
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 

 

 الرسالة:

العالمیة، اللوجستیة الخدمات أفضل من واحدة لتكون خصیصا المصممة خدماتنا تقدیم ثم لدینا، عمیل كل متطلبات لفهم أوال "نهدف مكان "أي في                        نحن

لقیادة ونتطلع السباقة. اللوجستیة الخدمات و الرائدة التكنولوجیة الحلول توفیر خالل من االبتكار إلى نسعى ونحن .٪١٠٠ عمالئنا وترضي تالئم                      التي

بالتطویر والرغبة بالعمل للمثالیة الوصول شغف وأصحاب العمیقة، الخبرة ذوي المتفانین والموظفین الموردین من شبكتنا توسیع خالل من                    صناعتنا

ال التي والنتائج التكلفة حیث من فعالة خدمة وتقدیم المتواصل الجهد خالل من عمیل لكل المریحة الخدمات كل بتقدیم ملتزمون نحن الدائم.                        والتحسین

 تشوبها شائبة.

 

 القیم:

 للوصول لمهمتنا كل یوم، قمنا بوضع بعض القیم األساسیة:

العمل وزمالء عمالء من شبكتنا داخل فرد كل من والمعرفة واألفكار الخبرات تثمین طریق عن المتبادل االحترام من جو لخلق نطمح االحترام: -                       

 وأفراد الفریق.

إلیجاد فطریة رغبة بأنه الشغف تعریف یتم مكان" "أي لـ فبالنسبة نجاحنا. في یسهم مثالیة لوجستیة خدمات لتقدیم حماسنا أن نعتقد نحن الشغف: -                        

 حلول ممتازة لعمالئنا خالل جمیع عملیات الخدمة المقدمة لهم.

أو القدیمة الطرق قبول من بدال وسیلة، أفضل إلیجاد الدائم والسعي الضرورة، عند حلولنا على تغییرات إجراء في نؤمن نحن واإلبداع: الصدق -                       

 األكثر شیوعا. نحن نرى أن اإلبداع یكمن في التطور المتواصل، وخلق حلول عملیة، وإیجاد أسالیب جدیدة لخدمة عمالئنا بشكل أفضل.

 

 الرؤیة:

 الخدمة، المهام، التسلیم.

خدمة كل تبسیط على نعمل لذا واحتیاجاته، عمیل كل متطلبات یلبي الذي والدعم الخدمات أفضل تقدیم تعني الممتازة الخدمة أن نعتقد نحن                        الخدمة:

نطمح وألننا یحتاجها. التي الخدمات نوع أو حجم عن النظر بغض یمثلها التي واألولویة عمیل كل أهمیة على باستمرار التأكید طریق عن الثقة                         وكسب

القدرة لدیهم الذین المحترفین والمهنیین المؤهلین، من فریق وتوظیف متطورة، حلول تقدیم إلى دوما نسعى وخدماتنا، أعمالنا في األفضل نكون                      ألن

 على اكتساب رضا العمالء وثقتهم.

تعقید مدى عن النظر بغض عملیة حلول وتقدیم السریع التفكیر على وقدرة كاملة درایة على هم الذین األفراد توظیف خالل من شركتنا بنینا لقد                          المهام:

بأنشاء قمنا ولقد ومهنیة. بسرعة األسئلة كل على لإلجابة األسبوع، أیام طیلة ساعة ٢٤ مدار على فریقنا أعضاء یتوفر وتطلعاتهم. العمالء                       احتیاجات

 شبكة من التغطیة في جمیع أنحاء العالم حتى نتمكن من توفیر حلول وخدمات امتیازیة في أي زمان وأي مكان!

لذلك عمالئنا. مع األمد طویل التزام لخلق المتوقعة الخدمة من عال مستوى على تقدیمها أیضا بل فحسب، الشحنة تسلیم تعني ال التسلیم مرحلة                         التسلیم:

قدرتنا في كاملة ثقة العمالء لدى صار ولهذا للتمیز نسعى نحن ذلك من واألهم ابتكارا، األكثر الحلول تقدیم أجل من مستمرة تطویر مرحلة في                          نحن

 على التعامل مع متطلباتهم بكفاءة وفعالیة.

 

 

 



                           

 العرض

 التحدیات التي تواجه منشأتكم التجاریة

 زیادة كفاءة التوصیل لمنشئتكم.1-

 رفع مستوى رضا عمالئكم، بتقدیم عملیة شحن وتوصیل بطریقة سریعة و آمنة.2-

 تقلیل كلفة الشحن والتوزیع.3-

 الخدمات التي تقدمها "أي مكان" لمواجهة هذه التحدیات:

 إن هدفنا یرتكز على تقدیم الدعم الالزم لتحقیق المبادرات واألهداف التجاریة الخاصة بكم. لذا نقدم الحلول المؤهلة التالیة:

 نحن ندرك أن المؤسسات المحلیة دائما ما تكون أكثر نجاحا عند عقد عالقات تجاریة مع شركات ناجحة.1-

لدعم2- والمخصصة والتسلیم الشحن خدمات في العالیة والمهارات والمهنیة واالحترافیة المصداقیة من منظومة على للحفاظ دائما                  نسعى

 منشأتكم وتنمیتها.

والقدرة3- وكاالتنا نجاح لضمان التسویقي والدعم والمبیعات المعلومات، وتكنولوجیا والمحاسبة اإلداریة اإلمور في االمتیاز تقدیم على                  نركز

 على المنافسة في كل األسواق المحلیة.

كنت4- وقت وأي مكان أي في متاح لدینا اللوجستیة الخدمات تقنیة ونظام والحسابیة التشغیلیة األنظمة طلیعة في التقنیة مكان" "أي منظومة                       إن

 فیه بأشد الحاجة إلیها.

 لدینا فریق منظم ومصمم من المتخصصین والمدربین تدریبا عالیا للتعامل بخدمات الشحن وتقدیمها للعمالء بمیزات تنافسیة.5-

الكفاءات6- على البنیة هذه ترتكز الدولیة، الخدمات ودعم العالمي الشحن إلدارة متینة تحتیة بنیة بناء على عملت مكان" "أي إدارة                      إن

وكافة الشحن عملیات خالل والمتطلبات االستراتیجیات كل مع والتعامل المعالجة عمیل، كل احتیاجیات استیعاب في براعة                  األساسیة،

 الخدمات.

 لدینا الموارد الالزمة لتلبیة فعالة لكل االحتیاجات وتقدیم الخدمات والشحن والتسلیم.7-

 في "أي مكان" نحن نضمن أمانا أكثر، وخدمة أكبر فعالیة وسرعة.8-

 نحن نقدم خدمات موثوقة وفعالة من حیث التكلفة وحلول الشحن لنقل البضائع والخدمات اللوجستیة والنقل في جمیع أنحاء العالم.9-

 لدینا دلیل توجیه قادر على تقدیم أفضل الطرق والنصائح لتوفیر استراتیجیة أكثر فعالیة من حیث التكلفة والتي تهدف لخفض األسعار.10-

 حول "أي مكان"

خدماتنا تقدیم على تركیزنا اللوجستیة. واألعمال النقل ووسائل طرق أفضل مع العمل خالل من أنشئت متمیزة، وطنیة تحتیة بنیة لدیها مكان"                       "أي

 وإیصالها من العمیل للمتلقي مباشرة، إال أن ذلك لیس نقطة اهتمامنا، فنحن نسعى للوصول إلى أبعد نقطة وتقدیم خدماتنا بها.

الكفاءة وزیادة التكالیف، تخفیض سبل لعمالئنا نوفر حیث والشحن. النقل شبكات وفضلى اللوجستیة، الخدمات شركات أفضل من واحدة مكان" "أي                      تعد

 والحمولة األمثل، فلقد كرسنا شبكة موظفینا والمسؤلین لنقدم أعلى مستوى من الخدمات والنقل باستباقیة وتواصل دائم مع العمالء.

 ١- خدمات الشحن في مدینة الریاض:

خالل من للعمالء یمكن حیث التسلیم" عند "الدفع نوعها من فریدة خدمة مكان" "أي تقدم الریاض، مدینة داخل بها نقوم التي التسلیم عملیات                         خالل

 اختیار هذه الخدمة شحن أغراضهم وتحویل عملیة الدفع للمتلقي، حیث سنقوم بتسلیم الشحنة للعمیل المتلقي باإلضافة لإلیصال، من ثم استالم المبلغ منه.

 ٢- الشحن السریع داخل المملكة العربیة السعودیة:

مناطق جمیع في واحتیاجاتهم شحناتهم إرسال للعمالء تتیح مكان" "أي مناطقها، وكافة السعودیة العربیة المملكة داخل والتسلیم الشحن إمكانیة                     نقدم

 



                           

 المملكة بسهولة وأمان وأقل وقت وتكلفة ممكنة. حیث یقدم أفراد فریق "أي مكان" خدمات تنافسیة بأفضل مستوى.

 ٣- الشحن الدولي السریع:

بمیزات لعمالئنا والتسلیم الشحن خدمات مستویات أعلى لتقدیم نهتم فنحن تنافسیة، بأسعار العالم أنحاء لجمیع والشحن التسلیم خدمات مكان" "أي                      توفر

الشحن عملیة سیر متابعة من العمیل یمكن الذي والمالحقة التتبع نظام مكان" "أي وتتیح الدولیة. النقل شركات كبرى وتنافس احتیاجاتهم تالئم                       تنافسیة

 والتسلیم. كما أن موظفي "أي مكان" متاحون دائما لتلقي أي استفسار أو تساؤالت من العمالء.

 ٤. خدمات االستیراد الدولي السریع:

 تقوم "أي مكان" بتقدیم إمكانیة استیراد البضائع من جمیع أنحاء العالم وإیصالها للعمیل بسهولة وأمان.

 كما لدینا نوعان من خدمات االستیراد:

 - خدمة االستیراد المستعجلة والذي یتم خاللها توصیل البضائع ضمن ٣-٥ أیام عمل.

 - خدمة االستیراد الغیر مستعجلة حیث یتم توصیل البضائع خالل الوقت الذي تحدده المنشأة المرسلة، وظروف المصدر والوجهة.

 خدمات إضافیة

في دوما نسعى نحن ولذلك الیوم. نجاحنا أسباب من یتجزء ال جزء المبدأ هذا اللوجستیة، واألعمال والنقل الشحن خدمات من أعلى مستوى نقدم                         نحن

 تطویر حلول الشحن لتلبیة احتیاجات عمالئنا، والقدرة على مواكبة متطلباتهم المستمرة.

 التأمین على الشحنة:1-

وجودها. مكان أو بها نقلت التي الكیفیة عن النظر بغض العالم، في مكان أي في العبور خالل بك الخاصة الشحنات حالة تضمن تأمینات تقدم مكان                           أي

 ویخضع برنامج تأمین "أي مكان" على الشحنة للشروط والقیود واالستثناءات المنصوص علیها في سیاسة التأمین على الشحنات المعمول بها دولیا.

 خدمة الدفع والفواتیر:2-

ترغب كنت أم یناسبك النقدي الدفع كان سواء الفواتیر، دفع ناحیة من عمیل كل لتناسب عدة حلوال لعمالئها تطرح مكان" "أي والجهد! للوقت                         توفیرا

ودع شهري، نصف بشكل ومراجعته لدینا حساب إنشاء هو علیك ما وكل االئتمان بطاقات عبر الدفع خدمة لك تقدم مكان" "أي فـ مرونة، أكثر                          بحل

 مهمة تحصیل الفاتورة علینا!

 خدمة تحصیل القیمة (متوفرة للشحنات داخل مدینة الریاض)3-

داعي فال ویسر، بسهولة الریاض إلى شحناتك جمیع تنفیذ من تتمكن حتى المتلقي الطرف من شحنتك قیمة تحصیل مع بالتعامل ستهتم مكان"                        "أي

 ألن تقلق بعد الیوم، "أي مكان" تجد دوما الحلول الذكیة لتنظیم عملیة الشحن الخاصة بك من كافة النواحي.

 مركز خدمة العمالء4-

أي لدیك كان فإذا إلیها. تحتاج قد التي المساعدة كل بتقدیم ملتزمون نحن لذا نقدمها، التي الخدمات بأفضل التمتع العمالء لجمیع نرید نحن مكان" "أي                           في

في نكون أن دائما ویسعدنا لمساعدتك، هنا فنحن التحدید، وجه على بك الخاص الشحن عملیة حول أو مكان" "أي خدمات حول استفسارات أو                         أسئلة

 خدمتكم، في أي وقت من الیوم. فخدمة العمالء لدینا متوفرة ٢٤ ساعة في الیوم لتجیب على كل ما تحتاج معرفته.

 خدمة التخلیص الجمركي5-

الضرورة وللعمیل للعمل بالنسبة نفهم وألننا الجمركي. بالتخلیص یتعلق ما كل في احتیاجاتك لتلبیة المساعدة الخدمات من مجموعة مكان" "أي في                       نقدم

الدولیة واللوائح القواعد كل فهم في الخبرة وأصحاب الجمركي التخلیص خبراء جمعنا فقد وسریع، سلس نحو على الجمركي التخلیص بعملیة القیام                       في

 والمحلیة، إلیجاد حلول مصممة خصیصا من أجل اتخاذ قرارات مستنیرة وتقلیص التكلفة والوقت والجهد للقیام بالتخلیص الجمركي الخاص بشحناتك .

 



                           

 

 

 االسعار:6-

ومتطلباتهم، عمالئنا جمیع یالئم بشكل خدماتنا أسعار تحدید في یتعلق وبما النواحي. كل من لعمالئها تنافسیة میزات بتوفیر مكان" "أي مهمة                       تتمحور

باالعتماد خدماتنا أسعار قسمنا فلقد دقة، أكثر معدل على وللحصول المقدمة. الخدمة ونوع والوجهة الوقت على بناء الشحن عملیة كلفة بحساب                       قمنا

 على أنواع الشحنات والوجهات.

 

 التوزیع والشحن داخل مدینة الریاض1-

 الوزن الوجهة السعر

SAR 25 Riyadh KG 25 

SAR 1 Riyadh Each additional 1 Kg 

 

 

 الشحن لبقیة مناطق و مدن المملكة2-

 الوزن الوجهة السعر

SAR 35 KSA 15KG 

SAR  3     KSA Each additional 1 Kg 

 

 3- خدمة الدفع عند األستالم

 األضافة السعر الوجهة

  تضاف على قیمة الشحنة 5 ریال الریاض

 

 

 

 



                           

 

 مالحظة هامة

 بناء على الشروط أدناه، أوال، "أي مكان" وموظفیها ووكالئها لیسوا مسؤولین على اإلطالق في بعض حاالت الخسائر واألضرار. وثانیا، في أي حالة تقع المسئولیة فیها علیهم، یقتصر مقدار الخصم على

 .:المبلغ الوارد في الشرط التاسع. ولذلك ینصح العمالء بشراء تغطیة التأمین للتأكد على حمایة مصالحهم. للمزید من المعلومات عن تأمین الشحن، الرجاء قراءة الشرط الحادي عشر مما یلي

 تحتفظ "أي مكان" بحق مراجعة التعرفة الجمركیة الخاصة بالعمیل بشكل ربع سنوي. وسترتفع األسعار إذا لم یتم استیفاء الملف الخاص بعملیة الشحن المتفق علیها من قبل العمیل مع "أي مكان". بالنسبة -1

 للشحنات الكبیرة خفیفة الوزن، نحن نمتثل للوائح اتحاد النقل الجوي الدولي وحساب الشحنة على القیمة العظمى سواء كانت الوزن الحجمي أو الوزن الفعلي. "لحساب الوزن الحجمي: اضرب عرض الشحنة

 "بالطول باالرتفاع (بالسم) واقسم المجموع على 5.000 لتحصل على نتیجة الوزن الحجمي في كجم". هناك حد أدنى من 5 كجم سیتم تطبیقها علي الشحنات

 2- عقدنا معكم

 إن هذه الشروط واألحكام تجمع كل شروط العقد بینك وبین متلقي الشحنة وبیننا نحن "أي مكان". عندما تعطینا الشحنة الخاص بك فإنك تقبل شروطنا على حد السواء لنفسك وبالنیابة عن أي شخص آخر له حق

 االنتفاع بالشحنة. أن الشروط واألحكام الخاصة بنا تحمي أیضا أي شخص قد نقوم باالتفاق معه لنقل أو تسلیم الشحنة الخاصة بك. وال یجوز ألي موظف من "أي مكان" أو أي شخص آخر لدیه أي سلطة لتغییر

 .أي من الشروط أو األحكام، أو تقدیم وعود بالنیابة عنا إال على النحو المبین أعاله

 كل التفاصیل المتعلقة بهذا االتفاق، على سبیل المثال ال الحصر: كلفة الخدمات المقدمة، وجودة تقاریر الخدمة (حیث تقوم "أي مكان" بتقدیمها الستخدام العمیل) أن تظل سریة بین العمیل و"أي مكان"، حیث

 یجب عدم إفشاء أي معلومات إلى أطراف أخرى دون موافقة خطیة مدونة في هذا العقد. العمیل غیر مسؤول عن الكشف الغیر مقصود أو العرضي للمعلومات المتعلقة بهذا العقد طالما لم یحصل أي إخالل بما

 .سبق

 3- ماذا تتضمن "الشحنة"

 الشحنة تعني جمیع الوثائق أو الطرود التي تسافر تحت بولیصة الشحن الجوي الواحدة. و تحت هذه الشروط لبولیصة الشحن الجوي، تشتمل جمیع األصناف المصممة عبر أنظمة "أي مكان" اآللیة. كما یجب

 .علیك التصدیق على تفاصیل الشحنة كاملة وبدقة

 الشحنات الدولیة -4
 .من أجل القیام بالتخلیص الجمركي وإدخال الشحنات، ینبغي علیك تعیین "أي مكان" أو أحد شركائها أو وكالئها بصفة المرسل إلیه فقط لنستطیع إجراء التخلیص الجمركي وإتمام إدخال الشحنة وتصدیقها

 شحنات ال نقبل بها -5
 نحن ال نقبل بأي من األشیاء التالیة من الشحنات:

 -  كل ما یخضع لقیود اتحاد النقل الجوي الدولي أو منظمة الطیران المدني الدولي. 

 -  كل ما نقرر عدم القدرة على نقله بأمان أو بطرق قانونیة. 

 یمكنك الحصول على كافة المعلومات عن الشحنات التي ال نقبلها عبر نقاط الخدمة لدینا أو عن طریق االتصال بخدمة العمالء.  

 سیطلب منك التصدیق على أن شحنتك ال تنطبق علیها أي مما تم ذكره أعاله.

 6- التفتیش والشحن

(االرتفاع، للشحنة األعلى الوزن هو باحتسابه نقوم الذي الوزن إن الدولي، الجوي النقل اتحاد للوائح امتثاال ظرف. أي وفي سبب ألي األمر لزم إذا وتفتیشها الشحنة فتح إمكانیة على الموافقة علیك                                 ینبغي

١٦٠ من تبدأ علیها إضافیة رسوم إضافة وسیتم زائد، وزن ذات شحنة فتعتبر ٧٠كلغ من أكثر كانت إذا أما به، المسموح الحجم من أكبر فتعتبر سم ١٢٠ من أكثر الشحنة كانت إذا ،(٥٠٠٠ / الطول                                     العرض،

 ریال سعودي.

 7-عند اختیار خدمة تحویل الفاتورة إلى المتلقي أو إلى طرف ثالث

 في حالة رفض المتلقي أو الطرف الثالث دفع تكلفة الشحن أو أي رسوم إضافیة، فیجب على المرسل تحمل مسئولیة تسدید جمیع الرسوم.

 8- المطالبات

 عند المطالبة بالتعویض عن شحنة مفقودة أو شحنة تالفة (بما في ذلك سوء تسلیم)، یجب على العمیل القیام بما یلي:

 -  تقدیم مطالبة كتابیة. 

 -  تقدیم الطلب في غضون ٣٠ یوما من تاریخ قبول الشحنة الخاصة بك 

 -  ارسال الطلب أو تقدیمه بشكل شخصي إلى أقرب فرع من مكاتب "أي مكان" 

 * لن یتم قبول مطالبات عن تلف شحنة  إن لم یتم إرسالها في تغلیف أو حالة مالئمة. 

 مسئولیات "أي مكان"

 9- مدى مسؤولیات "أي مكان" (طبقا للشروط ١٢ و ١٤)

 



                           

ذلك في (بما واألضرار الخسائر من األخرى األنواع جمیع استبعاد یتم حیث .٦ رقم بالقسم المحددة األوزان یخص مما كیلو/رطل كل على فقط المباشرة األضرار أو الخسارة على مكان" "أي مسئولیة                                 تقتصر

حدوث احتمال على مكان" "أي تنبهت إذا حتى أو مباشرة، غیر أو مباشرة الضرر أو الخسارة هذه كانت وسواء المستقبل) في التجاریة األعمال المصلحة، الدخل، األرباح. خسارة الحصر: ال المثال سبیل                                 على

مكان" "أي مسئولیة تقتصر الجوي. النقل عبر تم قد تحمیلها أن سیعتبر النقل، وسائل من أخرى وسیلة أي أو والبري الجوي النقل بین یجمع الشحنة سیر خط كان إذا الشحنة. قبول بعد أو قبل الفقدان أو                                      الضرر

 في أي شحنة على القیمة الفعلیة، ویجب أال تتجاوز:

 -  بالنسبة للشحنات عبر النقل الجوي: .٢٥.00$/كیلو غرام أو .١١ ٤٣$/ رطل. 

 -  الشحنات عبر النقل البري: 12.00$/ كیلو غرام أو .٥ ٤٤$/ رطل. 

غیر• واإلجراءات القیود هذه أن المرسل العمیل اعتقد إذا بذلك. المتعلقة األضرار أو الخسائر لجمیع والنهائیة الكاملة التسویة ضمن شحنة كل تسویة في واحدة مطالبة على تقتصر                             المطالبات

من المخاطر كل تحمل علیه وإال خاصة، أمنیة ترتیبات اتخاذ أو الشحنة) (تأمین ١١ القسم في موضح هو كما المطلوب التأمین ودرجة قیمة عن خاصا تصریحا یصدر أن علیه یجب                                كافیة،

 احتمال الفقدان أو الضرر.

 10- ما هي "القیمة الفعلیة" 

 تتضمن القیمة الفعلیة: كل ما هو أقل من المبالغ التالیة، وقت ومكان قبول الشحنة من طرف "أي مكان".

 الوثائق:

 تكلفة إعداد أو استبدال الوثیقة.•

 تكلفة إعادة تشكیل أو إنشاء المستند.•

 الطرود:

 تكلفة إصالح أو استبدال الطرود.•

 تكلفة إعادة مبیع الطرود أو قیمتها السوقیة المتوسطة.•

 ال یمكن لقیمة الطرد الفعلیة أن تكون أكثر من تكلفتها األصلیة بالنسبة للعمیل مضاف إلیها ١٠ بالمئة.

 11- تأمین الشحنة 

دوالر مالیین ٥ لـ تصل بقیمة بشحناتك خاص تأمین إعداد نستطیع نحن النقل. ورسوم إرسالها سیتم التي للبضائع المعلنة القیمة إجمالي من ٪٢ قدرها بتكلفة الشحنة على بالتأمین تقوم أن المستحسن                                 من

مكان" "أي نظام أو الجوي الشحن فاتورة طریق عن الشحنة تأمین طلب عدم حالة في التأخیر. عن الناجم الضرر أو الخسارة التبعیة، األضرار یغطي ال لدینا الشحن تأمین أن مالحظة یرجى ولكن                                  أمریكي.

 اآللي فإن العمیل یتحمل جمیع مخاطر واحتماالت الخسارة أو الضرر. ستتم إضافة أقساط التأمین على الفواتیر الشهریة.

 " أي مكان" غیر مسئولة عما یلي 

 12- تأخر الشحنات 

مسئولین غیر أننا كما العقد من جزءا تشكل وال ( الشحنات تاخر ) مضمونة غیر أنها مراعاة یرجى ولكن لدینا، االعتیادیة التسلیم لجداول وفقا بك الخاصة الشحنة لتسلیم ممكن جهد كل تبذل سوف مكان"                                    " أي

 عن أي تأخیر. 

 13- ظروف خارجة عن سیطرتنا 

 نحن غیر مسئولون عن فقدان أو تلف الشحنة أو سوء تسلیمها بسبب ظروف خارجة عن سیطرتنا، والتي تشمل ما یلي:

 القضاء والقدر: على سبیل المثال زلزال، إعصار، عاصفة، فیضان.

 القوة القاهرة: على سبیل المثال تحطم الطائرة أو الحظر.

 أي خلل أو سمة متعلقة بطبیعة الشحنة حتى لو كان غیر معروف لدینا عند قبول الشحنة.

 أي عمل أو امتناع عن فعل مطلوب من أي شخص غیر "أي مكان" على سبیل المثال:

 مرسل الشحنة.-

 المتلقي.-

 الطرف المهتم الثالث.-

 الجمارك أو غیر ذلك من المسئولین الحكومیین.-

مع- بالترتیب معرفته عدم أو المرسل یطلب لم إذا مسئولون غیر نحن مباشرة، بصورة مكان" "أي تخدمها ال التي المواقع لخدمة معه التعاقد تم ثالث طرف أي أو اآلخر، الناقل البرید،                                 خدمة

 طرف ثالث.

 كما أننا غیر مسئولین عن األضرار الكهربائیة أو المغناطیسیة، كمسح صور الكترونیة أو فوتوغرافیة أو تسجیالت.-

 14-  األضرار الالحقة 

 



                           

 نحن غیر مسئولون عن ما یلي، سواء كانت ظاهرة في بنود العقد أو في أي شكل من أشكال العمل المدني بما فیها اإلهمال، وحتى إن ترتب علینا األخطاء التالیة:

 أضرار أو خسائر خاصة أو تبعیة.-

 خسائر أخرى غیر مباشرة.-

 خرق عقود أخرى.-

 األضرار الالحقة أو خسارة تشمل ولكن ال تقتصر على: فقدان الدخل، األرباح، المصلحة، األسواق، استخدام المحتویات.-

 

 15- اتفاقیة وارسو 

 إذا كان نقل الشحنة یشمل وجهة نهائیة أو توقف في بلد آخر غیر بلد المغادرة، فقد یتم تطبیق اتفاقیة وارسو، كما أنها ستتحكم في معظم الحاالت التي تفوق حدودنا، مسئولیتنا عن خسائر الشحنة أو أضرارها.

 16- الضمان والتعویض الخاص بالمرسل

 یضمن المرسل ما یلي:

 -  جمیع المعلومات المقدمة لـ "أي مكان" الشفهیة أو المنصوص علیها في قانون النقل الجوي، أو أي وثائق أخرى مقدمة من طرف المرسل أو من قبلنا بناء على طلب المرسل والتي تكون دقیقة وكاملة.

 -  وصف كل مادة في الشحنة بشكل صحیح ودقیق في فاتورة النقل الجوي أو أي وثائق أخرى التي لم یتم التصریح علیها من قبلنا لتكون مقبولة للشحن.

 -  أي قیمة صحیحة تم تقدیمها من قبل المرسل عن الشحنة.

 -  وضع عالمة على الشحنة بشكل صحیح وتحدید العنوان الصحیح وتغلیفها أو تعبئتها بشكل صحیح لضمان نقل آمن والتعامل معها بالطریقة المعتادة في رعایة الشحنات.

 -  تصدیق وامتثال الشحنة على كل األعراف الساریة فیما یخص لوائح االستیراد والتصدیر وخضوعها ألي قوانین أو أنظمة مختلفة من جمیع البلدان التي قد تمر من خاللها الشحنة.

 یوافق المرسل على عدم مطالبتنا بأي ادعاءات أو تبعات أو مصاریف تنشأ بسبب عدم امتثال الشحنة ألي من القوانین أو اللوائح المعمول بها.

 17- التخلیص الجمركي

على والرقابة جمركیة ألغراض تبعا الخاص الشحنة وكیل المرسل ویعتبر بها، المعمول واللوائح للقوانین لالمتثال مطلوبة وثائق أي عنه نیابة بإكمال ملزمة) غیر (ولكنها مكان" "أي المرسل                             یخول

 الصادرات.

دون قصد، غیر أو قصد عن سواء جمركیة، ألغراض وصفها سوء أو قیمتها من بالتقلیل قمت قد التي أو مقبولة غیر أنها على بالتصریح قمنا قد التي البنود من بند أي نعفي و/أو نتخلى قد أننا على موافق                                        أنت

تكبدتها التي والتكالیف ذلك عن الناجمة والنفقات والغرامات والتعویضات المطالبات جمیع تسدید أو المباشر الدفع مسئولیتك على یترتب وسوف آخر، شخص أي تجاه أو تجاهك نوع أي من مسئولیة أي                                تكبد

 "أي مكان" في حالة إعادة الشحنة إلیك أو تخزینها في انتظار استخدامها.

 18- وثائق مصدقة

مرور عدم لتجنب الشحنة مع إدراجها عدم ویجب المنشأ، COC قبل من مصدقة تجاریة وفاتورة المنشأ عن أصلیة شهادة مصدقة، وثائق تقدیم یجب سعودي، ریال ٥٠،٠٠٠ تفوق الشحنة قیمة كانت                                إذا

 الشحنة في المعبر، بل ینبغي تقدیمها لمكاتب "أي مكان" في المملكة العربیة السعودیة إلتمام التخلیص الجمركي. یمكننا القیام بترتیب جمیع الوثائق وتصدیقها ضمن تكلفة إضافیة.

 19- الناقل المشترك

وفقا السلع من فئة أي من النقل أو شركة، أو منشأة أو شخص ألي بضائع أي نقل أو النقل عن التخلي أو رفض في الحق مكان" "أي لـ وأنه مشترك، ناقل لیست مكان" "أي بأن تقر أنت الموافقة، حالة                                         في

 لتقدیرها.

 20- حق الحجز

تنشأ نوع أي من أخرى رسوم أي أو الجمركیة والرسوم الشحن رسوم جمیع تسدید على الموافقة عدم عند شحنها یتم التي البضائع من أي على الحجز حق مكان" "أي لـ أن على موافق أنت العقد، بنود على                                       بناء

 عن أي ما یتعلق بنقل الشحنات، ولها حق رفض تسلیم الشحنات التي بحوزتها أو التعامل مع أي مطالبات إلى أن یتم دفع هذه الرسوم.

 21- التسلیم

منطقة إلى الشحنات تسلیم سیتم كما شخصیا. المتلقي إلى بالضرورة لیس ولكن قبلك من تقدیمه تم الذي المتلقي عنوان إلى الشحنات تسلیم یتم بل البریدیة. الرموز أو البرید صنادیق إلى الشحنات تسلیم یمكن                                   ال

 االستقبال المركزیة في تلك المنطقة في حالة تعیینك لها كعنوان للشحنة.

 22- التوجیه

 ال یوجد أماكن توقف متفق علیها، بل یتم تحویل وتوجیه جمیع الشحنات من قبلنا في جمیع األحوال.

 23- الدفع

التسهیالت سحب إلى الفاتورة تسویة تأخیر یؤدي قد الفاتورة. تاریخ من یوم 21 خالل الفواتیر جمیع تسویة یجب الفاتورة. فترة خالل المقدمة الخدمة على أسبوعي بشكل للعمیل الفاتورة مكان" "أي تقدم                                 سوف

 االئتمانیة المقدمة. أو إعادة أسعار أي خدمات قد تم تخفیضها. سیتم تسلیم فواتیر ETS مع كل شحنة على حدة عند التسلیم.

بدء قبل الجمركیة التعرفة في تغییر بأي اإلخطار على توافق مكان" "أي بالكامل. إیفاءها یجب اتفاقیة لشروط تخضع التخفیضات جمیع الجوي. النقل فواتیر من بنسخ االحتفاظ عن الكاملة المسئولیة العمیل                                یقبل

 التنفیذ.

 تتعهد "أي مكان" بإجراء تسویة الرسوم الجمركیة المفروضة من قبل السلطات على الشحنات التي یتلقاها العمیل من خالل شبكة "أي مكان" العالمیة. یتم سداد الرسوم اإلداریة والضرائب عند تسلیم الشحنة.

 لتجنب التأخیر في الخدمات یرجى التأكد من إرسال المبالغ المستحقة إلى الحسابات البنكیة المطابقة.

 



                           

 24- القبول

على النقل وشروط القیاسیة مكان" "أي لشروط وفقا مكان" "أي لـ تسلیمها تم التي الشحنات نقل وسیتم مكان" "أي تخدمها التي المناطق لجمیع الناقل باعتبارها مكان" "أي خدمات استخدام العمیل على                                 یجب

 النحو المبین على الجانب العكسي من فاتورة "أي مكان" للنقل الجوي. سیترتب علیك تحمل مسئولیة االستخدام في حالة منحك رقم الحساب الخاص بك إلى الوكیل الشاحن الخاص بك.

  25- النزاعات والتطبیق

یحق وال العقد هذا تنفیذ حول األول والطرف الثاني الطرف بین ینشأ نزاع أي في السعودیة العربیة بالمملكة الریاض مدینة في النزاعات في الفصل هیئات تختص                            كما

ذات واللوائح األنظمة العقد هذا بشأن یطبق العقد.كما هذا طرفي من طرف أي من دعوى أو نزاع أي في النظر سعودیة غیر أو أخرى إداریة أو قضائیة جهة                              ألیة

 العالقة الساریة بالمملكة العربیة السعودیة.

 
 26- إنهاء العقد

 هذه االتفاقیة ساریة المفعول لمدة سنة واحدة من تاریخ توقیع كل من الطرفین، ویجوز إنهاءها من قبل أي من الطرفین بعد إعطاء الطرف اآلخر إشعارا مكتوبا ضمن ٣٠ یوما.

 یوافق العمیل على التعهد بعدم استخدام الخدمة في أي شكل من األشكال یكون فیه خرق ألي قانون أو أحكام أو لوائح صادرة عن أي والیة أو دولة.

المخطئ الطرف إخطار بعد عمل یوم ١٥ خالل المخالفة تدارك یتم ولم االتفاقیة هذه وشروط ألحكام خرقا الطرفین أحد ارتكاب أو اإلفالس حالة في أو الطرفین من أي أموال على بالتحفظ الحكم حالة                                   في

 باالختراق یمكن إنهاء االتفاق وبشكل فوري.

 الموافقة على العرض

 تم إعداد هذا العرض من أجل "أي مكان" في (       /      /     201م ). وقد أعد هذا العرض بناء على التفاوضات بین العمیل و"أي مكان"، وبعد النظر في الزیادة المتوقعة بالحجم الحالي للتجارة.

وسوف التداول، لحجم األدنى الحد تغییر إمكانیة مراعاة مع الخصم، حجم على والتفاوض للتجارة، المتوقع والحجم الحالي، عملك لنشاط نظرا العقد) (قیمة ضمن شركتك تزوید على مكان" "أي                              توافق

 نستعرض هذا االقتراح في غضون ثالثة أشهر.

 الرجاء التوقیع أدناه لإلشارة على موافقتك على ما یلي:

 شروط وأحكام "أي مكان".-

 قیمة تكلفة عقد "أي مكان"، المسئولیة، رسوم الوقود، المناطق النائیة، وأي من الرسوم اإلضافیة.-

 حد االئتمان من ٢١ یوما من تاریخ الفاتورة.-

 الموقعون أدناه، نیابة عن العمیل یوافق على ما ورد أعاله، وجمیع األحكام المنصوص علیها في هذا العقد.

  . حرر هذا العقد من نسختین اصلیتین استلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها
 

 

 المفوض بالتوقیع عن:                                                                                  المفوض بالتوقیع عن:

  مؤسسة  .....................................................                                            مكتب اي مكان للخدمات التجاریة

  االسم:  .......................................................                                   االسم  ...................................................

التوقیع:  ...................................  التوقیع  ..............................................                                                                    

            الختم                                                                                                   الختم
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