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شروط وأحكام ايجكس لنقل البضائع
 .1بوليصة الشحن البري لشركة ايجكس
استخدام بوليصة الشحن لشركة ايجكس هذه إلزامية لالستفادة من خدمات الشحن مع ايجكس  ،يقر الشاحن بأنه تم إعدادها من قبل الشاحن أو
من قبل شركة ايجكس نيابة عن الشاحن  .يضمن الشاحن أنه مالك البضائع المنقولة بموجب هذه االتفاقية أو الوكيل المعتمد لمالك
البضاعة .وهي في الوقت الحالي تقبل شروط وأحكام شركة ايجكس لنفسها وكوكيل نيابة عن أي شخص له مصلحة في الشحنة.
 .2التزامات الناقل واقراراته
يضمن الشاحن أن شركة ايجكس لم تعلن أن كل مادة في الشحنة الموصوفة بشكل مناسب في فاتورة الشحن الجوي هذه غير قابلة للنقل .يتم
وضع عالمة على الشحنة ومعالجتها وتعبئتها بشكل صحيح لضمان النقل اآلمن مع العناية المناسبة في المناولة .يضمن الشاحن أنه تم االمتثال
لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية إلى ومن وعبر أو من خالل أي طريق قد تمر الشحنة به .يشهد الشاحن أن
جميع المعلومات المقدمة إلى شركة ايجكس أو الموضحة في بوليصة الشحن لشركة ايجكس دقيقة وكاملة.
يوافق الشاحن على تعويض شركة ايجكس عن أي مطالبة أو مسؤولية أو مصاريف تنشأ عن عدم امتثال الشاحن ألي قانون أو لوائح معمول
بها.
يقر الشاحن في هذه اللحظة بأنه يجوز لشركة شركة ايجكس التخلي عن أو اإلفراج عن أي مادة أرسله الشاحن إلى شركة ايجكس  ،والذي
أعلنت شركة ايجكس أنه غير مقبول أو قام الشاحن بتقليل قيمته أو وصفه بشكل خاطئ ،وغير ذلك ،دون تحمل أي مسؤولية من أي نوع تجاه
الشاحن  .يقوم الشاحن بحفظ جميع المطالبات واألضرار والغرامات والمصروفات الناشئة عن أي خرق اللتزامات الشاحن بموجب هذه الفقرة،
والدفاع عنها ،والتعويض عنها ،وإبعاد الضرر عنها .
يكون الشاحن مسؤوالً بمفرده عن جميع التكاليف والمصروفات المتعلقة بالشحنة وعن التكاليف المتكبدة في إعادة الشحنة إلى الشاحن أو
تخزين الشحنة في انتظار التخلص منها.
يقر الشاحن بأن شركة ايجكس ليست ً
ناقال مشتر ًكا وأن شركة ايجكس تحتفظ بالحق في رفض أو التخلي عن نقل أو ارسال أي سلع ألي
شخص ،أو شركة ،أو مؤسسة ونقل ،أو ارسال أي فئة من البضائع وفقًا لتقديرها.
 .3حق تفتيش الشحنة
يحق لـ شركة ايجكس  ،وليست ملزمة بفحص أي شحنة ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،فتح الشحنة .وبنسبة لكل شحنة ،تحتفظ
شركة ايجكس بالحق في تصحيح أي بيان ناقص أو وزن وإعادة فاتورة العميل وفقًا لذلك.
 .4حق الحجز في البضائع التي يتم شحنها
تتمتع شركة ايجكس بحق الحجز ألي بضائع يتم شحنها لتحصيل كامل رسوم النقل أو السلف أو أي رسوم أخرى من أي نوع تنشأ عن النقل
بموجب هذه االتفاقية وقد ترفض التنازل عن حيازة البضائع حتى يتم دفع هذه الرسوم.
 .5حدود المسؤولية
مع عدم اإلخالل بالبند السابع ،تكون مسؤولية شركة ايجكس كما هو موضح في الجدول التالي:
التلف

يصل إلى  100دوالر امريكي

ضياع

يصل إلى  100دوالر امريكي
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التسليم المتأخر
يصل الى  %50من مبلغ الشحن على طلب واحد في
المستقبل (ال يوجد تعويض ألسباب خارجة عن السيطرة)

يصل إلى  100دوالر امريكي

لم يتم تسليم الشحنة

 .6القيمة الفعلية
يجب التحقق من القيمة الفعلية للطرد (الذي يجب أن يشمل المصطلح أي مادة ذي قيمة تجارية يتم نقلها أدناه) بالرجوع إلى تكلفة اإلصالح ،أو
االستبدال ،أو إعادة البيع ،أو القيمة السوقية العادلة في وقت ومكان الشحنة ،أيهما أقل .لن تتجاوز هذه القيمة بأي حال من األحوال التكلفة
األصلية للسلعة التي يدفعها الشاحن باإلضافة إلى .٪10
 .7استبعاد األضرار الالحقة
لن تكون شركة ايجكس مسؤولة  ،بأي حال من األحوال ،عن أي أضرار تبعية أو خاصة أو خسارة في الربح أو خسارة غير مباشرة أخرى،
سواء اعترفت شركة ايجكس أو لم تكن قد اعترفت بإمكانية تكبد مثل هذه األضرار ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر خسارة الدخل
واألرباح والفوائد والمنفعة أو خسارة السوق أو أي عقوبات.
 .8المسؤوليات غير المتحملة
في حين ستسعى شركة ايجكس إلى بذل قصارى جهدها لتوفير التسليم السريع من خالل جداول التسليم المنتظمة ،فإن شركة ايجكس لن تكون،
تحت أي ظرف من الظروف ،مسؤولة عن التأخير في استالم أو نقل أو تسليم أي شحنة  ،بغض النظر عن سبب هذا التأخير .عالوة على ذلك،
لن تكون ايجكس إكسبريس مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر أو سوء تسليم عند عدم التسليم:
 بسبب القوة القاهرة التي يمكن أن تكون قضاء وقدر ،أو حدث كبير أو أي سبب معقول خارج عن سيطرة شركة ايجكس ؛
أو بسبب :


الفعل أو التقصير أو اإلغفال :من جانب الشاحن أو المرسل إليه أو أي طرف آخر يدعي مصلحة في الشحنة (بما في ذلك انتهاك أي
حكم أو شرط من هذه االتفاقية) أو أي شخص آخر غير شركة ايجكس أو أي مسؤول حكومي آخر .أو أي خدمة بريدية أو وكيل
شحن إلى كيان أو شخص آخر يتم تقديم الشحنة إليه من قبل شركة ايجكس إلى أي مكان ال تخدمه شركة ايجكس بانتظام بغض النظر
عما إذا كانت الشحنة قد طلبت أو كانت على علم بترتيب التسليم من طرف ثالث.
طبيعة الشحنة ،أو أي عيب آخر ،أو سمة ،أو عيب متأصل،
اإلصابات من األدوات الكهربائية ،أو المغناطيسية ،أو ضمان ،أو أي ضرر آخر للصور أو التسجيالت اإللكترونية أو الفوتوغرافية
بأي شكل من األشكال .
المطالبات
أ .يجب إخطار ايجكس كتابيًا بجميع المطالبات المتعلقة بالتلف أو التأخير أو الخسارة في غضون  30يو ًما تقويميًا بعد قبول الشحنة
من قبل ايجكس  ،وفي حالة لم يتم ذلك  ،ال يجوز رفع دعوى ضد ايجكس.
ب .لن يتم النظر في أي مطالبة بالتعويض عن الخسائر أو األضرار حتى يتم دفع جميع رسوم النقل.



.9

قد يتم خصم هذه المطالبة من أي رسوم نقل مستحقة لـ شركة ايجكس .
.10

القابلية للتطبيق
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تنطبق هذه الشروط واألحكام على شركة ايجكس ووكالئها المعتمدين والشركات التابعة لها ومسؤوليها ومديريها وموظفيها.
.11

المواد غير القابلة للنقل

لن تحمل ايجكس أي مواد محظورة من اتحاد النقل الجوي الدولي أو أي مادة تعتبرها ايجكس بقيمتها أو خصائصها غير مقبولة للنقل أو
ألسباب تتعلق بالسالمة أو ألسباب قانونية.
.12

تحصيل الشحنات

وافقت شركة ايجكس على إصدار فاتورة إلى المرسل إليه مقابل تكلفة الشحن ،وتحتفظ شركة ايجكس بالحق في رفض التسليم حتى يتم دفع
جميع رسوم النقل وغيرها من الرسوم .إذا رفض المرسل إليه الدفع ،فسيكون الشاحن مسؤوالً عن جميع هذه الرسوم ،بما في ذلك ،على سبيل
المثال ال الحصر ،تكاليف إعادة الشحنة إذا لزم األمر .
القوانين الحاكمة
.13
يخضع أي نزاع ينشأ بموجب هذه الشروط واألحكام أو يرتبط بها بأي شكل من األشكال  ،لصالح شركة ايجكس  ،لالختصاص القضائي غير
الحصري ويحكمه قانون ومحاكم بلد منشأ الشحنة والشاحن .يخضع بشكل غير قابل للنقض لهذه الوالية القضائية  ،ما لم يتعارض مع القانون
المعمول به.
االستقاللية
.14
ال يؤثر بطالن أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من احكام ورقة الشروط واالحكام هذه على أي جزء آخر من هذه الشروط واألحكام
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