
 

    شـــــــــــروط الشحــــــــــن 

بالشحن   • الخاصة  التذكرة  الشحن    والشروط تعتبر  نحن وسيط  بيننا  الشحن  اتفاقية  يتجزأ من  ال  مالك   وبين جزء 
   السيارة.

 السيارة. المتعاقد معنا بمالك  إلى  ويشار التجارية بوسيط الشحنالمجموعة العالمية المتطورة نحن   إلينايشار  •
غير مسئولة عن    والمجموعة   السيارة  نموذج استالم   في وسيط الشحن بحالتها كما هو مبين    إلىتم تسليم السيارة   •

   تسليمها. أو بعد  السيارة عند فيتظهر    أوكهربائية قد تكون بالسيارة  أوميكانيكية  أعطال أي
  في شروط الشحن حسب ما يالئم كل بلد    ولكن تطبق  ،بعينهاة  تخص دول  والتعتبر شروط الشحن شروط عامة   •

 بحري.   برى أو  أوالنقل من جوى  وطريقة وأسلوبالشحن 

استالمها    السيارة بعد مسئولية كاملة عن    مسؤول للعبارة    والتسليمووكيل االستالم    والعبارة   المالحي يعتبر الخط   •
بالمرحلةمن وسيط   تسليمها    نعتبرأضرار    وأي  األولى  الشحن  مرحلة  بعد  عنها  مسئولين    وترجع للوكالء  غير 
األطراف المسئولية   بالتقارير    وعلى  األخرى  على  المطالبة  السيارة  الوصول    في مالك    في المتسبب    ومطالبةبلد 

   التلف.
  قد أخلىسيط الشحن  و  نعتبر نحن التامين    في   وكيله أو القائم بتسليم السيارة حالة عدم رغبة مالك السيارة أو    في  •

   التعاقد.المسئولية على من قام بتوقيع    وترجع قد تحدث ال قدر هللا    أضرار   أوتعويضات من حوادث    أيمسئولية عن  
  وأيضا   والحدودعملية التفتيش بالمنافذ    أثناء ممنوعات بالسيارة تضبط بها    أي أغراض أو الشركة غير مسئولة عن   •

تكون على عاتق مالك   وأية  التخزين  ورقائق  والسيديهات الفيديو    وشرائطالكتب    وضعيمنع   غرامات قد تحدث 
   حينه.  بها في   ويطالبالسيارة 

من سرقتها وفى حالة وضعها تكون على مسئولية    السيارة خوفافوق    أو داخل السيارة    أغراض   أي يمنع وضع   •
مأل خزان    أيضا  الوارد ويمنع  أوالصادر    فيعملية الشحن سواء    أطراف من    أي  إلىمالك السيارة دون الرجوع  

    مستقبال.بها العميل   ويطالبعملية الشحن  في الوقود بالبنزين حتى ال يكون هناك غرامات  
  الوصول إلى   إلى بلد الشحن من جدة    بتسليم مبلغ   جدة نقوم بلد من منفذ ميناء    أي  إلى مصر أو حالة الشحن    في   •

 أمانة. يعتبر بصفة  والمبلغ مسئولية    أدنىتيسيرا على مالك السيارة دون   األخرى الشحن  أطراف
  أي  في الشركة مالكة العبارة وال دخل لنا    السيارة على بلد الوصول يرجع مالك    في   تأخير وصول السيارةحالة    في  •

   تأخير. عملية 
 . و بناء عليها يتم الشحن لجهة المقصدنيابة عن مالك السيارة    بالميناء   المالحي نقوم بشراء تذكرة العبارة من الخط   •
وليس لها    ه ال غيالتذكرة    المبلغ تعتبر وجود سند قبض باستالم    وعدمالمجموعة  حالة عدم ختم التذكرة بختم    في  •

   معنوية. أو مادية   أوحقوق قانونية  بأيةمطالبة  ال يحقال قيمة و أي
لوسيط    االستالم وليس  في من ينوب عنة    أو   بالكامل   على مالك السيارة  النهائي(  )المقصدمصاريف بلد الوصول   •

 مقصد. مكتب تخليص في أي بلد  بأيعالقة لوسيط الشحن   بدفعها والمسئولية   أيالشحن 
يقوم صاحب السيارة بالشحن على   وإنماالقوانين الخاصة ببلد الوصول ليس للمجموعة دخل فيها أو معرفة بها   •

 الشحن. الخاصة دون الرجوع على وسيط  مسئوليته 
  مدرجة   عدم اعتراضه على أي بيانات  وحالهبوليصة الشحن او المنافست المبدئ للعميل  عند ارسال وسيط الشحن   •

 العميل. إجراءات او تكاليف تعديل على  وأيمن االرسال يعتبر المنافست او البوليصة نهائية عمل  يوم في خالل  
  5يعتبر هناك غرامة عن كل يوم    أيامحالة عدم الدفع بعد حجز التذكرة لمدة ثالثة    في الصادرة    السيارات حالة    في  •

عن كل    أرضيات هناك غرامة    أيام  3حالة عدم استالمها من تاريخ وصولها بعد    فيللسيارات الوارد    دينار وبالنسبة 

المزاد    في   وبيعهايحق للشركة الحجز عليها    والوارد كل من الصادر    فيثالثة شهور    وبعد اليوم  دينار عن    5يوم  

 العلني. 
   الشحن. عملية  لتأكيد وذلكمن ينوب عنه المطالبة بسند القبض    أووكيلة   أو لسيارة يجب على مالك ا •
 فيه. خطأ ليس للشركة دخل   وأيمن قبلة   وروجعت جميع البيانات في الوجه األول مألت بمعرف مالك السيارة  •
 الذكر. سالفة  على الشروط بتوقيع مالك السيارة أو من ينوب عنه على التذكرة يعتبر اتفاق منة بالموافقة  •


