -14
 البضاعة مقابل الدفع أو مقابل إحضاروثیقة خاصة یجب أن یكون كتابیاً.

لنتائج فیما یتعلق بامثل ھذه الحاالت، في األحكام المنصوص علیھا  ىتتعدسوء تسلیم البضاعة یجب أن ال مسئولیة  –ب 
. أالمترتبة على تسلیم أو فسح البضاعة خط  

ا ھراء إھمال الشركة أو موظفیسواء ج، تأخیرحدث یة عن تاریخ مغادرة ووصول الشحنة إذا الشركة ال تقبل أي مسئول-15
مغادرة ووصول البضاعة.تاریخ تحدید ، إال إذا لم یتفق سلفاً وخطیا على أو لم یحدثوكالئھا  أو  

عامة تعویضات  

تكالیف ، مالك حمایة الشركة أو تعویضھا وإبقائھا في مأمن من أي مسئولیات، خسائر، أضرارالعلى العمیل أو -أ -16
عن :  ومصروفات ناشئة  

(ii الشركة من ھمال جراء إلم یحدث إذا  طبیعة البضاعة إال 

(ii  أو ، مالك الو أالتي تعمل بموجب تعلیمات العمیل خارج تصرف الشركة 

(iii مالك.الاإلخالل بالضمان أوإلتزام العمیل أوناشئة عن إھمال من العمیل أو  بسبب 

ً   -ب نا ونائیا مالك مسئوال، مدافعا، ضامال، یجب أن یظل العمیل أو باستثناء مدى اإلھمال الذي تكون فیھ الشركة سببا
ً الدفعات المقدمة، الضمانات، الجبایات والخراجات أی ،الضرائب ،سداد كافة الرسومفیما یتصل ببالشركة عن أي ضرر كان  ا

نظامیة من البضائع، والمواد الخطرة، أو/ والحاویات وكافة المدفوعات، الغرامات، كمتحصالت فرض بالسلطات تطبیعتھا 
تتكبده الشركة . كیفما المصروفات، الخسائرواألضراركیفما یحدث أو ، التكالیف  

 أن یدافعا مالكالبأي شكل كان، على العمیل أوفقط لمالك لاستشارة أو معلومة أعطیت من الشركة للعمیل أوربت ـُ إذا س  -ت 
شخص آخرعلى تلك د ناشئة عن اعتماوینأیا بالشركة عن أي مسئولیة، خسارة، ضرر، تكالیف، ومصروفات  عوضایو

ً االستشارة أو المعلومة. على العمیل أن ال یمرراالستشارات أوالمعلومات التي تصلھ من الشركة إلى طرف ثالث دون موافقة  ا
قد تتكبدھا بسبب خرق ھذا الشرط. ي خسارة أ عنشركة مالك تعویض الالخطیة من الشركة، وعلى العمیل أو  

علیھم  تفرضضد أي موظف، مقاول من الباطن، أو وكیل الشركة والتي قد تقع مطالبات یتعھد العمیل أن ال  ) i -ث
في بالشركة  أىوینالشركة ض یعوِّ على العمیل أن  ،بالبضاعة. إذا حدث وظھرت ھذه المطالبات ةصلأمر ذو  فيكمسئولین 

    عن أي ظرف من ھذا القبیل.مأمن 

ii،أي لھ أن یستفید من كافة األحكام الواردة في لشركة االباطن، أو وكیل  من مقاولأي موظف،  )  دون اإلخالل بما ھو سار
 األحكاموقبولھا عقد أي ، كما لو تلك األحكام كتبت لمصلحتھم بشكل صریح. والشركة بدخولھا في تدخل فیھا الشركة إتفاقیة

 مقاولي الباطن والوكالء.  ،ھالموظفیمؤتمن ابة عن ذاتھا فقط، بل كوكیل ی، لم تفعل ذلك نالواردة فیھ

iii(  ھامصدركان  اأوامرأیً  ھا في مأمن ضد أي مطالبة، تكالیف أویقیبعوضھا ویحمي الشركة أوین أمالك العلى العمیل أو ،
ض یجب ان یغطي كافة یودون اإلخالل بعمومیة ھذه الفقرة، ھذا التعوھذه الشروط  أحكامفیما یتجاوزمسئولیة الشركة تحت 

 إھمال الشركة، موظفیھا، مقاولیھا من الباطن ووكالئھا. بالمطالبات والتكالیف واألوامرالناشئة أوالمتصلة 

iv ھم. ئمقاولي الباطن المباشرین وغیر المباشرین وموظفیھم ووكال -)  في ھذه الفقرة "المقاولین من الباطن تشمل 

رسوم ، الخسائر، األضرار، التلوث، الغبار، الحجزفي مالك أو أي شخص یعمل نیابة عنھم الإذا تسبب العمیل أو –ج 
الحاویات الخاصة بالشركة أو  ) فيافي ذلك ولیس حصرً ثناء وبعد شحن الممتلكات (بما وأ قبل تأخیرغرمات ورضیات أ

  ذلك. عنالعمیل مسؤوال عما ترتب  یجب أن یكون أو باخرة منوه عنھما في الفقرة الصغرى (ث) جھة أخرى ي ألتابعة 
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 الخ ,,,رسوم ال 

عند االستحقاق دون حسم أو تأجیل على حساب أي مطالبة ا على العمیل دفع التكلفة نقدً أوكیفما أتفق، كل المبالغ فورً  -أ  -17
 أو مطالبة مضادة أومقاصة. 

إذا صدرت للشركة تعلیمات الستالم أجرة الشحن، الرسوم، أو أي مصروفات أخرى من شخص آخر غیرالعمیل، یجب  –ب 
 الشخص عند االستحقاق. وفاء ذلك عدم في حالة ستالم إثبات المطالبة الأن یكون العمیل مسئوال 

الخاص  SAIBOR)الرسمي السائدة ( % فوق نسبة التعامل  12یجب أن تستحق الشركة رسوم خدمات تحتسب بواقع   -ت 
 خرة .  أبمؤسسة النقد العربي السعودي خالل الفترة التي أصبحت فیھا المبالغ مت

   حریات وحقوق الشركة 

أي شرط مھما كان نیابة عن  باستثناء ما اتفق علیھ سابقا كتابیا، یجب أن تمنح الشركة الحق للدخول في عقود على  - 18
 لعمیل. اكیانھا أو العمیل ودون إشعار 

 لشحن البضاعة عبر أي طریق، وسیلة أو جھة. –أ 

ً لشحن البضاعة أی -ب  باخرة. الكانت صفتھا سواء كانت في حاویات أم ال ، فوق أو تحت سطح  ا

خص وفي أي مكان سواء كان على الشاطئ أو على لتخزین، تعبئة، مسافنة، تحمیل، تفریغ، أو مناولة البضاعة بأي ش  -ت 
 وألي مدة من الزمن. وسیلة عائمة 

 لشحن أوتخزین البضاعة في حاویات أو مع بضائع أخرى أي كان نوعھا.  -ث

 ألداء إلتزاماتھا الخاصة.   -ج 

 لفعل أي شيء ینظر إلیھ برأي الشركة ضروریا أو طارئا ألداء إلتزامات الشركة.   و

ً وجیھ اً عن تعلیمات العمیل في أي مناسبة، إذا رأت في ذلك الحیاد سببغض النظریحق للشركة ودون أي إلتزام   -أ  - 19  ا
 فعل ذلك. لمصلحة العمیل، وال یجب أن تتحمل أي مسئولیات إضافیة  يیصب ف

لبضاعة یجب أن تنتھي عند اعلى أي وقت. إن مسئولیة الشركة  يأن تتقید بأوامرأو توصیات أي سلطة ف یمكن للشركة -ب
   یلحق بالبضاعة بموجب تلك األوامر والتوصیات.  إجراءأوعند أي  ھاتسلیم

لتزاماتھا في أي وقت، في نظرالشركة إعن القیام بدناه، أالحقا بسبب أي من اآلتي وربما قد یتأثرأ أداء الشركةإذا تاثر – 20
  أوفي نظرأي جھة تقوم الشركة باالستفادة من خدماتھا: 

 المنع  ) أ
 الخطر  ) ب
 التأخیر  ) ت
 الصعاب  ) ث
ً أیّ  -عدم الفائدة  ) ج  كانت  ا

لعمیل ( لجھة أخرى ذات عالقة ، یمكن للشركة بعد إرسال إشعارمن أي من الشركة أومعقولة وال یمكن تفادي ذلك بمساعي 
أداء إلتزاماتھا منتھیاً، وأن تضع البضاعة أو أي جزء منھا تعتبرأن  دون إشعار)ففي ذلك الوقت، ممكنا شعاراإلوإذا لم یكن 

مناً ومالئماً، حینئذ یجب أن تنتھي مسئولیة الشركة على آمالك في أي مكان تعتبره الشركة التحت تصرف العمیل أو 



 

Revision 0.0 | Issued November 1, 2017  Page 6 of 9 
 

مسئوال عن أي تكالیف إضافیة للشحن والتسلیم والتخزین في ذلك المكان وعن كل البضاعة. یجب أن یكون العمیل 
 الشركة.من قبل المصروفات األخرى المدفوعة 

المالك الستالم البضاعة، إذا لم تُستلم البضاعة أو أي جزء منھا في المكان والزمان المحدد من  بعد اإلتصال بالعمیل أو -21
تفید الشركة من خدماتھا، یحق للشركة أوتلك الجھة التي تستفید الشركة من خدماتھا أن تخزن قبل الشركة أو من قبل جھة تس

ن مغطى وعلى مسئولیة ونفقات العمیل. ذلك التخزین یجب أن یعتبرتسلیم جزء منھا في العراء أو في مكاأي  البضاعة أو
 البضاعة ومسئولیة الشركة یجب أن تنتھي بالكامل.

یجب ، وعمیللعلى نفقة ا، ، یجب أن تمنح الشركة حق البیع أوالتصرف على البضاعة 21و  20قرتي على الرغم من ف -22
 ) أیضا العمیل والمالك (ولكن دون إلزامھا مسئولیة یحملھا لھا  أدنىودون ا فورً  عند الطلبالتكالیف أن تسترد 

صالحیة المھلة  نتھيت ، مكتوب للعمیلإشعارإرسال بعد استحالة تسلیمھا حسب التعلیمات  البضاعة التي ترى الشركة–أ 
 .من تاریخ اإلشعار یوم 21بعد

في تتسبب دت، أو تغیرحالھا، قد یحدث ذلك وفت، فسـِ تخلص من البضاعة التي تللبیع أوایجب ال –ب 
 ممتلكات أو تنتھك قوانین ومتطلبات ذات صلة. الو أص اشخلالخسائرأوأضرار

المستحقة  ھاحجز خاص وعام على كافة البضاعة والوثائق ذات الصلة بالبضاعة، لحساب مبالغوجوبا یحق للشركة  -أ  -23
ً من العمیل أوالمالك أی ، تستحق الشركة لعمیلإلى امكتوباً  یوما بموجب إشعارً  28مھلة من  د منحكان نوعھا وطبیعتھا ، وبع ا

، العمیل أوالمالكلھا ودون أي مسئولیة یحملھا لتصرف على البضاعة أوالوثائق ذات الصلة على نفقة العمیل االبیع أو
أي مبلغ مستحق للشركة  ھلسداد التكالیف. بعد محاسبة العمیل على أي رصید متبقي بعد دفعالمتحصلة واستخدام المبالغ 

مسئولیة أي كانت فیما یتعلق بالبضاعة أوالوثائق. إذا لم تغطي وتكالیف البیع أوالتصرف، على الشركة أن تتخلص من أي 
، للشركة الحق في استرداد فرق المستحقات المتبقیة من أي من مستحقات الشركة كامل المبالغ المتحصلة من بیع البضاعة 

 و المالك. أة في بند العمیل األطراف المضمن
 في كل األحوال الحجز یجب أن :  –ب 
i    (اریا حتى تسلیم البضاعة ، و یبقى س 
ii    ( ي مبالغ مستحقة أیمتد لتغطیة تكلفة استرداد 

ن إشعارالعمیل أوالمالك وعلى نفقة وبیع البضاعة في مزاد عام أو في إتفاقیة خاصة، دفي الحق  لشركةلولذلك الغرض 
 العمیل و/ أوالمالك ودون أي مسئولیة على الشركة یحملھا لھا العمیل أو المالك, 

یدفع أن جرت العادة ، حیث یُدفع لھابكافة أجورالوساطة، العموالت، البدالت، وأي إتعاب آخر اظحتفإلاللشركة حق  -24
 لوكالء الشحن. 

أي مسئولیة خاصة بالعمیل بموجب ھذه على حكم ضد المالك والعمیل مشتركین أومنفردین أي إنفاذ في للشركة الحق  -25
 الشروط، أوالستعادة مبالغ مستحقة على العمیل والتي لم تسدد سابقا عند الطلب. 

 الحاویات 

رأو ضیاع اضرأي أمسئولة عن غیرالعمیل أوبمن ینوب عنھ، الشركة معرفة إذا تم تعبئة وتستیف الحاویة ب –أ  – 26
 لبضاعة. ل

 وذلك :
i(  بسبب طریقة تعبئة وتستیف البضاعة 
ii(  المستخدمةفي نوعیة الحاویة المستخدمة إال إذا لم توافق الشركة على الحاویة  ھابسبب عدم مالئمة المحتویات لشحن. 

iii(  بشرط أن الحاویة أعطیت للعمیل من قبل الشركة أو بسبب عدم مالئمة الحاویة أو بسبب وجود خلل في الحاویة المستخدمة
 والخلل في الحاویة تنطبق فقط لو كان عدم المالئمة أ) iiiینوب عنھا، ھذه الفقرة (من من 

 لم یحدث بسبب إھمال من جانب الشركة ، أو   -أ 
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ي منھم خالل أو قبل وقت تعبئة وتستیف أمن ینوب على بكان ممكنا اكتشاف الخلل لو فحصت الحاویة بالعمیل أوالمالك أو –ب 
 الحاویة. 

vi( موافقة الشركة لختم الحاویة سابقاً. الشحن باستثناء  ایةلم تختم الحاویة مع بد 

ي مطالبة، مسئولیة، ضیاع، ضرر، تكالیف ومصروفات قد ضد أمأمن الشركة في  بقيِ على العمیل أن یدافع، یعوض، وی -ب 
 تنشأ من واحدً أو أكثر من األمور الواردة في الفقرة الصغرى (أ ) أعاله. 

، فإن الشركة غیرملزمة اللفظیة التعلیمات الشركة لوأعطیت الشركة تعلیمات لتسلیم حاویة، في غیاب طلب مكتوب وقبلت -ت 
 جودة خاصة. بلتسلیم حاویة من نوع خاص أو

  المسئولیة العامة 

 باستثناء ما ورد في ھذه الشروط حتى اآلن، الشركة یجب أن ال تكون مسئولة عن أي ضیاع أوضررناشئا من :  - 27

i      .فعل أو أغفال العمیل أو المالك أومن ینوب عنھما 
ii    وأي شخص آخر یحق لھ إصدارتلك التعلیمات . أالمالك أو العمیلمن قبل اإللتزام بالتعلیمات الصادرة إلى الشركة 

iii  الخدمات. ة بكقامت الشرعدم كفایة تعبئة وعالمات البضاعة إال إذا 
vi  عمیل أوالمالك أو من ینوب عنھما. تفریغ البضاعة بالو ،مناولة، تحمیل، تستیف 
v    عیب متأصل في البضاعة 
iv  شغب، إضطرابات مدنیة، إضرابات، إغفال، التوقف أو تعطیل العمل أي كان السبب أعمال 

iiv   حرائق، فیضانات وعواصف 
viii  لتجنبھ المعقول ھاجتھادإ معالعواقب تجنب ي سبب خارج عن سیطرة الشركة وال یمكن لھا أ . 

 
 الضررالحادث بواحدة أو أكثر من األسباب، األحداث والحوادثأو بسبب الخسارة تحت أي مسئولیة لم تقع بینما الشركة  –ب 

إلى المدى الذي  تحت ھذه الشروط فقطتنحصر مسئولیة الشركة  بموجب الفقرة الصغرى (أ) المذكورة أعالهالمذكورة أعاله 
أو  اضرركان جراء واحدً أعباء اإلثبات بأن الخسارة أوالساھمت فیھ تلك األسباب، األحداث والحوادث في الخسارة أو الضرر. 

قع على عاتق الشركة، على اعتبار توالحوادث المحددة في الفقرة الصغرى (أ) أعاله یجب أن أاألحداث  أكثرمن األسباب
األحداث أوالحوادث  من األسباب،س الشركة دلیلھا على ظروف وقوع الخسارة أو الضررقد یعزى إلى واحدة أو أكثریسأت

ھكذا. یحق للعمیل في كل جاءت  سباباألبأن فترض ییجب أن ، ومن الفقرة الصغرى (أ) ) vi( إلى)  iii(  الموصوفة في
األحداث والحوادث المدونة تحت  ن الخسارة أو الضررلم یحدث فعلیا كلیا أو جزئیا بواحدة من األسباب،أاألحوال أن یثبت ب

 الفقرة الصغرى (أ) . 

 . حدثت األسبابكیفما المستلمة فقط بخالف البضاعة أخرى یاع أو ضررممتلكات یجب أن ال تكون الشركة مسئولة عن ض –ت 

 ،تاخیرالرباح، األضرار، فقدان األخسائر، لكا، یجب أن ال تكون الشركة مسئولة عن خسارة اقتصادیة 15الفقرة بشرط   -ث 
 بأي شكل كان. و السبب، وقعكیفما  ةظرفیأم غیر مباشرة سواء بصفة نحراف، اإل

 مبلغ التعویض 

ن عدم شرح سبب الخسارة أو مالرغم على إن مسئولیة الشركة كیفما نشأت وفھذه الشروط، في  بإستثناء ما تقدم حتى اآلن
 الضرر، یجب أن ال تتجاوز ما یلي: 

 :من قلألفقرة الصغرى (ب) أدناه، أیھما ابالنسبة لكافة المطالبات ما عدا تلك الخاضعة ألحكام  )أ 

i ( القیمة للحالة المعنیة ، أو 
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ii ( 30  (ثالثون ) أو التي سجلت مطالبة أستلمة خطمأو  ة الضائعة، المتضررة، المتجھة خطأعمن ، البضاریاال للكیلو ،
 حدة ، أیھما أقل . لكل طرد أو وِ  لایر سعودي (عشرون ألفا) 20,000 قصىه األحدفي التعویض  أن یكون بشأنھا، بشرط 

كون في حدود تكالیف الشركة تبالنسبة للمطالبات الناشئة بسبب التاخیروالتي لم تستثنى من أحكام ھذه الشروط، إن المبلغ  -ب 
 بالنسبة للبضاعة المتاخرة. 

 مین لو دُفع. أتكالیف الشحن والت اضاعة في المصنع زائدً بالتعویض یجب أن یحتسب بمرجعیة قیمة فاتورة تسلیم ال –أ  - 29

قیمة تلك البضاعة في المكان والزمان الُمستلَمة بالرجوع إلى فاتورة، یجب إحتساب التعویض إذا لم تتوفرقیمة البضاعة ب – ب
لم إذا السوق السائدة حینئذ، أویجب تحدید قیمة البضاعة حسب أسعا ستلم فیھ. ـُ أن تالعمیل أو المالك، أوالمفترض من قبل فیھ 

  لسعراالعتیادي للبضاعة المشابھة نوعا وجودة.  بالرجوع إلى ایوجد سعر تبادل السلع أوسعرالسوق الحالي، 

قیمة  التعویضال یتجاوزبشرط أن بإتفاقیة مكتوبة خاصة وبعد دفع تكالیف إضافیة، یمكن مطالبة الشركة بتعویض أعلى  – 30
 البضاعة أوالقیمة المتفق علیھا أیھما أقل. 

 شعاربالفقدان (القید الزمني): إ

 إذا : إال  على الشركة أن تتخلص من كل مسئولیة -31

یوما بعد التاریخ المحدد في الفقرة (ب) أدناه، باستثناء إثبات العمیل  14خطیا بالمطالبة خالل  اأو وكیلھا إشعارً ت ستلمأ) iأ. 
 و   ،المطالبة أرسلت عندما أضحى إرسالھا ممكناالتقید بالوقت المحدد وأن صعوبة صعوبة إرسال المطالبة و

ii اشھربعد التاریخ المحدد في (ب) أدناه  9) إذا سلمت الدعوى في النموذج الصحیح وتم استالم اإلشعارالمكتوب بالشركة خالل
 . 

 ) في حالة ضیاع أو تضررالبضاعة في موعد تسلیم البضاعة، i -ب

ii(  ضاعة في الموعد الذي كان یجب استالم البضاعة فیھ. في حالة التأخیرأوعدم تسلیم الب 

iii (المطالبة. في نشأةالحدث سببا  في أي قضیة أخرى عندما یكون 

 أي مطالبة یجب أن تعتبر منتازل عنھا وتمنع إطالقا . ما جاء أعاله ما عدا 

 المتوسط العام  

لمساھمة في المتوسط العام الذي یمكن إذا طلب منھا ان أي ضرر مأمن معلى العمیل أن یدافع، یعوض، ویجعل الشركة ب – 32
بالقدرالذي یمكن أن  افورً تكالیف الشكن أم لم تسدد. على العمیل أن یوفرتلك األمان تسدید أن یقررعلى الشركة، بغض النظر

 الشركة لمساھمات المتوسط العام وبالشكل المقبول بالشركة.  منھ تطلبھ 

  منوعات  

عنوان المستلم في الیوم الثالث من تاریخ اإلرسال حسب آخرعنوان  لدىشعارمرسل بریدیا یجب أن یعتبرمستلما أي إ -33
 معلوم لدى الشركة. 

في ھذه الشروط على أي إجراء ضد الشركة سواء وجد ھذا اإلجراء  ةیجب أن تطبق الدفوعات وحدود المسئولیات الوارد  -34
 في العقد أوبموجب المسئولیة التقصیریة. 

، وال ، فإن ھذه الشروط تقرأ كأنھا شرطا لذلك التشریع بالشركة ةإذا طبق أي تشریع إجباریاً على أي من األعمال المتعھد – 35
ً ھذه الشروط یجب أن یفسرتسلیممن شیئا  قبل الشركة ألي من حقوقھا وحصاناتھا أوإضافة على مسئولیاتھا ومطلوباتھا من  ا
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یة من ئاعلى ذلك التشریع، یتم تجاوزه إلى مدى تلك الجزھذه الشروط بغیضً  من ابموجب ذلك التشریع،  وإذا أصبح أیً القائمة 
 لحد المبغوض ولیس إلى مدى أبعد .لاألعمال 

 فقط.  ود في ھذه الشروط وضعت ألغراض التعریف واإلشارةومجموعات البنعناوین البنود  - 36

 ء من العقد یجب أن یبقىإذا وجد أي بند أو جزًء من البند الغیاً وغیرقابالً لإلنفاذ، ما تبقى من ذلك البند، أوالجز - 37
   .  غیرمتأثًرا

 اإلختصاص القضائي والقانون 

أو بسبب ما یتصل بھا، یجب أن تخضع من الشركة مقدمة لالخدمات ا ینشأ جراءقد و نزاع ھذه الشروط وأي مطالبة أ- 38
 للقانون العربي السعودي ولإلختصاص القضائي لمحاكم المملكة العربیة السعودیة حصریاً.

 الجزء الثاني: الشركة كوكیل 

 المسئولیة الخاصة وشروط التعویض 

وال تدعي ذلك لشحن، تخزین أومناولة البضاعة وال عمیل مع الال توقع عقد إنھا للمدى الذي تعمل فیھ الشركة كوكیل،  –أ  – 39
صلة، بل تعمل نیابة عن العمیل فحسب لتأمین تلك الخدمات عبرتوقیع عقود مع أطراف ثالثة ذات ألي خدمات ملموسة أخرى 

  بحیث تنشأ عالقة تعاقدیة بین العمیل وتلك األطراف الثالثة. أخرى 

 ثة المذكورة في الفقرة الصغرى (أ) أعاله. التلك األطراف الث ون الشركة مسئولة عن أفعال وإلغاءاتیجب أن ال تك –ب 

لزم العمیل بتلك العقود ی، فعلھا ھذا عمیلدخل في عقود نیابة عن البتفویض من العمیل وتعندما تعمل الشركة كوكیل  –أ  – 40
 ن تعلیمات العمیل . عغض نظرھا تتصرف في كل المجاالت بالرغم عن لالتي أبرمتھا 

ي الشركة في مأمن من كل مسئولیة، ، على العمیل أن یدافع، یعوض ویبقِ ركةلشمن االحاصل اإلھمال مدى  باستثناء -ب
 39خسارة، ضرر، تكالیف أو نفقات قد تظھر من أي عقد تم إبرامھ في سبیل تحقیق المتطلبات الشرائیة للعمیل بموجب الفقرة 

 . 

   اختیاراألسعار    – 41

سوف ، المناولین للبضاعة، الخازنین مدى أو درجة المسئولیة المفترضة على الشاحنین،حسب بلتسعیرلا ختیارً اأینما كان ھناك 
    كتابیا.  یھ تفق علیإذا لم  ، إالاألسعار عنعلن یُ  مل
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