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ھذه.  UPS Technologyیرجى قراءة الشروط واألحكام التالیة بعنایة. عن طریق تحدید خانة اختیار القبول أو أي مؤشر قبول آخر التفاقیة تقنیة  
 UPS MARKETمن خالل اإلشارة أدناه إلى أنك توافق على االلتزام بشروط ھذه االتفاقیة وأحكامھا وأنك قد دخلت في اتفاقیة ملزمة قانونیًا مع

DRIVER, INC. ")UPS.("

إیاه   تمنحك  الذي  اإلذن  حیث:  UPS Technologyالستخدام  UPSیستمر  من  بمسؤولیاتك  تفي  أنك  العامة  (1)طالما  واألحكام  ھذه  الشروط 
>https://www.ups.com/assets/resources/media/ar_SA/GTC.pdf<) النھائي)  2؛  المستخدم  على  وحقوق  المتاحة 
 >>https://www.ups.com/assets/resources/media/ar_SA/EUR.pdf) المتاحة على  3؛ العام والمعلومات  االستخدام  ) وسیاسات 
 >ttps://www.ups.com/assets/resources/media/ar_SA/IGUP.pdfh  إضافةً إلى الوثائق المشار إلیھا في أي من األجزاء الثالثة ،<

المذكورة أعاله ( "االتفاقیة"). 

ق المستخدم النھائي، وسیاسات االستخدام  جمیع أجزاء ھذه االتفاقیة: الشروط واألحكام العامة،وحقو -تؤكد بموجب ھذه االتفاقیة أنك قد قرأت وفھمت تماًما  
العام والمعلومات بما في ذلك الوثائق الُمشار إلیھا في ھذه االتفاقیة. 

ألغراض االتفاقیة: 

الخدمة، ( ُمقِدم  لدیك، ولیس  العمل  "العمیل" الشخص صاحب  یُعین لحساب  1یُقصد بمصطلح  الذي   (UPS  لتسجیل أول الذي تستخدمھ 
UPS Technology  تصل إلیھا، إذا كان حسابUPS) الذي یُعین ألول حساب  2مطلوبًا لھذا التسجیل، أو (UPS  تستخدمھ معUPS 

Technology التي تصل إلیھا، إذا لم یكن حسابUPS) عندما ال تتطلب أول 3مطلوبًا للتسجیل ولكنھ مطلوب لالستخدام، أو (UPS 
Technology  تصل إلیھا حسابUPS .للتسجیل أو لالستخدام

ھذا على إدارة نشاط الشحن الخاص بھ مع أطراف  UPSلمساعدة عمیل  UPSیُقصد بمصطلح "ُمقِدم الخدمة" طرف ثالث یستعین بھ عمیل  
؛ ولكن UPSھذه الخدمات لعمیل كتابةً ألداء مثلUPS، بما في ذلك مزودي خدمة بیانات الفوترة الذین وافقت علیھم شركة UPSشركة 

. UPSالتابعة أن تعمل بصفتھا ُمقِدم الخدمة دون موافقة كتابیة من UPSشریطة أن یجوز لشركات 

"الموظف ُمقِدم الخدمة" یعني الموظف المنوط بتقدیم الخدمة. 

) أنت بصفتك فرًدا، إذا كنت تبرم ھذه  1: (تعني كلمة "أنت" أو الضمیر "ك" المتصل بأي لفظة للداللة على اإلضافة، حسبما انطبق ذلك 
) أنت بصفتك فرًدا وعمیًال، إذا  2؛ أو (UPS Technologiesاالتفاقیة بصفتك فرًدا نیابةً عن أي طرف ثالث الستخدامك الشخصي لـ  

العمیل؛ أو (UPS Technologyكنت تستخدم   أنت بصفتك فرًدا وصاحب عملك 3ضمن مسؤولیاتك بصفتك موظفًا لدى  إذا كان  )   ،
ضمن مسؤولیاتك بوصفك أحد الموظفین الُمقِدمین  UPS Technologyوأنت تستخدم  UPSصاحب العمل ھو ُمقدم خدمة إلى أحد عمالء  

. UPSللخدمة من أجل أداء خدمات لصالح عمیل 

بموجب القانون المعمول بھ نیابةً عن نفسك أو عن  تقر وتتعھد بأنك وصلت سن الرشد القانوني، وأنھ، إذا انطبق ذلك، یمكنك إبرام عقود ملزمة قانونًا
.إذا لم یعد مسموًحا لك في أي وقت بإبرام عقود ملزمة قانونًا بموجب القانون المعمول  UPS Technologyالعمیل أو عن ُمقِدم الخدمة التابع لشركة 

نیابةً عنك أو نیابةً عن ھذا العمیل أو  UPS Technologyلك استخدام بھ نیابةً عن نفسك أو العمیل أو ُمقِدم الخدمة، حسبما یقتضي األمر، فال یجوز  
ُمقِدم الخدمة. 

https://www.ups.com/assets/resources/media/ar_SA/GTC.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/ar_SA/EUR.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/ar_SA/IGUP.pdf
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الشروط واألحكام العامة 

للشروط واألحكام العامة الُمرفق بھذه  الُمستند التوضیحي (أ) تحمل المصطلحات الُمستخدمة في ھذه االتفاقیة المعاني الُموضحة في .تعریفات.1
تعارض بین شروط حقوق المستخدم النھائي والشروط واألحكام العامة  لحقوق المستخدم النھائي. في حالة وجود أي  والُمستند التوضیحي (أ)  االتفاقیة  

ھذه، تسري الشروط واألحكام العامة ھذه. 

.منح الترخیص.2

بموجب ھذه االتفاقیة وتقبل، وفقًا لشروط ھذه االتفاقیة وأحكامھا، ترخیًصا محدوًدا وقابًال لإللغاء وغیر قابل  UPSتمنحك شركة    .النطاق .2.1
أو الوصول إلیھا، عند االقتضاء، والوثائق التقنیة الُمرتبطة  UPS Technologyطن وغیر حصري وغیر قابل للتحویل، الستخدام للترخیص من البا

فضًال عن  على حقوق وقیود ترخیص عامة إضافیة،  حقوق المستخدم النھائي .تحتوي  UPS Technologyبھا في المنطقة المسموح فیھا باستخدام  
.UPS Technologyحقوق الترخیص وقیوده الخاصة بـ  

من الباطن أو اإلفصاح عنھا أو  UPSال یجوز لك، أو ألي من موظفیك ووكالئك، ترخیص مواد . وبرامجھاUPSمواد -القیود العامة .2.2
أو أي جزٍء منھا (بما في ذلك تصحیحات البرامج)،  UPS.توافق على عدم تعدیل مواد  UPSنقلھا ألي طرف ثالث دون الحصول على موافقة كتابیة من  

،  UPSعادة تسویقھا، أو التخلص منھا دون موافقة  أو استنساخھا، أو استئجارھا، أو تأجیرھا، أو إقراضھا، أو رھنھا، أو توزیعھا، أو إعادة توزیعھا، أو إ
خدامھا وفقًا لھذه  كما أنك تتنازل بموجب ھذه االتفاقیة عن أي حقوق كھذه یمنحھا القانون المعمول بھ.توافق على عدم نسخ البرامج، باستثناء ما یلزم الست

البرامج وذلك ألغراض األرشفة فقط.یجب أن تتضمن ھذه النسخة االحتیاطیة  ) من1االتفاقیة، شریطة أنھ ال یجوز لك إال إنشاء نسخة احتیاطیة واحدة (
وإشعارات الملكیة األخرى، ویجب أن تخضع لجمیع الشروط واألحكام الواردة في ھذه االتفاقیة.بصرف النظر عن  UPSحقوق النشر الخاصة بشركة 

ى أساس مشاركة الوقت مع جھة خارجیة أو مكتب خدمة خارجي. أي شيء یتعارض مع ھذه االتفاقیة، ال یجوز لك استخدام البرامج عل

") األمریكیة التي یدیرھا مكتب الصناعة  EARالواردة أدناه تخضع للوائح إدارة التصدیر (" UPSتقر بأن جمیع مواد    .ضمانات قانون التصدیر .3
رى.توافق على االمتثال للوائح إدارة التصدیر األمریكیة وجمیع قوانین الوالیات  واألمن بوزارة التجارة األمریكیة، فضًال عن القوانین واللوائح األمریكیة األخ 

أو إعادة تصدیرھا باستثناء ما تصرح بھ لوائح إدارة  UPSالواردة أدناه وعدم تصدیر مواد  UPSالمتحدة المعمول بھا في معامالتك واستخدامك لجمیع مواد  
ة والقوانین األخرى المعمول بھا.دون الحد من عمومیة ما سبق؛ فإنك توافق وتقر وتتعھد بعدم الوصول إلى أيٍ من  التصدیر األمریكیة وقوانین الوالیات المتحد 

) منطقة محظورة (أو أي  1أو تنزیلھا أو إصدارھا أو نقلھا أو تحویلھا أو نقلھا بالشحن العابر من أو إلى أو تصدیرھا أو إعادة تصدیرھا إلى ( UPSمواد  
) أي شخص أو كیان أو منظمة مدرجة في قائمة وزارة الخزانة األمریكیة للمواطنین المحددة أسماؤھم بشكل خاص أو في قائمتي  2م فیھا) أو ( مواطن أو مقی 

منظمات المدرجة  أو ال األشخاص والكیانات المحظورین من وزارة التجارة األمریكیة.قد تتغیر البلدان والمناطق التي تُعد منطقة محظورة واألشخاص أو الكیانات  
لرجوع إلى معلومات  في القوائم المذكورة أعاله من وقت إلى آخر.تقر بااللتزام بھذا الشرط واالمتثال لھ بغض النظر عن أي تغییرات من ھذا القبیل.لسھولة ا 

ال  في  المدرجة  المنظمات  أو  والكیانات  واألشخاص  والمناطق  البلدان  على  العثور  یمكن  المحظورة،  المنطقة  على:  عن  أعاله  المذكورة  قوائم 
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt و ،
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx-https://www.treasury.gov/resource ،

ttps://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htmh.و

. UPSمواد .4

الفكریة.4.1 الملكیة  الحقوق الخاصة بمواد  UPSتقر وتوافق بموجب ھذه االتفاقیة على أن    .ملكیة حقوق  ومستحقاتھا  UPSتمتلك جمیع 
بموجب ھذه االتفاقیة.لن تأتي، أو تسمح  UPSتستحوذ على أي حقوق ملكیة في مواد  وفوائدھا أو أن لھا الحق في ترخیصھا لك.تقر بأنك لم تستحوذ ولن

مواد   أو شيء في  فعل  بأي  أي وقت  بحقوق  UPSعمًدا، في  بأي شكٍل من األشكال  أن یمس  ُمرخصیھا.تحتفظ شركة  UPSمن شأنھ  UPSأو 
غیر الممنوحة تحدیًدا في ھذه الوثیقة. UPSوُمرخصوھا بجمیع الحقوق المتعلقة بمواد 

ث  UPS TechnologyوUPSإجراء تغییرات على مواد  .4.2 UPSأو تغیر أو تعدل أو تضیف إلى أي من أو كل من مواد  UPS.قد تحّدِ
أو أیًا منھا في أي وقت. UPS Technologyو

.خدمات الدعم.5

والصیانة.5.1 تختار    .الدعم  قد  آخر،  إلى  وقٍت  ("خدمات  UPSمن  صیانتھا  أو  البرامج  دعم  لطلبك،  استجابةً  الخاص،  لتقدیرھا  وفقًا   ،
أنت   قد  UPSالدعم").تفوض  التي  األخرى  والتطبیقات  البرامج  إلى  للوصول  الدعم،  تقدیم خدمات  أجل  من  الدعم")،  ("ُمقدمو  المعتمدین  ووكالئھا 

) عن بُعد، عبر اإلنترنت أو أي وسیلة أخرى (قد تتطلب تثبیت برامج إضافیة على أنظمة الحاسوب  1مة الحاسوب لدیك إما ( تستخدمھا مع البرامج وأنظ
) من خالل زیارات الموقع في أوقات محددة حسبما تتفق علیھا األطراف.ستقبل  2أو ُمقدمي الدعم) ("برامج الدعم")، أو (UPSالخاصة بك بواسطة  
على البرامج في أثناء تشغیلھا على نظام الحاسوب لدیك، وقد  UPSتستخدم برامج الدعم على حدة.خالل ھذه الجلسات، قد تطلع  أنت كل جلسة دعم  

وُمقدمي الدعم الحَق في معالجة البرامج وأنظمة الحاسوب لدیك  UPSعلى إجراء تعدیالت على أنظمة الحاسوب لدیك.كما أنك تمنح  UPSتساعدك  
UPSك وبیاناتك وتعدیلھا حسبما تقتضي الحاجة لتزویدك بخدمات الدعم.ومع ذلك، توافق على أن أي خدمات دعم ستُقدم وفقًا لتقدیر  وتطبیقاتك وملفات

بتقدیم أي خدمات دعم. UPSولن یُفسر أي شيء في االتفاقیة على أنھ یلزم 

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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أو ُمقدمي الدعم قد یراقبونھا،  UPSلوماتك وبیاناتك، أو أن  تقر وتوافق على أنھ یجوز لك اإلفصاح عن مع  .الوصول إلى معلومات الملكیة .5.2
من الشروط واألحكام  7أو ُمقدمي الدعم خدمات الدعم؛ وأن ھذه المعلومات والبیانات غیر سریة، ومن ثَّم فإنھا ال تخضع للمادة  UPSفي أثناء تقدیم  

على خالف ذلك في اتفاقیة سریة موقعة منفصلة عن ھذه االتفاقیة.باإلضافة إلى ذلك، تقر بأن جلسات االتصاالت عن بُعد  UPSالعامة، ما لم توافق  
أو ُمقدمي الدعم غیر مسؤولین عن  UPSأو ُمقدمي الدعم قد تُعقد عبر اإلنترنت، وھو أمر غیر آمن بطبیعتھ، وتوافق على أن  UPSتستخدمھا  التي

أو ُمقدمي الدعم. UPSأي انتھاكات أمنیة تحدث على اإلنترنت.یجب أن تأخذ ما سبق في الحسبان عند طلب خدمات الدعم من 

.المدة واإلنھاءتعلیق العمل؛ .6

أو حسب  UPS Technologyمن خالل  UPSتعلیق حقوقك في الوصول إلى أي جزء من أنظمة  UPSیجوز لشركة   .تعلیق الحقوق .6.1
UPS Technologyأو  UPS) منع الوصول إلى أي جزء من أنظمة  1وحدھا بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، ( UPSالضرورة ووفًقا لتقدیر  

) االمتثال لقانون أو الئحة أو  3أو ( UPS Technologyأو  UPS) تصحیح خطأ مادي في أنظمة  2مع شروط ھذه االتفاقیة وأحكامھا؛ أو ( ال یتوافق 
قاعدة أو أي حكم صادر عن محكمة أو ھیئة أخرى ذات اختصاص قضائي. 

ساریة ونافذة المفعول بالكامل بعد ذلك حتى إنھائھا على النحو  تصبح ھذه االتفاقیة ساریة عند موافقتك عن طریق النقر أدناه وتظل   .المدة.6.2
الوارد في ھذه االتفاقیة ("المدة"). 

6.3.UPS Technologyتستضیف   .المستضافةUPS  أو شركاتUPS  التابعة أو بائعوUPS  أو شركاتUPS  التابعة تقنیةUPS 
Technology  بعینھا.تُستضافUPS Technology المستضافة على خوادم في الوالیات المتحدة األمریكیة ومن المقرر أن تكون متاحة على مدار
) وعشرین  (24أربع  سبعة  الیوم،  في  ساعة  تضمن  7)  ال  ذلك،  ومع  لصیانتھا)؛  إتاحتھا  عدم  (بخالف  األسبوع  في  أیام   (UPS  إتاحةUPS 
Technologyو خاٍل من األخطاء.تحتفظ  المستضافة، أو أن الوصول سیكون دون انقطاع أUPS  بالحق في قطعUPS Technology  المستضافة

التابعة غیر  UPSوشركات  UPSأو تقییدھا أو تعلیقھا من وقٍت إلى آخر ألغراض الصیانة والتحدیث وألسباب مماثلة.أنت توافق على أن شركة  
المستضافة، بغض النظر عن السبب. UPS Technologyمسؤولة عن أي أضرار تنشأ عن أي انقطاع أو تعلیق أو إنھاء لخدمات  

.اإلنھاء .6.4

لشركة  . أ ویجوز  االتفاقیة،  ھذه  إنھاء  الطرفین  من  ألي  تراخیص  UPSیجوز  جمیع  أو  من  أيٍ   UPSإنھاء 
Technology.الممنوحة بموجب ھذه االتفاقیة، لدواعي المالءمة في أي وقت بناًء على إشعار كتابي للطرف اآلخر

أو  7أو  3) عند مخالفة أحكام المادة  1أي إجراء آخر (UPSا سبق، تُنھى ھذه االتفاقیة دون الحاجة إلى اتخاذ  على الرغم مم. ب 
) في حالة إفالسك أو بدء إجراءات إفالسك  2من الشروط واألحكام العامة (الجملة الثالثة)؛ أو (4.1و2.2من الشروط واألحكام العامة أو القسمین 10

قضائي  تنظیم الشركة أو إعادة التأھیل المدني أو عقد اتفاق أو التصفیة الخاصة أو أي إجراءات إعسار أخرى متعلقة بك، أو إذا كان لدیك حارس  أو إعادة  
) إذا  3(أو مدیر قضائي أو حارس قضائي إداري أو مأمور تصفیة ُمعین أو یجب أن تصدر قراًرا للتصفیة، أو تصدر المحكمة أمًرا في ھذا الصدد، أو  

. UPS) عند حذف ملفك الشخصي لدى  4كنت شریًكا أو كان العمیل أو مقدم الخدمة في شراكة وقد ُحِلت ھذه الشراكة، أو (

.أثر إنھاء االتفاقیة.6.5

عند إنھاء ھذه االتفاقیة ألي سبب من األسباب، تُنھى جمیع التراخیص الممنوحة بموجب ھذه االتفاقیة على الفور ویجب علیك  . أ
التي بحوزتك أو تحت سیطرتك. UPSواستخدامھا وتدمیر جمیع مواد UPSواالمتناع فوًرا عن الوصول إلى مواد التوقف

تراخیص  .ب أحد  إنھاء  إلى  UPS Technologyعند  والوصول  استخدام  عن  فوًرا  واالمتناع  التوقف  علیك  یجب   ،UPS 
Technology  وموادUPS المرتبطة بھا وتدمیر جمیع موادUPS طة التي بحوزتك أو تحت سیطرتك. المرتب

والمواد وتلك  ؛ 6.6و6.5و4.1من الشروط واألحكام العامة؛ واألقسام  12و ، 7-9و 1تظل أحكام المواد    .استمرار الشروط عند اإلنھاء .6.6
من حقوق المستخدم النھائي؛ والمواد وتلك األقسام الخاصة بسیاسات االستخدام العام  10.3القسم  األقسام الخاصة بحقوق المستخدم النھائي المحددة في  

إنھاء ھذه االتفاقیة ألي سبب من األسباب. من سیاسات االستخدام العام والمعلومات ساریةً بعد4والمعلومات المحددة في المادة  

.المعلومات السریة، وأسرار التجارة، والمعلومات.7

.خالل مدة االتفاقیة وبعد ذلك، ال یجوز لك استخدام (باستثناء ما ھو مسموح بھ فیما یتعلق بأدائك أدناه) أي أسرار تجاریة أو اإلفصاح اإلفصاح.7.1
).خالل مدة االتفاقیة  UPS(بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، أي أسرار تجاریة واردة في مواد  عنھا أو السماح ألي شخص بالوصول إلیھا 

) سنوات بعد ذلك، ما لم ینص القانون على خالف ذلك، كما ال یجوز لك استخدام أي معلومات سریة أو اإلفصاح عنھا أو السماح ألي  5ولمدة خمس (
إلیھا، باستثناء ما ھ من ھذه الشروط  7و مسموح بھ فیما یتعلق بأدائك بموجب ھذه االتفاقیة.تقر بأنھ في حالة مخالفة أحكام المادة  شخص بالوصول 

یكون لدى   قد ال  العامة،  لھا، وقد تعاني من ضرر ال یمكن عالجھ، ویحق لھا طلب تعویض  UPSواألحكام  الُمتاح  القانون  تعویض كاٍف بموجب 
المعلومات السریة واألسرار التجاریة مع بذل عنایة ال تقل عن حرصك على حمایة معلوماتك السریة أو الخاصة.إذا  عادل.أنت توافق على حمایة ھذه  
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فرصة  UPSسابقًا بوقٍت كاٍف حتى یكون لدى  UPSكان اإلفصاح عن المعلومات السریة مطلوبًا بموجب أحكام أي قانون أو أمر محكمة، فستخطر  
معقولة لالعتراض. 

ال یجوز لك تجمیع المعلومات أو الخدمات أو المنتجات التي تستخدم المعلومات أو استخالصھا أو تطویرھا بخالف ما ھو مسموح    .التجمیع.7.2
بھ صراحةً بموجب ھذه االتفاقیة. 

راج من واجھة  ) االستخ2) وظیفة تصدیر البیانات المدمجة في البرامج؛ أو (1ال یجوز لك التصدیر، سواء عن طریق (  .تصدیر البیانات .7.3
واستخدام ھذه البیانات لمقارنة أسعار  UPS) بخالف ذلك، أي بیانات من قواعد بیانات  3البرامج (مثل استخدام برامج لنسخ بیانات من الموقع)؛ أو (

. UPSالشحن أو أوقات التسلیم مع أسعار الشحن أو أوقات التسلیم ألي طرف ثالث لیس ضمن أطراف 

.الضمانات.8

أو شركة مؤسسة في حكومة المنطقة المحظورة وأن أیًا منكما لیس مواطنًا  ) لیس للعمیل أو لك مقر رئیسي1تقر وتتعھد بما یلي (  .العمیل .8.1
) وأنك أو العمیل غیر ُمدرجین في قائمة وزارة الخزانة األمریكیة للمواطنین المحددة أسماؤھم بشكل خاص وأن أیًا منكما2أو مقیًما في ھذه المنطقة؛ (

بشكل  ال یملك نسبة خمسین بالمائة أو أكثر بواسطة أو تحت تصرف أي شخص ُمدرج في قائمة وزارة الخزانة األمریكیة للمواطنین المحددة أسماؤھم
على   فقط،  مناسب  مرجع  بوصفھا  علیھا،  العثور  یمكن  والتي  آخر،  إلى  وقت  من  تعدیلھا  یمكن  (حیث  خاص 

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
) (كل منھم "شخص خاضع  spxcenter/sanctions/Programs/Pages/Programs.a-https://www.treasury.gov/resourceو

UPS Technology) ولن تستخدم أنت أو العمیل 4في المنطقة المحظورة؛ (UPS Technology) ولن تستخدم أنت أو العمیل 3للعقوبات")؛ (
.فیما یتعلق بأي عمل أو معاملة تتعلق بالمنطقة المحظورة أو شخص خاضع للعقوبات

.إخالء المسؤولیة.8.2

) یوًما من استالمك لھا وذلك على النحو الموضح في الوثائق  90بأن ھذه البرامج ستعمل فعلی ا لمدة تسعین (UPSتتعھد أطراف  . أ
الوحیدة عن انتھاك الضمان السابق في استبدال أي برامج من ھذا القبیل.باستثناء ما ھو منصوص علیھ  UPSالتقنیة ذات الصلة بالبرامج.تقع مسؤولیة 

"كما ھي بجمیع العیوب" وفي حالتھا ووضعھا الحالیین.ال یوجد كفالة أو إقرار أو ضمان  UPSضمان الوارد في الجملتین السابقین، تُزود مواد  في ال 
ء أو عدم انتھاك  داأو شرط أو التزام أو بند، صریح أو ضمني، قانوني أو غیر ذلك، فیما یتعلق بالحالة أو الجودة أو المتانة أو الدقة أو االكتمال أو األ

، وأن  UPSأو افتراضھ من جانب  UPSحقوق الطرف الثالث أو قابلیة التسویق أو التمتع الكامل أو المالءمة لغرض معین أو تحدید استخدام مواد  
، وكذلك أي ضمانات  جمیع ھذه الضمانات واإلقرارات والشروط والتعھدات والبنود مستثناة بموجب ھذا إلى أقصى حد یسمح بھ القانون المعمول بھ 

.ال تشكل المعلومات أو النصائح الشفویة أو المكتوبة  UPSتصحیح العیوب الموجودة في مواد  UPSناشئة عن إجراءات التعامل أو االستخدام.ال تضمن  
ضمانًا. UPSأو أيٍ من ممثلي UPSالُمقدمة من 

عم إلى أنظمة الحاسوب لدیك وملفاتك وبیاناتك ذات الصلة  أو ُمقدمي الدUPSعالوةً على ذلك، فإنك تقر وتوافق على أن وصول  .ب
ة  من الشروط واألحكام العامة من ھذه االتفاقیة ھو فقط لتسھیل خدمات الدعم نیابةً عنك، وتظل المسؤول الوحید عن النسخ االحتیاطي ألنظم5وفقًا للمادة  

أو أي من ُمقِدمي الدعم وفقًا لھذه االتفاقیة تُقدم "كما ھي بجمیع  UPSعم تقدمھا  الحاسوب والتطبیقات والملفات والبیانات.أي خدمات دعم أو برامج د
UPSأي ضمانات، صریحة أو ضمنیة، فیما یتعلق بأي من خدمات الدعم أو برامج الدعم ھذه.دون تقیید لما سبق ذكره، تخلي  UPSالعیوب"، وال تقدم  

ضمانات، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، أي ضمان لقابلیة التسویق، أو لعدم انتھاك حقوق  صراحةً مسؤولیتھا بموجب ھذه االتفاقیة عن جمیع ال
النصائح والتشخیصات والنت الُمقدمة بموجب االتفاقیة وجمیع  الدعم  برامج  الدعم أو  بخدمات  الثالث، أو للمالءمة لغرٍض ما، متعلق  ائج ذات  الطرف 

ون مسؤولة عن أي خطأ أو إغفال أو تقصیر أو نقص أو عدم توافق في خدمات الدعم. لن تكUPSالصلة.تقر وتوافق على أن 

UPS، وقد تتم إعاقة الوصول إلى أنظمة  UPSالوصول المستمر أو غیر المنقطع أو اآلمن إلى أنظمة  UPSال تضمن أطراف  .ج
أي نوع ناتجة عن ھذا التدخل. غیر مسؤولة عن أي أضرار منUPS.أطراف UPSھذه بسبب عوامل عدیدة تقع خارج سیطرة 

ال تسمح بعض السلطات القضائیة بفرض قیود على الضمان الضمني، لذلك قد ال تنطبق علیك القیود واالستثناءات الواردة في  .د
بأن القیود واالستثناءات  ھذا القسم.تمنحك االتفاقیة حقوقًا قانونیةً محددةً.قد تكون لك أیًضا حقوق أخرى تختلف من سلطة قضائیة إلى أخرى.توافق وتقر

من المسؤولیات والضمانات المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة عادلة ومعقولة. 

.تحدید المسؤولیة.9

) األضرار العرضیة أو  1ال تسمح بعض السلطات القضائیة بتحدید المسؤولیة عن بعض األضرار مثل تحدید المسؤولیة عن (. أ
) واألضرار الناتجة عن اإلصابات الشخصیة أو الوفاة.وفقًا لذلك، قد ال  3مال الجسیم أو سوء السلوك المتعمد، () واألضرار الناتجة عن اإلھ2التبعیة، (

االتفاقیة حقوقًا  تنطبق علیك القیود واالستثناءات الواردة في ھذا القسم وتكون قابلة للتطبیق فقط إلى أقصى حد یسمح بھ القانون المعمول بھ.تمنحك ھذه  
دة.قد تكون لك أیًضا حقوق أخرى تختلف من سلطة قضائیة إلى أخرى.إذا كنت تتعامل بصفتك مستھلًكا، فإن حقوقك القانونیة التي ال یمكن  قانونیة محد 

التنازل عنھا، إن وجدت، ال تتأثر بھذه األحكام. 

https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
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أي مسؤولیة تجاھك أو تجاه أي طرف ثالث عن أي تعویضات غیر مباشرة أو تبعیة أو رادعة أو عقابیة  UPSال تتحمل أطراف  .ب
البدیلة الناشئة  أو متعددة أو عرضیة أو خاصة أو أي أرباح مفقودة أو فقدان البیانات أو استخدام البیانات أو أي مدخرات مفقودة أو تكالیف شراء السلع  

أو غیر ذلك، حتى إذا أُخِطر  UPSنتھاك العقد أو أي مسؤولیة تقصیریة (بما في ذلك اإلھمال) أو جنحة أو استخدام مواد  عن ھذه االتفاقیة، بسبب ا
من الشروط واألحكام  8.2من حقوق المستخدم النھائي والقسم   1.1باألضرار الواقعة.باستثناء تحدید المسؤولیة المنصوص علیھ في القسم  UPSأطراف  

عن أي أضرار (مباشرة أو غیر ذلك) أو أي عقوبات أو خسائر، بغض النظر UPSحمل بأي حال من األحوال مسؤولیة جمیع أطراف  العامة، لن تت
غیر ذلك من أي  عن الدعاوى أو المطالبات، سواء أكان ذلك منصوًصا علیھ في العقد أم ال، أو المسؤولیة التقصیریة (بما في ذلك اإلھمال) أو الُجنح أو 

دوالر أمریكي)، أو أي مطالبة بالتعویض عن األضرار الُمتنازل عنھا بموجب ھذه االتفاقیة. 1000جاوز، في المجموع، ألف دوالر أمریكي (نوع یت

UTAلتجنب الشك ومن أجل التوافق مع الفقرة الثانیة من ھذه الشروط واألحكام العامة، ال یؤدي تقدیم ھذه االتفاقیة (النسخة  .ج
دوالر أمریكي). 1000فیما یزید على ألف دوالٍر أمریكي (UPSثر من مرةٍ واحدةٍ إلى تغییر المسؤولیة اإلجمالیة ألطراف ) لك أك 10072022

) أشھر بعد الحدث األول الذي ترتب علیھ التنازل عن الدعاوى. 6الدعاوى التي لم تُقدم في غضون ستة ( .د

صراحةً في ھذه االتفاقیة، توافق على أنھ ال یجوز لك، دون الحصول على موافقة  باستثناء ما ھو منصوص علیھ  .استخدام االسم والدعایة.10
المثال ال الحصر اسم شركة  UPSفي كل حالة من ھذه الحاالت، استخدام اسم أطراف  UPSكتابیة مسبقة منفصلة من   (بما في ذلك على سبیل 

United Parcel Service of America,Incأو أي شيء بخالف ذلك، أو أي شریك ألطراف  .) في الدعایة أو اإلعالنUPS  ،أو موظف لدیھم
أو محاكاة أي من ذلك. UPSوال أي اسم تجاري أو عالمة تجاریة أو ثوب تجاري مملوًكا ألطراف 

االتصاالت  باستثناء ما ھو منصوص علیھ على وجھ التحدید في ھذه االتفاقیة، یجب أن تكون جمیع اإلشعارات أو الطلبات أو    .إشعارات.11
األخرى المطلوبة أو المسموح بھا بموجب ھذه االتفاقیة مكتوبة ویجب تقدیمھا على النحو التالي: 

(یُعد اإلشعار ساریًا بعد یوم عمل واحد من ®UPS Next Day Airإذا كنت الشخص الذي سیقدمھا: عن طریق التسلیم الشخصي، تسلیم عن طریق 
إلرسال بالنسخ عن بُعد في حالة استالم تأكید اإلرسال من الطرف الُمرِسل (یُعد اإلشعار ساریًا منذ تاریخ استالم  اإلرسال)؛ أو عن طریق الفاكس أو ا 

شر بعد وضعھ في  التأكید)؛ أو عن طریق البرید الُمسجل، أو إیصال اإلرجاع المطلوب، أو الدفع المسبق بالبرید (یُعد اإلشعار ساریًا في یوم العمل العا
،  UPS، مالحظة:قسم الشؤون القانونیة بشركة  UPS, 35 Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328لى العنوان التالي:  البرید) ع
؛ و 6912-828 (404)الفاكس: 

ان أو عنوان البرید  : بكل الطرق المتاحة لك باإلضافة إلى البرید اإللكتروني (یُعد اإلشعار ساریًا من تاریخ اإلرسال)؛ إلى العنوUPSإذا كان عن طریق  
) بحساب  2، أو (UPSعلى النحو الُمقدم إلى  UPS Technology) بمعلومات تسجیلك على  1اإللكتروني أو رقم الفاكس، حسبما ینطبق ذلك، (

UPS  الذي تستخدمھ معUPS Technology) ثم إلى العنوان أو عنوان البرید اإللكتروني أو رقم  2) و(1) إذا لم ینطبق أي من النقطتین (3أو ،(
. UPSالفاكس، حسبما تقتضي الحاجة، الذي قدمتھ بخالف ذلك إلى  

) یوًما إلى  30یجوز ألي من الطرفین تغییر عنوانھ أو عنوان بریده اإللكتروني أو رقم الفاكس عن طریق إرسال إشعار مكتوب في غضون ثالثین (
الطرف اآلخر. 

.ل متنوعةمسائ.12

أنھ بناء عالقة عمل ووكالة وشراكة    .األطراف المستقلة.12.1 األطراف ھي أطراف مستقلة وال یجوز تفسیر أي شيء في ھذه االتفاقیة على 
ا،  یً ومشروع مشترك أو أیًا من ذلك بین األطراف.ال یُمنح أي من الطرفین أي حق أو سلطة لتحمل أو فرض أي التزام أو مسؤولیة، صراحةً أو ضمن

نیابةً عن الطرف اآلخر أو باسمھ، أو إلزام ھذا الطرف اآلخر بأي طریقة. 

لن یكون أي تنازل عن أي حكم من أحكام ھذه االتفاقیة، أو أي حقوق أو التزامات ألي من الطرفین بموجب ھذه االتفاقیة، ساري    .التنازل.12.2
تتنازل عن االمتثال، ویكون أي تنازل من ھذا القبیل ساریًا فقط في موقف محدد  المفعول، إال بموجب وثیقة مكتوبة یوقعھا الطرف أو األطراف التي

وللغرض المحدد المنصوص علیھ في ھذه الوثیقة. 

بموجب القانون، قد یكون لدیك بعض الحقوق التي ال یمكن تقییدھا بموجب عقد مثل ھذه االتفاقیة.ال تھدف ھذه االتفاقیة    .قابلیة فصل األحكام.12.3
ونافذًا  من األحوال إلى تقیید ھذه الحقوق.إذا تبین أن أي جزء من ھذه االتفاقیة غیر صالح أو غیر قابل للتنفیذ، فسیظل الجزء المتبقي ساریًا  بأي حال  

تماًما إلى أقصى حد یسمح بھ القانون المعمول بھ. 

تزامات بموجب ھذه االتفاقیة، إلى أي شخص أو كیان آخر  ال یجوز لك إحالة ھذه االتفاقیة، بما في ذلك أي حقوق أو تراخیص أو ال  .اإلحالة.12.4
تعیین أو تفویض أو نقل ھذه االتفاقیة أو أي حقوق تُمنح بموجب ھذه االتفاقیة  UPS.یجوز لشركة  UPSدون الحصول على موافقة كتابیة مسبقة من  

افقتك.تحقیقًا لھذه األغراض، یجب أن تشمل "اإلحالة"، على  دون الحاجة إلى أي مصادقتك أو موUPSكلھا أو أي جزء منھا إلى أي طرف من أطراف  
أو غیر ذلك،  سبیل المثال ال الحصر، أي دمج أو بیع لجمیع أو أغلب أصول الطرف الُمحیل أو أي نقل لھذه االتفاقیة، أو أي جزء منھا، بموجب القانون 

سھم/ الحصص التي یحق لمالكھا التصویت للطرف الُمحیل أو من یتحكم فیھا.في  ٪) أو أكثر من األ30أو أي بیع أو نقل آخر بنسبة ثالثین في المائة (
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م ممن یُسمح لھم حالة أي إحالة مسموح بھا لھذه االتفاقیة، تكون ھذه االتفاقیة ملزمة ونافذة لصالح كل من األطراف وخلفائھم القانونیین والُمحال إلیھ
بذلك. 

ھذه االتفاقیة أي ضرائب ورسوم (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، أي ضرائب  ال تشمل أي رسوم مستحقة بموجب    .الضرائب.12.5
سوم  مقتطعة أو ضرائب القیمة المضافة أو أي ضرائب أو رسوم أخرى منطبقة) تفرضھا أي سلطة لفرض الضرائب ُمشكلة على النحو الواجب مقابل الر

 وحدك عن حساب أي ضرائب من ھذا القبیل ودفعھا إلى سلطة فرض الضرائب ذات  بموجب ھذه االتفاقیة.ستكون مسؤوالً UPSالمستحقة لشركة  
الصلة، وال یجوز لك تقلیل مبلغ الرسوم المستحقة لدفع ھذه الضرائب. 

یتعلق بھا (سواء  تخضع ھذه االتفاقیة وأي مطالبة أو قضیة أو خالف ینشأ عن ھذه االتفاقیة أو    .القانون الحاكم واالختصاص القضائي واللغة .12.6
) واتفاقیة  2) تعارضھا مع المبادئ القانونیة؛ (1لخرق العقد أو المسؤولیة التقصیریة أو ما خالف ذلك) لقوانین والیة نیویورك وتُفسر وفقًا لھا، باستثناء (

) والبروتوكول الُمعدل التفاقیة  4بشأن مدة التقادم في البیع الدولي للبضائع؛ (1974) واتفاقیة عام  3األمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع؛ (
.تعلن األطراف أنھم قد طلبوا إعداد ھذه االتفاقیة وجمیع الوثائق المتعلقة بھا، سواء الحالیة أو  1980أبریل  11المبرمة في فیینا بتاریخ  1974عام  

 Les parties déclarent qu'elles exigent que cette entente et tous les documents yالمستقبلیة، باللغة اإلنجلیزیة فقط. 
afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.    باستثناء ما یقتضیھ القانون

الُمطبقة في ھذه االتفاقیة ھي اللغة اإلنجلیزیة وأي ترجمة تلقیتھا ُمقدمة فقط للتیسیر  المحلي، وبما یتوافق مع اإلبرام المقبول التفاقیة ُملزمة، فإن اللغة 
بموجب ھذه االتفاقیة باللغة اإلنجلیزیة.في حالة إبرامك لھذه االتفاقیة عن طریق  UPSعلیك.یجب أن تكون جمیع المراسالت واالتصاالت بینك وبین  

نترنت بلغٍة أخرى غیر اإلنجلیزیة األمریكیة، یمكنك عرض نسخة اللغة اإلنجلیزیة األمریكیة من ھذه  عرض نسخة مترجمة من ھذه االتفاقیة على اإل 
أن یكون االختصاص  یجب  .https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdfاالتفاقیة عن طریق الوصول إلى  

ذلك)  القضائي الحصري ألي دعوى أو قضیة أو نزاع ینشأ عن ھذه االتفاقیة أو یتعلق بھا (سواء كان انتھاًكا لعقد أو مسؤولیة تقصیریة أو غیر  
ص القضائي وعلى التنازل على  لمحكمة فیدرالیة أو محكمة الوالیة في أتالنتا بوالیة جورجیا، ویوافق األطراف بموجب ھذه االتفاقیة على ھذا االختصا

على    .نحٍو ال رجعة فیھ وال یؤكد أي دفاعات تستند إلى عدم وجود سلطة قضائیة شخصیة أو محل غیر مناسب أو محكمة اختصاص غیر مالئمة 
ریة من أجل إنفاذ حكم صادر عن الرغم مما سبق ذكره، إذا كانت الدعاوى التبعیة سواء منفصلةً أو فرعیةً في محكمٍة أمریكیٍة أو أجنبیٍة أخرى ضرو

ازع علیھا، یجوز  المحكمة في أتالنتا، بوالیة جورجیا، أو بخالف ذلك حسبما ھو ضروري لتقدیم التعویضات الكاملة والتسویة الكاملة لجمیع المسائل الُمتن
نبیة، وتوافق األطراف بموجب ھذا على االختصاص  لألطراف إقامة مثل ھذه الدعاوى التبعیة سواء منفصلةً أو فرعیةً في أي محكمة أمریكیة أو أج

مة  القضائي غیر الحصري لھذه المحكمة ویتنازلون بموجب ھذا عن أي دفاعات تستند إلى عدم وجود سلطة قضائیة شخصیة أو محل غیر مناسب أو محك
الحصول على انتصاف مؤقت أو  UPSة  اختصاص غیر مالئمة.بصرف النظر عن أي شيء وارد في ھذه االتفاقیة یتعارض مع ذلك، یحق لشرك

ك،  تعویضات مؤقتة أمام أي محكمة ذات اختصاص قضائي.توافق على قبول سجالت الكمبیوتر واألدلة اإللكترونیة في أي نزاع ینشأ ھنا.لتجنب الش
، بما في ذلك على سبیل المثال،  UPSت  فیما یتعلق بخدما UPSتسري أحكام تسویة المنازعات الواردة في أي اتفاقیة أبرمتھا مع أي طرف من أطراف  

للتطبیق على أي دعوى أو نزاع.UPSشروط وأحكام   قابلةً  المعمول بھا، ویُعمل بھا كلما كانت ھذه األحكام  الخدمة  أو  12.15القسم  راجع  للنقل 
بلد بشأن ھذه االتفاقیة إذا كنت مقیًما أو یقع مكتبك المسجل في أحد البلدان أو  لمعرفة االختالفات الخاصة بكل المستند التوضیحي (ب)باإلضافة إلى  

أو بنغالدیش أو إندونیسیا أو إسرائیل أو الوالیات المتحدة األمریكیة أو بورتوریكو.المناطق التالیة:بلدان الشرق األوسط  

ال یتحمل أي طرف بموجب ھذه االتفاقیة مسؤولیة التقصیر في أداء أي من التزاماتھ بموجب ھذه االتفاقیة أو مسؤولیة    .ظروف القوة القاھرة. 12.7
دوث إضراب  أي أضرار إذا كان ھذا التقصیر ناتًجا عن أي سبب خارج عن إرادتھ المعقولة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، القضاء والقدر أو ح

أو اضطراب صناعي أو أمر حكومي طارئ أو انتشار طاعون أو وباء أو جائحة أو تفشي األمراض المعدیة أو أي أزمة صحیة عامة  عمالي أو نزاع  
)  أخرى، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، الحجر الصحي أو فرض قیود أخرى على الموظفین، بغض النظر عما إذا كانت الھیئة (الھیئات

قد أعلنتھ رسمیًا على أنھ وباء، أو جائحة، أو ما شابھ ذلك أو اإلجراءات القضائیة أو الحكومیة، أو لوائح الطوارئ، أو األعمال  الرسمیة ذات الصلة
أو  المعدات،  التخریبیة، أو أعمال الشغب، أو التخریب، أو اإلخفاق اإللكتروني، أو أعطال أجھزة الحاسوب أو البرامج الرئیسیة، أو التأخیر في تسلیم

تصرفات األطراف الثالثة، أو اإلرھاب.

سبل االنتصاف الواردة في ھذه االتفاقیة غیر حصریة.   .سبل االنتصاف.12.8

یمتثل كل طرف، فیما یتعلق بأدائھ بموجب ھذه االتفاقیة، امتثاًال تاًما لجمیع القوانین واألحكام واللوائح المعمول بھا وال    .االمتثال للقوانین.12.9
من شأنھا أن تتسبب في انتھاك الطرف اآلخر ألي قوانین أو أحكام أو لوائح ساریة علیھا، بما في ذلك، عند االقتضاء، أنت بصفتك  یتخذ أي إجراءات  

الواردة أدناه قد تحتوي على وظیفة تشفیر.تقر  UPSالمرخص لھ بإیداع ھذه االتفاقیة لدى إحدى الكیانات الحكومیة.تقر على وجھ التحدید بأن مواد  
، من UPSأو استیرادھا أو استخدامھا في أي بلد أو منطقة تقع خارج الوالیات المتحدة، فإنك، ولیس  UPSفق على أنھ عن طریق تنزیل مواد  وتوا

وانین واللوائح  یع القیتحمل المسؤولیة الكاملة عن االمتثال لجمیع القوانین واللوائح في ھذا البلد أو المنطقة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، جم 
المتعلقة بھا. التي تحكم استیراد برامج أو تقنیة التشفیر أو استخدامھا أو توزیعھا أو تطویرھا أو نقلھا والوفاء بجمیع متطلبات التسجیل أو الترخیص 

في UPSتوصیل الطرود  فإن شركة  ،  UPS Technologyمن أجل تقدیم خدمات االستالم والتسلیم، فیما یتعلق باستخدام   .ممارسات البیانات .12.10
العثور على اسمھا وعنوانھا تحت عنوان "  القضائیة، والتي یمكن  القضائیة (" UPS" على موقع  Contact UPSوالیتك   UPSاإللكتروني لوالیتك 

Delivery Co  تجمع المعلومات الشخصیة وتعالجھا وتستخدمھا.قد تتلقى شركة ،(".Market Driver,Inc  35. الكائنة في Glenlake Parkway, 
N.E., Atlanta, Georgia, USA 30328  وأطرافUPS األخرى معلومات شخصیة وتستخدمھا على النحو الُموضح في ھذه االتفاقیة.  

على جمع المعلومات الشخصیة أو استخدامھا  UPSصیة وفقًا لقوانین حمایة البیانات المعمول بھا.دون تقیید قدرة المعلومات الشخ UPSتعالج أطراف 
) یجوز  1األخرى في جمیع أنحاء العالم (UPSوأطراف  UPSأو معالجتھا أو الكشف عنھا وفقًا لما یسمح بھ القانون المعمول بھ، فإنك توافق على أن  

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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ومنتجاتھا  UPSلشخصیة التي تقدمھا أو استخدامھا أو معالجتھا أو اإلفصاح عنھا ألغراض ( "األغراض") تشمل تقدیم خدمات  لھا جمع المعلومات ا
وحسابات   وطلباتك  ومطالباتك  مدفوعاتك  مع  والتعامل  الخاصة،  UPSودعمھا؛  األحداث  ومعلومات  تحدیثات  لتتبع  معك  والتواصل  خاصتك؛ 

العروض، والعروض الترویجیة، والمنتجات، والخدمات؛ وتقدیم إعالنات قد تكون ُمصممة حسب اھتماماتك؛ وتشغیل  واالستطالعات، والمسابقات، و
وقنواتھا على وسائل التواصل االجتماعي؛ وإجراء تحلیالت البیانات؛  UPSوتقییمھا وحمایتھا وتحسینھا؛ وتسھیل استخدامك لمدونات  UPSأعمال  

بالغ عنھا، بما في ذلك تحدید األنشطة أو المطالبات أو االلتزامات األخرى غیر القانونیة أو غیر المشروعة والحمایة منھا؛  ومتابعة مسائل االمتثال واإل
) ویجوز نقل المعلومات الشخصیة التي قدمتھا إلى دول  2وااللتزامات القانونیة، (UPSوإقامة الدعاوى القضائیة والدفاع عنھا؛ واالمتثال لسیاسات  

مشاركة المعلومات الشخصیة التي قدمتھا مع جھات  UPSیر الدولة التي یقدم فیھا طرح الشحنة للخدمة.توافق أیًضا على أنھ یجوز لشركة  أخرى غ
المشترك وأصحاب االمتیاز وجھات اتصالك بناًء على طل  بك  خارجیة، بما في ذلك ُمقدمو الخدمات والشركات التابعة والموزعون وشركاء التسویق 

إجموالوك إلیھم  (یُشار  والمستلمین  الدافعین  من  الثالث  الطرف  أو  إلیھم  الُمرسل  أو  الشحن  جھات  مثل  األخرى  الثالثة  واألطراف  الحكومیة  اًال  االت 
فیما یتعلق باالمتثال اللتزام قانوني،  UPS"بالمستلمین").یجوز لشركة   أو اإلفصاح عنھا  التي قدمتھا  الشخصیة  المعلومات  والتعاون  أیًضا استخدام 

اط غیر قانوني  طوعیًا مع سلطات إنفاذ القانون أو غیرھا من السلطات العامة أو الحكومیة، لمنع الضرر أو الخسارة فیما یتعلق باالشتباه في ارتكاب نش
التحقق من ذلك فعلیًا، وفي حالة بیع   أو أصولھا. UPSأو غیر مشروع أو  نقلھا كل أو جزء من أعمالھا  ولة عن ممارسات  غیر مسؤUPS  أو 

.  UPSالخصوصیة ألي أماكن أو مواقع أو منصات أو خدمات غیر تابعة لشركة 

بالمعلومات  UPS Delivery Coأنھ عندما تزود أنت أو موظفوك أو وكالؤك أو مقاولوك ("أطراف الشحن") شركة .UPSتقر وتضمن لشركة  
UPSطریقة قانونیة، ولدیھا الحق والسلطة في تقدیم المعلومات الشخصیة إلى أطراف  ) جمعت أطراف الشحن المعلومات الشخصیة ب 1الشخصیة، فقد: (

) وأخطرت أنت أو طرف آخر من أطراف الشاحن كل فرد حددتھ  2من الشروط واألحكام العامة؛ (12.10ألي استخدامات مسموح بھا بموجب القسم 
ستعالج المعلومات الشخصیة  UPSالمعلومات الشخصیة (بما في ذلك جمیع الجھات الُمرسل إلیھا الطرود)، وفقًا لما یقتضیھ القانون المعمول بھ، بأن  

بنتھا والتي تكون ساریة المفعول وقت الشحن، وأن المعلومات الشخصیة  قد تUPSوألي أغراض إضافیة قد تكون  12.10وفقًا لما یسمح بھ ھذا القسم 
إلى المستلمین المذكورین أعاله، وأن المعلومات الشخصیة قد تُنقل إلى دول أو مناطق غیر الدولة أو المناطق الذي جمعت فیھ أطراف  UPSقد تقدمھا 

UPS  تكون لدیھا قوانین حمایة البیانات مثل البلد أو المنطقة التي قدمت فیھ المعلومات في  المعلومات في األصل (أي البلدان أو المناطق التي قد ال
قد ترسل بریًدا إلكترونیًا  UPS) ولقد حصلت على موافقة مستنیرة ومحددة من أي مرسل أو مستلم للطرد، وفقًا لما یقتضیھ القانون، على أن  3األصل)؛ (

فق علیھا. وإخطارات أخرى تتعلق بخدمات الشحن المت

(بما في ذلك، على سبیل  UPSتوافق أیًضا على تلقي مكالمات ھاتفیة غیر تسویقیة ورسائل نصیة تتعلق بخدمات االستالم والتسلیم الخاصة بشركة  
ك وتوافق على  أو بالنیابة عنھا على أي رقم جوال السلكي ُمخصص لحسابك.تدرUPSالمثال ال الحصر، الرسائل النصیة والمكالمات الجماعیة) من  

ر الرسائل والبیانات  أن ھذه المكالمات أو الرسائل النصیة قد تُسجل وتُسلم مسبقًا أو أيٍ منھما من خالل استخدام نظام االتصال الھاتفي التلقائي وأن أسعا
وال.تدرك وتوافق على أن أي رقم  الخاصة بشركة االتصاالت الالسلكیة قد تنطبق حسب استالمك لمثل ھذه المكالمات والرسائل النصیة على رقم ج

إلى   الفور أي رقم حسب الضرورة إلبقائھ صحیًحا ودقیقًا وحدیثًا  UPS(أرقام) جوال تقدمھ  سیكون صحیًحا ودقیقًا وحدیثًا وكامًال، وستُحدث على 
وكامًال.

كل من األشكال من الدخول في ترتیبات  أو یقیدھا بأي شUPSال یجوز تفسیر أي شيء في ھذه االتفاقیة على أنھ یمنع    .عدم الحصریة.12.11
مماثلة مع أي شخص آخر أو من التعامل أو التعاقد مباشرةً مع العمالء المشتركین بین األطراف. 

تشكل ھذه االتفاقیة كامل التفاھم واالتفاق بین األطراف فیما یتعلق بموضوع ھذه االتفاقیة وتحل محل أي وجمیع    .االتفاقیة الكاملة؛ التعدیل.12.12
،  UPSبینك وبین  UPS Technology) وأي إصدارات سابقة التفاقیة  2) اإلقرارات والتفاھمات واالتفاقیات السابقة أو المتزامنة المتعلقة بھا (1(

تتلقى فیھ  الساریة في الوقت الذي  UPS Technologyوكلھا مدمجة في ھذه االتفاقیة.لن یكون ھذا الدمج ساریًا بالنسبة إلى البرامج.ستحكم اتفاقیة  
والعمیل، سواء أُبرمت قبل تاریخ ھذه  UPSإصداًرا معینًا من البرامج استخدامَك إلصدار البرامج ھذا في جمیع األوقات.أي اتفاقیة تقنیة مشتركة بین  

 أحدث من النسخة  وبینك تمثل نسخةً UPSبین  UPS Technologyاالتفاقیة أو بعده، یجب أن تحل محل ھذه االتفاقیة.یجب أن تحل أي اتفاقیة  
UTA 10072022   محل ھذه االتفاقیة.لن یؤدي إلغاء أي اتفاقیة سابقة إلى إلغاء حقوقUPS  تجاھك نتیجةً ألي انتھاك أو خرق لھذه االتفاقیة السابقة

ومع ذلك، یجوز لشركة  لتاریخ ھذه االتفاقیة.ال یجوز تعدیل ھذه االتفاقیة أو تنقیحھا إال بموجب بوثیقة یوقعھا الُممثلون المعتمدون ألطراف ھذه االتفاقیة؛ 
UPS  من حقوق المستخدم النھائي ومواد  10.2للقسم  تعدیل حقوق المستخدم النھائي وفقًاUPSوUPS Technology  من الشروط  4.2وفقًا للقسم

واألحكام العامة.إن الكتابة بالتوقیعات اإللكترونیة لن تجعل من الممكن تعدیل االتفاقیة أو تنقیحھا. 

الُمسجل واقعًا في أي بلد داخل االتحاد األوروبي والمنطقة االقتصادیة  إذا كنت ُمقیًما أو كان مكتبك    .التنازل:إشعارات االتحاد األوروبي.12.13
اإلشعارات  األوروبیة أو أيٍ منھما، بما في ذلك المملكة المتحدة بغض النظر عما إذا كان المكتب ال یزال في االتحاد األوروبي، فستتنازل عن جمیع 

 (2)11و (1)11و (2)10و (1)10ائل اإللكترونیة التي قد تكون مطلوبة بموجب المواد  واإلقرارات والتأكیدات ذات الصلة بالتعاقد عن طریق الوس
كما ھو مطبق في والیتك القضائیة (بما في ذلك، في المملكة المتحدة، والتي قد تكون مطلوبة بموجب  EC/2000/31من توجیھ االتحاد األوروبي رقم  

لعام  األحكام المناظرة للوائح التجارة اإللكترونیة (توج كما یمكن تعدیلھا أو استبدالھا من وقٍت إلى آخر، بعد خروج 2002یھ المفوضیة األوروبیة) 
.إلى الحد الذي یكون لدیك فیھ الحق القانوني في االنسحاب من ھذه  UPS Technologyالمملكة المتحدة من االتحاد األوروبي) فیما یتعلق باستخدامك  

یوًما مقابل إتاحة  14وًما بعد قبولك، فإنك تتخلى بموجب ھذه االتفاقیة صراحةً عن حق االنسحاب الذي یتم خالل الـ  ) ی14االتفاقیة في أول أربعة عشر (
UPS Technologies  من جانبUPS .لك فور إبرام ھذه االتفاقیة

تقر بموجب ھذه االتفاقیة أنھ یجوز معالجة المعلومات الشخصیة على  .  UPSملحوظة:إشعار معالجة المعلومات الشخصیة وفقًا لخصوصیة  .12.14
من الشروط واألحكام العامة.توافق أیًضا على أنھ عندما تكون أنت الُمرسل إلیھ الطرد أو ُمستلمھ، فإنك تتلقى  12.10القسم  النحو المنصوص علیھ في  

من الشروط واألحكام العامة.12.10القسم ُموضح في إشعاًرا بمعالجة المعلومات الشخصیة واستخدامھا على النحو ال
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إذا كنت ُمقیًما أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في إحدى البلدان أو األقالیم المذكورة أدناه، فستنطبق علیك شروط    .الشروط الخاصة بكل بلد.12.15
الشر ھذه  في نص  وارد  حكم  أي  بین  أو غموض  تعارض  وجود  حالة  (ب).في  التوضیحي  المستند  المستند  في  وارد  وأي حكم  العامة  واألحكام  وط 

التوضیحي (ب)، تسود األحكام الواردة في المستند التوضیحي (ب) إذا كان المستند التوضیحي (ب) ینطبق علیك. 

وجیبوتي والعراق  البحرین والكویت وعمان وقطر والمملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة واألردن وتونس والجزائر  . أ
ولبنان ولیبیا والمغرب وموریتانیا ("بلدان الشرق األوسط"). 

بنغالدیش وإندونیسیا وإسرائیل والوالیات المتحدة األمریكیة وبورتوریكو. .ب



8 

المستند التوضیحي أ 

الشروط واألحكام العامة -تعریفات 

التي تتحكم في شخص ما أو یتحكم فیھا أو تخضع لسیطرة مشتركة معھ، سواء بطریقة مباشرة أو غیر  التابعةالشركات   یُقصد بھا األطراف الثالثة 
عھ")  مباشرة.ألغراض ھذا التعریف، یُقصد بمصطلح "التحكم" (بما في ذلك المعاني المتالزمة، المصطلحان "یتحكم فیھا" و"تخضع لسیطرة مشتركة م

حاملھا  ك سلطة مباشرة أو غیر مباشرة لتوجیھ أو التسبب في توجیھ اإلدارة وسیاسات أي كیان، سواء من خالل ملكیة األوراق المالیة التي یحق لامتال
التصویت، أو الثقة، أو اتفاقیة اإلدارة، أو العقد، أو غیر ذلك. 

مة. ُمعَرفة في الفقرة الثانیة من ھذه الشروط واألحكام العااالتفاقیة 

نیابةً عنك بواسطة شخص آخر حیث تُحمل ھذه الشحنات على حساب  UPSیُقصد بھا الشحنات المطروحة على أطراف  شحنة (شحنات) بفواتیر بدیلة
UPS .خاصتك

من الشروط واألحكام العامة. 12.4ُمعَرفة في القسم اإلحالة

) والذي حددتھ  2) الذي وظفتھ لتقدیم خدمات إلیك إلغالق دورة فوترة العمیل، (1لث (یُقصد بھ ُمقِدم خدمات الطرف الثاُمقِدم خدمة بیانات الفوترة  
بیانات الفوترة من  UPSلشركة   ، باستخدام طریقة النقل اآلمنة المعتمدة والتي یمكن تعدیلھا من وقٍت إلى آخر UPSعبر أنظمة  UPSالستالمك 

وفقًا لھذه االتفاقیة. UPSبواسطة 

وغیر معروفة عموًما ألطراف ثالثة، أو  UPSیُقصد بھا أي معلومات أو مواد، بخالف األسرار التجاریة، تكون ذات قیمة لشركة  السریة المعلومات  
بوصفھا ملكیة خاصة  UPS) والتي تعاملھا  UPSمن أي طرف ثالث (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر أطراف  UPSالتي تحصل علیھا  

لكھا أو ال تملكھا.یجب أن تتضمن المعلومات السریة معلومات.یجب أال تتضمن المعلومات السریة المعلومات التي یمكنك اإلفصاح  تمUPSسواء كانت  
) التي تصبح معروفة، اآلن  2وال تخضع ألي اتفاقیة عدم إفصاح أخرى بین األطراف؛ أو (UPS) المعروفة لك في وقت استالمھا من شركة  1عنھا: (

) التي حصلت  4) التي جمعتھا قانونیًا وبشكل مستقل دون الرجوع إلى المعلومات السریة؛ أو (3، عموًما للجمھور دون أي خطأ منك؛ أو (أو فیما بعد 
علیھا بطریقة قانونیة من طرف ثالث دون أي التزام بالسریة. 

ُمعرف في الفقرة الثالثة من الشروط واألحكام العامة. العمیل 

البات وخسائر وتعویضات وقرارات وأحكام وتكالیف ونفقات (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر أتعاب المحاماة). تُعني أي مطاألضرار

یُقصد بھا الوثیقة المتاحة على  حقوق المستخدم النھائي
>ets/resources/media/ar_SA/EUR.pdfhttps://www.ups.com/ass< .

یُقصد بھا ھذه الوثیقة. الشروط واألحكام العامة 

لتسلیمھا إلیك. UPSیُقصد بھا الشحنات المطروحة على أطراف  الشحنات الواردة

) التي یتم إنشاؤھا فیما یتعلق بالشحن  2أو (UPS) المتعلقة بالخدمات المقدمة من أطراف  UPS (1یُقصد بھا المعلومات المقدمة من أنظمة  المعلومات
، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، الشحنات المطروحة. UPSالخاص بك مع أطراف 

یُقصد بھا الوثیقة المتاحة على  سیاسات االستخدام العام والمعلومات
 >https://www.ups.com/assets/resources/media/ar_SA/IGUP.pdf <.

من الشروط واألحكام العامة. 12.15ُمعَرفة في القسم  بلدان الشرق األوسط

. UPSیُقصد بھا الشحنة التي تطرحھا على أطراف الشحنات الصادرة

المستند التوضیحي  في  UPS Technology، تلك البلدان واألقالیم المرتبطة بوجود  UPS Technologyیُقصد بھا، ألي  المنطقة المسموح بھا
الخاص بحقوق المستخدم النھائي. (ج)

بھ أي فرد أو مؤسسة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة أو شراكة أو مشروع مشترك أو جمعیة أو شركة مساھمة أو اتحاد ملكیة مشتركة یُقصدالشخص
أو مؤسسة غیر مسجلة أو أي كیان قانوني آخر. 

من الشروط واألحكام العامة. 12.10ُمعَرفة في القسم األغراض 

https://www.ups.com/assets/resources/media/ar_SA/EUR.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/ar_SA/IGUP.pdf
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من الشروط واألحكام العامة. 12.10ُمعَرفة في القسم المستلمون

یُقصد بھا تلك البلدان أو األقالیم الخاضعة لبرنامج عقوبات اقتصادیة شامل تدیره وزارة الخزانة األمریكیة أو مكتب مراقبة األصول  المنطقة المحظورة
أو قوانین مراقبة الصادرات أو تصدیرھا  الخاضع للعقوبات األمریكیةUPS Technology") أو أي حظر عام آخر على استخدام  OFACاألجنبیة (" 

إلیھا فقط،  أو إعادة تصدیرھا.یمكن أن تتغیر البلدان أو األقالیم الخاضعة لحظر أو عقوبات مكتب مراقبة األصول األجنبیة في أي وقت.لسھولة الرجوع
تحتوي الروابط التالیة على معلومات تتعلق بھذه البلدان أو األقالیم:   

center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx-https://www.treasury.gov/resource ،
ww.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htmhttps://w.و

ُمعَرف في الفقرة الثالثة من الشروط واألحكام العامة. ُمقِدم الخدمة

ُمعَرف في الفقرة الثالثة من الشروط واألحكام العامة. الموظف ُمقِدم الخدمة

ة. من الشروط واألحكام العام12.10ُمعَرفة في القسم أطراف الشحن

إلیك بموجب ھذه االتفاقیة، (باستثناء نموذج رمز UPS) برامج تقدمھا 1تلك التي ھي عبارة عن (UPS Technologyیُقصد بھا عناصر البرامج
إلیك بموجب ھذه االتفاقیة. UPS) وأي تحدیثات علیھا إلى الحد الذي تقدمھ 2برامج الحاسوب) وأي وثائق تقنیة مرتبطة بھا، (

من الشروط واألحكام العامة. 5.1ُمعَرفة في القسم خدمات الدعم

من الشروط واألحكام العامة. 5.1ُمعَرفة في القسم برامج الدعم

من الشروط واألحكام العامة. 5.1ُمعَرفة في القسم ُمقدمو الدعم

UPSأو عالمات  UPS Technologyي وجمیع الوثائق ونموذج رمز برامج الحاسوب المتعلقة بـ  یُقصد بالوثائق التقنیة مجتمعةً أالوثائق التقنیة
لك بموجب ھذه االتفاقیة. UPSالتي تزودك بھا أو تتیحھا 

) بواسطة طرف ثالث ألطراف 2من أجل التسلیم أو (UPS) من جانبك أو من أجلك ألطراف  1یُقصد بھا الشحنة المطروحة (الشحنة المطروحة
UPS .لتسلیمھا إلیك، والتي یمكن أن تكون شحنة صادرة أو شحنة بفواتیر بدیلة أو شحنة واردة

من الشروط واألحكام العامة. 6.2ُمعَرفة في القسم المدة

من طرف ثالث (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر  UPSأو تلك التي حصلت علیھا UPSیُقصد بھ أي معلومات خاصة بشركة السر التجاري 
) تستمد قیمة اقتصادیة، فعلیة أو محتملة، من عدم كونھا معروفة عامةً وال یمكن 1) والتي ال تكون معروفة أو متاحة للجمھور، والتي ( UPSأطراف  

) وتشكل موضوع  2دامھا، التحقق منھا بسھولة بالوسائل المناسبة (ألشخاص آخرین، ممن یمكنھم الحصول على قیمة اقتصادیة من اإلفصاح عنھا أو استخ
جھود معقولة في ظل الظروف للحفاظ على سریتھا. 

. UPSیُقصد بھ الصیانة أو تصحیح األخطاء أو التعدیالت أو التحدیثات أو التحسینات أو المراجعات لمواد التحدیث (التحدیثات)

UPS یُقصد بھا شركة, IncUPS Market Driver .

الُمخصصة  UPSیُقصد بھ أي حساب شحن یُخصصھ لك أحد أطراف  UPSحساب   الحسابات  الحصر، تلك  المثال ال  بما في ذلك، على سبیل   ،
لشحن البضائع. UPSللشحن والمعروفة باسم "الحسابات المؤقتة" وحسابات UPS.comلمستخدمي 

والتي تُوزع مع البرامج أو لالستخدام  UPSلملكیة المتعلقة بخدمات الشحن الخاصة بأطراف  یُقصد بھا قواعد بیانات معلومات ا UPSقواعد بیانات  
معھا.

من الشروط واألحكام العامة. 12.10القسم ُمعَرفة في .UPS Delivery Coشركة 

" على النحو الموضح في تسجیالت العالمات التجاریة المختلفة بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر رقم UPSیُقصد بكلمة عالمة " UPSعالمات  
" على النحو الموضح أدناه وعلى النحو الموضح  UPS & Stylized Shield Deviceوعالمة " 966,724تسجیل العالمات التجاریة األمریكیة  

المختلفة،  التجاریة  العالمات  تسجیالت  األمریكیة:  في  التجاریة  العالمات  تسجیل  أرقام  الحصر  ال  المثال  سبیل  على  ذلك  في  ،  2,867,999بما 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
https://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
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و2,965,392و و 2,973,108،  و2,978,624،  األوروبیة:  3,160,056،  للمفوضیة  التجاریة  العالمات  تسجیل  ،  3,107,026وأرقام 
. 3,106,978، و3,107,281و

.UPSوأنظمة UPSوالوثائق التقنیة والمعلومات والبرامج وعالمات  UPSوقواعد بیانات  UPS Technologyبھا ُمجتمعةً  یُقصد UPSمواد 

والشركات التابعة الحالیة، والمساھمین المعنیین والمسؤولین والمدیرین والموظفین والوكالء والشركاء والموردین من األطراف  UPSیُقصد بھا  UPSأطراف  
والُمرِخصین من األطراف الثالثة. الثالثة 

. UPS Technologyوالشبكة التي یمكن الوصول إلیھا بواسطة  UPSیقصد بھا أنظمة حاسوب  UPSأنظمة  

UPS Technology لحقوق المستخدم النھائيالمستند التوضیحي (ب)یُقصد بھا تلك المنتجات المحددة في.

ُمعرف في الفقرة الثالثة من ھذه االتفاقیة. أنت
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المستند التوضیحي ب 

تعدیالت الشروط واألحكام العامة الخاصة بكل بلد 

من الشروط واألحكام العامة، فستحل الشروط التالیة  12.15إذا كنت ُمقیًما أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في إحدى البلدان أو المناطق المذكورة في القسم  
موجب ھذه التعدیالت دون  محل الشروط الُمشار إلیھا في الشروط واألحكام العامة أو تعدلھا.تظل جمیع بنود الشروط واألحكام العامة التي لم تتغیر ب

تغییر وساریة المفعول. 

بلدان الشرق األوسط، أو بنغالدیش، أو إندونیسیا، أو إسرائیل، أو الوالیات المتحدة األمریكیة أو بورتوریكو. . 1

النطاق الجغرافي والتطبیق.1.1

البلدان التالیة:بلدان الشرق األوسط، أو بنغالدیش،  تتعھد وتقر بأنك مقیم في أحد البلدان التالیة أو أن مكتبك الُمسجل موجود في أحد  . أ
أو إندونیسیا، أو إسرائیل، أو الوالیات المتحدة األمریكیة أو بورتوریكو. 

على تعدیل الشروط واألحكام العامة  UPS(أ) من ھذا المستند التوضیحي (ب) أعاله، توافق أنت وشركة  1.1بموجب القسم  .ب
من ھذا المستند التوضیحي (ب) أدناه. 1.2سم  على النحو المنصوص علیھ في الق

باستثناء ما ُعِدل على النحو المنصوص علیھ في ھذه االتفاقیة، تظل الشروط واألحكام العامة (بما في ذلك المستندات التوضیحیة  .ج
فیما یتعلق بموضوع ھذه االتفاقیة.إلى  UPSبینك وبین  الُملحقة بھا) ساریة المفعول ونافذة تماًما حتى انتھاء صالحیتھا أو إنھائھا وتعكس االتفاقیة الكاملة 

(ب) فقط  الحد الذي ال تتعارض فیھ أي أحكام واردة في ھذا المستند التوضیحي (ب) مع الشروط واألحكام العامة، تسري شروط ھذا المستند التوضیحي  
فیما یتعلق بموضوع التعارض. 

على تعدیل الشروط واألحكام العامة على النحو المنصوص  UPSتوافق أنت وفي ضوء الوعود والعھود المتبادلة بین األطراف،  .د
من المستند التوضیحي (ب) أدناه. 1.2علیھ في القسم  

.التعدیالت1.2

من الشروط واألحكام  4، فسیتم حذف القسم  (UAE)أو یقع مكتبك المسجل في دولة اإلمارات العربیة المتحدة  ا  إذا كنت مقیمً . أ
بالكامل واستبدالھ بما یلي: العامة 

.اإلنھاء.  4" 

ل ویجوز  المحكمة)،  من  أمر  (بدون  االتفاقیة  ھذه  إنھاء  الطرفین  من  ألي  یجوز  جمیعUPSشركة أ.  أو  أي   UPSتراخیص  إنھاء 
Technology  ،(بدون أمر من المحكمة) بناًء على بغرض  الممنوحة بموجب ھذه االتفاقیة إشعار كتابي للطرف  المالءمة في أي وقت 

اآلخر. 

) عند خرق الشروط  1، ( إخطار كتابي لك إرسال  محكمة وفوًرا عند  ، تنتھي ھذه االتفاقیة بدون أمر من الرهب. على الرغم مما سبق ذك
بدء اإلفالس، أو  ) في حال إفالسك، أو  2(الجملة الثالثة)؛ ( 4.1و  2.2أو البنود والشروط العامة  10أو  7أو  3واألحكام العامة المادة  

المدني، أو االتفاق، أو التصفیة الخاصة أو أي إجراءات إفالس أخرى تتعلق بك، أو إذا كان لدیك  ھیكلةإعادة   الشركة، أو إعادة التأھیل 
حارس قضائي، أو مسؤول، أو حارس قضائي إداري أو مصف معین أو یجب أن تصدر قراًرا للتصفیة، أو تصدر المحكمة أمًرا بھذا المعنى،  

". UPSك في) عند حذف ملف تعریف4أو كان العمیل أو مقدم الخدمة عبارة عن شراكة وتم حل ھذه الشراكة، أو () إذا كنت شریًكا في3(

9إذا كنت ُمقیًما أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في إحدى بلدان الشرق األوسط أو بنغالدیش أو إندونیسیا أو إسرائیل، یُحذف القسم .ب
ویُستبدل بما یلي: من الشروط واألحكام العامة بالكامل 

.تحدید المسؤولیة. 9" 

: 9.2باستثناء ما ھو مذكور صراحةً في القسم 9.1

في أي ظرف من الظروف أي مسؤولیة عن أي أضرار قد یتكبدھا العمیل (أو أي شخص  UPSال تتحمل أطراف  أ.
یدعي أنھ تابع للعمیل أو یُطاِلب من خاللھ)، سواء تكبد الشيء نفسھ بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة فوًرا أو الحقًا، وسواء كان 
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مال) أو بأي طریقة أخرى، والتي تقع ضمن أي من الفئات  الشيء نفسھ ینشأ عن العقد أو المسؤولیة التقصیریة (بما في ذلك اإلھ
التالیة: 

i . ضرر خاص حتى لو كانت أطرافUPSعلى درایة بالظروف التي قد ینشأ عنھا مثل ھذا الضرر الخاص؛

ii.خسائر في األرباح؛

iii .خسارة المدخرات المتوقعة؛

iv.خسارة فرص العمل؛

v .خسارة الشھرة التجاریة؛

vi. الناشئة عن ھذه االتفاقیة؛تكالیف شراء السلع البدیلة

vii . .فقدان البیانات أو تلفھا أو استخدامھا

، الناشئة عن العقد أو المسؤولیة التقصیریة (بما في ذلك اإلھمال)  UPSال یجوز أن یتجاوز إجمالي التزامات أطراف  .ج
1000ساوي ألف دوالر أمریكي (أو غیر ذلك، وسواء أكان ذلك فیما یتعلق بھذه االتفاقیة أو أي عقد فرعي، إجماًال، مبلغًا ی

دوالر أمریكي)؛ و 

توافق على أنھ عند إبرام ھذه االتفاقیة، إما أنھا لم تعتمد على أي إقرارات، سواء أكانت مكتوبة أو شفھیة، من أي نوع  .د
نت مكتوبة أو  أو أي شخٍص آخر غیر المنصوص علیھا صراحةً في ھذه االتفاقیة أو (إذا كانت تعتمد على أي إقرارات، سواء أكا

شفھیة، غیر منصوص علیھا صراحةً في ھذا الترخیص)، أنھ لن یكون لالتفاقیة أي سبیل لالنتصاف فیما یتعلق بھذه اإلقرارات،  
أي مسؤولیة في أي ظروف بخالف ما یتفق مع الشروط الصریحة لھذه االتفاقیة. UPSوفي كلتا الحالتین، لن تتحمل أطراف  

ال تستبعد  UPSإلى أقصى حد یسمح بھ القانون المعمول بھ، لكن أطراف  9.1تُطبق االستثناءات الواردة في القسم  9.2
المسؤولیة عن:

أو موظفیھا أو المتعاقدین معھا أو وكالئھا؛ أو مسؤولیھاUPSالوفاة أو اإلصابة الشخصیة الناجمة عن إھمال أطراف  . أ
أو

االحتیال أو التدلیس؛ أو .ب

أي مسؤولیة أخرى ال یجوز استثناؤھا بموجب القانون. .ج

) لك أكثر من مرةٍ واحدةٍ إلى تغییر المسؤولیة  UTA10072022لتجنب الشك، ال یؤدي تقدیم ھذه االتفاقیة (النسخة  9.3
دوالر أمریكي).1000ید على ألف دوالٍر أمریكي (فیما یزUPSاإلجمالیة ألطراف  

) أشھر بعد الحدث األول الذي ترتب علیھ التنازل عن الدعاوى". 6الدعاوى التي لم تُقدم في غضون ستة ( 9.4

كنت ُمقیًما أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في إحدى بلدان الشرق األوسط أو بنغالدیش أو إندونیسیا أو إسرائیل أو الوالیات المتحدة  إذا.ب
من الشروط واألحكام العامة بالكامل ویُستبدل بما یلي: 12.6األمریكیة أو بورتوریكو، یُحذف القسم  

.القانون الحاكم والتحكیم"12.6

كنت ُمقیًما أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في إحدى بلدان الشرق األوسط، فإن أي نزاع ینشأ عن ھذه االتفاقیة أو یتعلق  إذا  . أ
بھا، بما في ذلك أي سؤال یتعلق بوجودھا أو صالحیتھا أو إنھائھا، یجب أن یُحال ویُحل نھائیًا عن طریق التحكیم بموجب  

الخاص بمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكیم الدولي، وتعد قواعد التحكیم  قواعد التحكیم الخاصة بمركز التحكیم
الخاصة بمركز التحكیم التابع لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكیم الدولي مدمجة بالرجوع إلى ھذه الفقرة.یجب  

م ھو مركز دبي المالي العالمي.اللغة اإلنجلیزیة ھي  أن یكون عدد المحكمین واحًدا.یكون المقر أو المكان القانوني للتحكی 
اللغة المستخدمة في التحكیم.القانون الذي یحكم االتفاقیة ھو القوانین الموضوعیة إلنجلترا وویلز.تقر وتضمن بموجب ھذه  

االتفاقیة بأن لدیك سلطة إبرام اتفاقیة للتحكیم وفقًا لھذه الفقرة وأي قانون معمول بھ. 
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یًما أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في بنغالدیش أو إندونیسیا، فإن أي نزاع ینشأ عن ھذه االتفاقیة أو یتعلق بھا، بما  إذا كنت ُمق.ب
في ذلك أي سؤال یتعلق بوجودھا أو صالحیتھا أو إنھائھا، یجب أن یُحال ویُحل نھائیًا عن طریق التحكیم بموجب قواعد  

للتحكیم الخاصة بمركز سنغافورة  الدولي مدمجة التحكیم  للتحكیم  بمركز سنغافورة  التحكیم الخاصة  قواعد  الدولي، وتُعد 
القانوني للتحكیم ھو مركز   الفقرة.یجب أن یكون عدد المحكمین واحًدا.یجب أن یكون المقر أو المكان  بالرجوع إلى ھذه 

التحكیم.القان في  المستخدمة  اللغة  ھي  اإلنجلیزیة  الدولي.اللغة  للتحكیم  القوانین  سنغافورة  ھو  االتفاقیة  یحكم  الذي  ون 
الموضوعیة إلنجلترا وویلز.تقر وتضمن بموجب ھذه االتفاقیة بأن لدیك سلطة إبرام اتفاقیة للتحكیم وفقًا لھذه الفقرة وأي  

قانون معمول بھ. 

أي خرق لھا یُسوى عن إذا كنت ُمقیًما أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في إسرائیل، فإن أي نزاع ینشأ عن ھذه االتفاقیة أو.ج
طریق التحكیم وفقًا لقواعد التحكیم الدولي للمعھد اإلسرائیلي للتحكیم التجاري، وتُعد قواعد التحكیم الخاصة بمركز سنغافورة  
للتحكیم الدولي مدمجة بالرجوع إلى ھذه الفقرة.یجب أن یكون عدد المحكمین واحًدا.یتفق األطراف أیًضا على االلتزام بقرار 

اللغة  الت اإلنجلیزیة ھي  النزاع.اللغة  بھذا  یتعلق  فیما  النھائي  القرار  أنھ  وبتنفیذه على  الُمَحِكّم  الصادر عن  الحكم  أو  حكیم 
المستخدمة في التحكیم.القانون الذي یحكم االتفاقیة ھو القوانین الموضوعیة إلنجلترا وویلز.تقر وتضمن بموجب ھذه االتفاقیة  

قیة للتحكیم وفقًا لھذه الفقرة وأي قانون معمول بھ. بأن لدیك سلطة إبرام اتفا 

ینشأ عن ھذه  .د نزاع  أي  فإن  بورتوریكو،  أو  األمریكیة  المتحدة  الوالیات  واقعًا في  الُمسجل  مكتبك  كان  أو  ُمقیًما  كنت  إذا 
المرفق   في  علیھ  المنصوص  النحو  على  یُحكَّم  لھا،  خرق  أي  أو  الوال1االتفاقیة،  في  المنازعات  المتحدة  (تسویة  یات 

وبورتوریكو) المصحوب بھذه االتفاقیة. 

باستثناء ما یقتضیھ القانون المحلي، وبما یتوافق مع اإلبرام المقبول التفاقیة ُملزمة، فإن اللغة الُمطبقة في ھذه االتفاقیة ھي  .ه
واالتصاالت بینك وبین اللغة اإلنجلیزیة وأي ترجمة تلقیتھا ُمقدمة فقط للتیسیر علیك.یجب أن تكون جمیع المراسالت 

UPS  بموجب ھذه االتفاقیة باللغة اإلنجلیزیة.في حالة إبرامك لھذه االتفاقیة عن طریق عرض نسخة مترجمة من ھذه
االتفاقیة على اإلنترنت بلغٍة أخرى غیر اإلنجلیزیة األمریكیة، یمكنك عرض نسخة اللغة اإلنجلیزیة األمریكیة من ھذه 

ل إلى  االتفاقیة عن طریق الوصو
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf .

بصرف النظر عن أي بنٍد آخر من ھذه االتفاقیة، فإن أحكام تسویة المنازعات الواردة في أي اتفاقیة أبرمتھا مع أي من .و
للنقل أو الخدمة المعمول UPS، بما في ذلك على سبیل المثال، شروط وأحكام  UPSذات الصلة بخدمات  UPSأطراف  

بھا، تسري متى كانت تلك األحكام قابلة للتطبیق على أي مطالبات أو خالفات. 

أو إسرائیل،  إذا كنت ُمقیًما أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في إحدى بلدان الشرق األوسط أو بنغالدیش أو إندونیسیا. أ
بالشروط واألحكام العامة على النحو التالي: 12.16فیجب إلحاق القسم 

تنطبق قواعد التفسیر التالیة على ھذه االتفاقیة:   .التفسیر"12.16

یجب أال تؤثر عناوین القسم والمستند التوضیحي على تفسیر ھذه االتفاقیة. . أ

اعتباریًا أو غیر اعتباري (سواء كان لھ شخصیة قانونیة منفصلة أم ال). یشمل الشخص شخًصا طبیعیًا أو .ب

ما لم یقتِض السیاق خالف ذلك، یجب أن تتضمن الكلمات بصیغة الجمعِ المفرَد وأن تتضمن الكلمات بصیغة المفرِد الجمَع..ج

إشارة إلى الجنس اآلخر. ما لم یتطلب السیاق خالف ذلك، فإن اإلشارة إلى أحد الجنسین یجب أن تتضمن .د

أي إشارة إلى مصطلح قانوني إنجلیزي ألي إجراء أو سبیل انتصاف أو طریقة اتخاذ إجراء قضائي أو مستند قانوني أو  .ه
وضع قانوني أو محكمة أو مسؤول أو أي مفھوم أو شيء قانوني، فیما یتعلق بأي والیة قضائیة أخرى غیر إنجلترا، یجب  

ن إشارة إلى ما یقارب المصطلح القانوني اإلنجلیزي في تلك الوالیة القضائیة. النظر إلیھا بأنھا تتضم

اإلشارة إلى أي نظام أساسي أو حكم تشریعي ھي إشارة إلیھ كما ُعِدل أو ُمدد أو أُعید سنھ من وقٍت إلى آخر، سواء قبل  .و
تكون إشارة أیًضا إلى جمیع التشریعات التابعة  تاریخ ھذه االتفاقیة أو بعدھا، وفي حالة اإلشارة إلى نظام أساسي ما، فإنھا  

الصادرة بموجب ھذا القانون، سواء قبل تاریخ ھذه االتفاقیة أو بعده. 

أي كلمات تلي المصطلحات "بما في ذلك" أو "تشمل" أو "على وجھ الخصوص" أو "على سبیل المثال" أو أي عبارة مماثلة  .ز
. ال تحد من عمومیة الكلمات العامة ذات الصلة

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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یجب أیًضا تفسیر أي إشارة إلى كلمة "القابلیة للتسویق" على أنھا تعني "جودة مرضیة". .ح

إذا كنت ُمقیًما أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في إحدى بلدان الشرق األوسط أو بنغالدیش أو إندونیسیا أو إسرائیل،  .ب
بالشروط واألحكام العامة على النحو التالي: 12.17فیجب إلحاق القسم 

الثالث"12.17 الطرف  (حقوق    .حقوق  العقود  قانون  بموجب  بأي حقوق  االتفاقیة  لیس طرفًا في ھذه  یتمتع أي شخص  ال 
لفرض أي بند من بنود ھذه االتفاقیة، ولكن ھذا ال یؤثر في أي حق أو تعویض لطرف ثالث موجود  1999األطراف الثالثة) لعام  

أو متاح، بصرف النظر عن ھذا القانون". 

ا كنت ُمقیًما أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في إحدى بلدان الشرق األوسط أو بنغالدیش أو إندونیسیا أو إسرائیل،  إذ.ج
بالشروط واألحكام العامة على النحو التالي: 12.18فیجب إلحاق القسم 

لوائح ومدونات القوانین المعمول  یتعین علیك االمتثال لجمیع القوانین والنظم األساسیة وال  .مكافحة الرشوة والفساد"12.18
المتحدة لعام   المملكة  الرشوة في  المثال ال الحصر قانون مكافحة  المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد بما في ذلك على سبیل  بھا 

أي  على الفور بأي طلب أو سؤال أي فوائد مالیة غیر مبررة أو میزة أخرى من  UPSفیما یتعلق بھذه االتفاقیة وإبالغ  2010
نوع یتلقاه ھذا الطرف فیما یتعلق بتنفیذ ھذه االتفاقیة". 

من الشروط واألحكام العامة  12.13واقعًا في إندونیسیا، فسیُحذف القسم  الُمسجلإذا كنت ُمقیًما أو كان مكتبك  .د
بالكامل ویُستبدل بما یلي: 

التفاھم واالتفاق بین األطراف فیما یتعلق بموضوع ھذه االتفاقیة  تشكل ھذه االتفاقیة كامل  .االتفاقیة الكاملة؛ التعدیل 12.13"
) وأي إصدارات سابقة التفاقیة  2) اإلقرارات والتفاھمات واالتفاقیات السابقة أو المتزامنة المتعلقة بھا ( 1وتحل محل أي وجمیع (
UPS Technology  بینك وبینUPSج ساریًا بالنسبة إلى البرامج.ستحكم  ، وكلھا مدمجة في ھذه االتفاقیة.لن یكون ھذا الدم

الساریة في الوقت الذي تتلقى فیھ إصداًرا معینًا من البرامج استخدامَك إلصدار البرامج ھذا في  UPS Technologyاتفاقیة  
ل محل والعمیل، سواء أُبرمت قبل تاریخ ھذه االتفاقیة أو بعده، یجب أن تحUPSجمیع األوقات.أي اتفاقیة تقنیة مشتركة بین  

اتفاقیة   أي  تحل  أن  االتفاقیة.یجب  النسخة  UPSبین  UPS Technologyھذه  من  أحدث  نسخةً  تمثل   UTAوبینك 
تجاھك نتیجةً ألي انتھاك أو خرق لھذه  UPSمحل ھذه االتفاقیة.لن یؤدي إلغاء أي اتفاقیة سابقة إلى إلغاء حقوق  10072022

الكتابة بالتوقیعات اإللكترونیة لن تجعل من الممكن تعدیل االتفاقیة أو تنقیحھا. االتفاقیة السابقة لتاریخ ھذه االتفاقیة.إن  
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1المرفق 

تسویة المنازعات في الوالیات المتحدة وبورتوریكو 

التحكیم الُملِزم في المنازعات 
والمحاكم  باستثناء المنازعات الُمستحقة للتقدیم أمام محاكم الوالیة ذات االختصاص المحدود (مثل الدعاوى الصغیرة، وقاضي الصلح، ومحكمة الصلح، 

ات أو مطالبات،  تتفقان على أن أي خالفUPSعلى اختصاصاتھا في المنازعات المدنیة)، فأنت و دوالر  30000التي تقل عن  المماثلة ذات القیود المالیة  
تتعلق بھا، بغض  سواء أكان ذلك بموجب القانون أو اإلنصاف، تنشأ عن ھذه االتفاقیة والتي تحدث كلیًا أو جزئیًا في الوالیات المتحدة أو بورتوریكو أو  

UPSتوافق أنت واعي أو المشترك).النظر عن تاریخ استحقاق ھذا النزاع، یجب تسویتھا بالكامل عن طریق التحكیم الفردي الملزم (ال التحكیم الجم
زاعات  صراحةً على أن االلتزام السابق للتحكیم في النزاعات بغض النظر عن تاریخ استحقاق ھذه النزاعات یشمل، على سبیل المثال ال الحصر، الن

تفاق. االوالنزاعات الموجودة مسبقًا والتي تنشأ عن الخدمات المقدمة أو تتعلق بھا في وقت إصدار سابق من ھذا

ضي التحكیم اكتشافًا  التحكیم ھو تقدیم نزاع إلى ُمحِكّم محاید، بدًال من قاٍض أو ھیئة محلفین، إلصدار قرار نھائي وملزم، یُعرف باسم "قرار التحكیم".یقت 
المحكم كتابةً أو من خالل شھود.ال یمكن تتاح لكل طرف فرصة لتقدیم األدلة إلى  أكثر محدودیةً منھ في المحكمة، ویخضع لمراجعة محدودة من المحاكم.

واردة في ھذه  للُمحِكّم إال أن یمنح التعویضات واإلعفاءات ذاتھا التي یمكن للمحكمة أن تحكم بھا بموجب القانون ویجب أن یحترم الشروط واألحكام ال
فاقیة. على أن عالقتكما الوحیدة ھي عالقة تعاقدیة تحكمھا ھذه االتUPSاالتفاقیة.تتفق أنت و 

التحكیم المؤسسي 
خدمات  ستعین بأو، شریطة أن تكون مستھلًكا فردیًا وأن ت") إجراءات التحكیم وفقًا لقواعد التحكیم التجاري  AAAتُجري جمعیة التحكیم األمریكیة (" 

UPS  إصدار حكم بشأن قرار التحكیم من ("قواعد جمعیة التحكیم األمریكیة")، ویمكنلالستخدام الشخصي (ولیس التجاري)، قواعد تحكیم المستھلك
. یبت  https://www.adr.orgقواعد جمعیة التحكیم األمریكیة، بما في ذلك التعلیمات الخاصة بكیفیة بدء التحكیم، متاحة على  أي محكمة مختصة.

المسجل  UPSإذا بدأت إجراءات التحكیم، فیجب أن تبلغ وكیل  القانون المعمول بھ، ال اإلنصاف.الُمحِكّم في جمیع المسائل المتعلقة بالقضیة على أساس  
التي لدیھا مواقع في كل والیة.یمكن العثور على معلومات أیًضا على الموقع  Corporation Service Companyلخدمة العملیة بھذا األمر، شركة  

اإللكتروني لوزارة الخارجیة في بلدك. 

تركة  رى أي تحكیم بموجب ھذه االتفاقیة على أساس فردي؛ وال یُسمح بأي دعاوى أو إجراءات تحكیم أو إجراءات جماعیة أو شاملة أو موحدة أو مشسیُج
و  أیًضا عن القدرة على المشاركة في دعوى أUPSعن حق المحاكمة أمام ھیئة محلفین.تتنازل أنت وUPSبصفة المدعي العام الخاص.تتنازل أنت و

إجراءات تحكیم جماعیة أو شاملة أو موحدة أو مشتركة. 

مكان التحكیم/ عدد الُمحكمین/ تكالیف التحكیم 
عد جمعیة  سیُجرى أي تحكیم في المقاطعة التي تُقیم فیھا وسیُحدده محكم واحد.یجب أن تُدفع أي رسوم إیداع أو رسوم إداریة مطلوبة منك بموجب قوا

لذي ال تتجاوز فیھ ھذه الرسوم مبلغ الرسوم المطلوبة لبدء إجراء مماثل في محكمة ستكون لھا والیة قضائیة بخالف ذلك.بالنسبة  التحكیم األمریكیة بالقدر ا 
مبلغ ھذه الرسوم الذي یزید على ھذا المبلغ.سیخصص الُمحِكّم التكالیف اإلداریة ورسوم التحكیم بما یتفق  UPSإلى جمیع الشكاوى غیر الجدیة، ستدفع  

التخصیص  القواعد المعمول بھا في جمعیة التحكیم األمریكیة.ستُخصص أتعاب ومصاریف المحاماة المعقولة أو تُمنح فقط إلى الحد الذي یكون فیھ ھذامع
أو قرار التحكیم متاًحا بموجب القانون المعمول بھ. 

المتع المسائل  باستثناء  بشأنھا،  قرار  التخاذ  للُمحِكّم  متروكة  المسائل  اختصاص  جمیع  من  فھي  تنفیذه،  وإمكانیة  وتطبیقھ  التحكیم  شرط  بنطاق  لقة 
یجب أن تظل اتفاقیة التحكیم ھذه ساریة بعد إنھاء ھذه االتفاقیة. المحكمة.یحكم قانون التحكیم الفیدرالي تفسیر ھذا الحكم وتنفیذه.

قابلیة الفصل 
یة، إذا ما اُعتبِر أي جزء من شرط التحكیم ھذا غیر صالح أو غیر فعال ألي  بصرف النظر عن أي شيء یتعارض مع قواعد جمعیة التحكیم األمریك

أو غیر فعالة  سبب من األسباب، فلن یؤثر ذلك في صحة أو قابلیة تنفیذ ما تبقى من شرط التحكیم ھذا، وتكون للُمحِكّم سلطة تعدیل أي أحكام غیر صالحة
لجعلھا صالحة وقابلة للتنفیذ. 

المكتبيالتحكیم 
دوالر أمریكي)، یجب على األطراف تقدیم حججھم  15000بالنسبة إلى جمیع المنازعات المتعلقة بمبلغ یقل عن خمسة عشر ألف دوالر أمریكي (

الُمحِكم، وفقًا لتقدیره،  وأدلتھم إلى الُمحِكم كتابة ویجب أن یصدر الُمحِكم قرار التحكیم بناًء على المستندات فقط؛ ولن تُعقد أي جلسة استماع إال إذا قرر
جمعیة التحكیم  قواعد تحكیم المستھلك ل بالنسبة إلى النزاع الذي تحكمھ  وبناًء على طلب أحد األطراف، أنھ من الضروري طلب جلسة استماع شخصیة.

دوالر أمریكي) وخمسین ألف  15000، والمتعلقة بإصدار قرار تحكیم بتعویض تتراوح قیمتھ بین خمسة عشر ألف دوالر أمریكي ()AAAاألمریكیة (
دفع رسوم اإلیداع بموجب قواعد جمعیة التحكیم األمریكیة، شریطة موافقتك  UPSدوالر أمریكي)، بما في ذلك، یجب على  50000دوالر أمریكي (

فقط دون عقد جلسة استماع.على الرغم من  على أن یقدم كل طرف حججھ وأدلتھ إلى الُمحِكّم كتابةً وأن یصدر الُمحِكم قرار تحكیم بناًء على المستندات
ھذا الحكم، یجوز لألطراف الموافقة على المضي في التحكیم المكتبي في أي وقت. 

اللجوء إلى محاكم الدعاوى الصغیرة 

https://www.adr.org/
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وقا الصغیرة،  الدعاوى  مثل  المحدود،  ذات االختصاص  الوالیة  إحدى محاكم  الحكم في  بالحق في طلب إصدار  الصلح،  تحتفظ جمیع األطراف  ضي 
على اختصاصاتھا في المنازعات المدنیة ضمن نطاق اختصاص ھذه  دوالر  30000التي تقل عن  ومحكمة الصلح، والمحاكم المماثلة ذات القیود المالیة  

المحكمة. 

إقرارات 
وتوافقان على أن كل طرف یتنازل عن الحق في: UPSتقر أنت و 

أو أطراف ثالثة ذات صلة؛UPSأن تكون لدیھ محاكمة أمام ھیئة المحلفین لحل أي نزاع ضدك أو ضد (أ)
أن تكون لدیھ محكمة، بخالف محكمة الوالیة ذات االختصاص المحدود على النحو الُمحدد أعاله، لتسویة أي نزاع مزعوم ضدك أو ضد  (ب)

UPSأو أطراف ثالثة ذات صلة؛
راجعة قضائیة ألي قرار أو قرار تحكیم صادر عن ُمحِكّم، سواء أكان مؤقتًا أو نھائیًا، باستثناء حاالت االستئناف المستندة إلى  أن تكون لدیھ م(ج) 

من قانون التحكیم الفیدرالي؛10أسباب إبطال الحكم الُمحددة صراحةً في القسم 
فة تمثیلیة أخرى، واالنضمام بصفتك عضًوا في فئة، والمشاركة بصفتك  العمل بصفتك ممثًال، أو بصفتك المحامي العام الخاص، أو بأي ص(د)

وضد األطراف الثالثة ذات الصلة  UPSعضًوا في فئة أو دعوى أو إجراءات تحكیم جماعیة أو شاملة أو موحدة مشتركة تُرفَع ضدك، وضد  
أو أیًا من ذلك. 

قرار التحكیم
المنصف لصالح طرف فردي ممن یسعون إلى الحصول على تعویض بالقدر الضروري فقط لتقدیم التعویض الذي  یجوز للُمحِكم منح المال أو التعویض  

في أي حالة  تضمنھ المطالبة الفردیة لھذا الطرف.وبالمثل، فإن قرار التحكیم وأي حكم یؤكده ینطبق فقط على تلك الحالة المحددة؛ وال یمكن استخدامھ
نفسھ.لتقلیل وقت التحكیم ونفقاتھ، لن یقدم المحكم بیانًا بأسباب قرار تحكیمھ ما لم یطلب أحد الطرفین شرًحا موجًزا لألسباب.ما  أخرى باستثناء إنفاذ القرار  

م دمج أكثر من دعاوى شخٍص واحٍد، وال یجوز لھ بخالف ذلك رئاسة أي شكل من أشكال التمثیل  UPSلم تتفق أنت و  على خالف ذلك، ال یجوز للُمحّكِ
فات المدعي العام الخاص أو اإلجراءات الجماعیة. أو ص

سریة التحكیم 
على أن تقدیم مطالبات التحكیم، وإجراءات التحكیم، وأي  UPSبصرف النظر عن أي شيء یتعارض مع قواعد جمعیة التحكیم األمریكیة، تتفق أنت و

ت أخرى ُمعدة للتحكیم، ویجب أن یبقى قرار التحكیم سریًا تماًما وال یجوز  مستندات تُبدل أو تُقدم في أثناء إجراءات التحكیم، وأي إحاطات أو مستندا
ضیھ القانون أو  اإلفصاح عنھ ألي طرٍف آخر، إال بالقدر الالزم إلنفاذ شرط التحكیم ھذا أو قرار التحكیم أو الحقوق األخرى لألطراف، أو وفقًا لما یقت

یم األمریكیة من اإلبالغ عن بعض معلومات قضیة تحكیم المستھلك وفقًا لما یقتضیھ قانون الوالیة. أمر المحكمة.ال یمنع شرط السریة ھذا جمعیة التحك
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