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 سياسات االستخدام العام والمعلومات
 (IGUP :07012023)إصدار 

 
والمعلومات التي يتم الحصول  UPS Technologyهذه شروًطا وأحكاًما إضافية الستخدام تقدم سياسات االستخدام العام والمعلومات 

.سياسات االستخدام العام والمعلومات هذه ُمدمجة بالرجوع إليها UPS Technologyبموجب اتفاقية  UPS Technologyعليها من خالل استخدام 
.المصطلحات المستخدمة >https://www.ups.com/assets/resources/media/ar_SA/UTA.pdfUPS Technology<في اتفاقية 

ي من ئم النهادون تعريفها في سياسات االستخدام العام والمعلومات هذه لها المعاني المحددة في قسم الشروط واألحكام العامة من أو قسم حقوق المستخد
 هذه االتفاقية.
 

 الوصول إلى المعلومات واستخدامها. 1

 القيود على المعلومات. 1.1

(a) يمكنك استخدام المعلومات )باستثناء معلومات ُمقِدم الخدمة ومعلومات لوجستيات الطرف الثالث( .استخدام المعلومات
( دعم أي عمل موجه في المقام األول لتقديم خدمات النقل أو خدمات 1ألغراضك الداخلية.دون تقييد ما سبق، ال يحق لك استخدام المعلومات من أجل: )

( المساعدة على مفاوضات الخدمة أو األسعار، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتأمين خدمات النقل أو الخدمات 2معلومات النقل إلى أطراف ثالثة؛ أو )
و أوقات التسليم مع أسعار الشحن أو أوقات التسليم ألي طرف ثالث ليس ( مقارنة أسعار الشحن أ3أو أي طرف ثالث؛ أو ) UPSIاللوجستية من 

 يجب عدم تغيير المعلومات ويجب استخدامها بالكامل.  .UPSعضًوا في أطراف 
(b) .ح به صراحةً في هذا القسم اإلفصاح )ب(  1.2)ب( و 1.1ال يجوز لك اإلفصاح عن معلومات بخالف ما هو ُمصرَّ

المعلومات )باستثناء معلومات ُمقِدم الخدمة ومعلومات لوجستيات الطرف الثالث( للشركات التابعة لك واألشخاص الذين  أدناه.يجوز لك اإلفصاح عن
ات التابعة كلديهم مصلحة حقيقية في هذه المعلومات )على سبيل المثال، الشاحن أو المرسل إليه أو جهة الدفع الخارجية(، شريطة أن تضمن موافقة الشر

ية.أنت قألشخاص اآلخرين الذين يُعتبرون مستلمون وفقًا لهذه الجملة على استخدام المعلومات وتقييد الوصول إليها وفقًا لجميع قيود هذه االتفالك وجميع ا
لإلفصاح،  UPSمسؤول عن أي استخدام أو إفشاء للمعلومات من األشخاص الذين تسمح لهم بالوصول إلى المعلومات.يجوز لك اإلفصاح، أو توجيه 

الطرف الثالث المستفيد )في حالة االعتراف "بالطرف الثالث  UPS( أبرم ُمقِدم الخدمة هذا اتفاقية معك تُسمي 1عن المعلومات لُمقِدم الخدمة إذا )
سياسات  عن المعلومات يتوافق مع المستفيد" بموجب القانون المنطبق على االتفاق بينك وبين ُمقِدم الخدمة( وتقييد استخدام ُمقِدم الخدمة هذا واإلفصاح

عن أي أفعال أو إغفال من جانب  UPSكتابيًا على ُمقِدم الخدمة هذا.يجب أن تظل مسؤواًل بالكامل أمام  UPS( وافقت 2االستخدام العام والمعلومات )
 ذه االتفاقية.ُمقِدم الخدمة خاصتك، والذي، في حالة قيامك بهذه األفعال أو اإلغفال، كان من شأنه أن ينتهك ه

(c) دون تقييد عمومية أي إخالء مسؤولية آخر في هذه االتفاقية، ال تضمن .إخالء المسؤوليةUPS  أن تلك المعلومات
ثال ال يل المستكون دقيقة أو أن استخدام المعلومات سيكون متوافقًا مع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها أو أيٍ من ذلك، بما في ذلك على سب

 الحصر، القوانين والقواعد واللوائح التي تتطلب فواتير ورقية أو المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.

 افية على معلومات ُمقِدم الخدمات ومعلومات لوجستيات الطرف الثالث. قيود إض 1.2

(a) .إذا تلقيت معلومات ُمقِدم الخدمة أو معلومات قيود على معلومات ُمقِدم الخدمة ومعلومات لوجستيات الطرف الثالث
ات الطرف الثالث( المرتبط بهذه المعلومات لخدمات لوجستي UPS)على سبيل المثال، عمالء  UPSلوجستيات الطرف الثالث، فأنت تضمن أن عميل 

 قد سمح لك باستقبال المعلومات.

(b) .مقدم بصفة عند العمل ،أنتاستخدام معلومات ُمقِدم الخدمة ومعلومات لوجستيات الطرف الثالث وإفشاؤها وتخزينها
المرتبط بهذه  UPSقط لألغراض الداخلية لعميل ( استخدام معلومات ُمقِدم الخدمة ومعلومات لوجستيات الطرف الثالث ف1توافق على: ) ،خدمة

المرتبط بهذه المعلومات ولعمالء عميل  UPS( واإلفصاح عن معلومات ُمقِدم الخدمة ومعلومات لوجستيات الطرف الثالث فقط لعميل 2المعلومات؛ )
UPS ( وتخزين معلومات ُمقِدم الخدمة ومعلومات لوجستيات الطرف الثالث لكل عميل 3هذا؛ )UPS  تدعمه بشكل منفصل وعدم دمج أو دمج هذه

( وأن يكون لديك تدابير فنية ومادية وتنظيمية مناسبة لحماية معلومات ُمقِدم 4المعلومات مع أي بيانات أخرى، سواء في شكل إلكتروني أو غير ذلك؛ )
ير المصرح به أو المعالجة أو الوصول غير المصرح به.من الخدمة ومعلومات لوجستيات الطرف الثالث من التلف أو الفقد أو التغيير أو اإلفشاء غ
( مقارنة معلومات ُمقِدم الخدمة أو معلومات لوجستيات 1) لكأجل التوضيح، ولكن دون أن يكون ذلك شاماًل لجميع االستخدامات المحظورة، ال يجوز 

( 2يٍ منهما بينهما أو بين هؤالء األشخاص ألي سبب، أو )أو أ UPSوأيٍ من عمالء عميل  UPSالطرف الثالث المرتبطة بأي عميل من عمالء 
/ضمان استرداد األموال UPSاستخدام معلومات ُمقِدم الخدمة أو معلومات لوجستيات الطرف الثالث لتحديد وقت التسليم األصلي أو تقديم ضمان خدمة 

ُمقِدم الخدمة أو معلومات لوجستيات الطرف الثالث للمساعدة، بشكل مباشر  ( استخدام معلومات3)إلى الحد المتاح في موقعك أو بلد/منطقة إقامتك(، أو )
( اشتقاق أو تطوير خدمات المعلومات أو المنتجات التي تستخدم معلومات ُمقِدم IV، أو )UPSIأو غير مباشر، في مفاوضات الخدمة أو األسعار مع 

(، يجوز للعميل 4)ب()1.2، خدمات تحليل األداء المالي والخدمات(.استثناًء من القسم الخدمة أو معلومات لوجستيات الطرف الثالث )على سبيل المثال
 UPSفي خدمات لوجستيات الطرف الثالث باستخدام معلومات لوجستيات الطرف الثالث المرتبطة بعمالء  UPSتقديم خدمات تحليل البيانات لعمالء 

لخدمات شحنات لوجستيات الطرف الثالث مع جميع  UPSفي خدمات لوجستيات الطرف الثالث )على سبيل المثال، لوحة معلومات تمثل عمالء 
ع أو وشركات النقل التي يبرزها العميل أو حساب اإلنفاق اإلجمالي على النقل عبر جميع شركات النقل، والذي ينفقه الناقل أو الشحنات حسب الن

 )ب(. 1.2لخدمات لوجستيات الطرف الثالث، شريطة أال يخالف العميل أي شرط آخر من هذا القسم  UPSدر أو الوجهة( لعميل المص
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(c) .يجب عليك تدمير معلومات ُمقِدم الخدمة ومعلومات حذف معلومات ُمقِدم الخدمة ومعلومات لوجستيات الطرف الثالث
( انتهاء خدماتك بصفتك ُمقِدم خدمة 1في أقرب وقت ممكن من حدوث ما يلي: ) UPSIطة بعميل لوجستيات الطرف الثالث، حسب االقتضاء، المرتب

( انقضاء خمسة 3، أو )UPS( تعطيل أو عدم عمل جميع عناصر األمان لعميل 2، أو )UPSIأو ُمقِدم خدمات لوجستيات الطرف الثالث إلى عميل 
 ة أو معلومات لوجستيات الطرف الثالث.( شهًرا بعد استالمك لمعلومات ُمقِدم الخدم15عشر )

(d) .أنت توافق، على نفقتك الخاصة، على تعويض وإبراء ذمة مستحقي تعويض التعويضUPS  من وضد أي وجميع
الناشئة عن أو المتعلقة باستخدام معلومات ُمقِدم الخدمة ومعلومات لوجستيات الطرف الثالث أو  UPSاألضرار التي لحقت بُمستحقي تعويضات 

ح به رفصاح عنها او اإلخفاق في حذفها بخالف ما يتوافق مع القيود المعمول بها بموجب هذه االتفاقية، بما في ذلك وصول أطراف ثالثة غير ُمصاإل
 إلى معلومات ُمقِدم الخدمة أو معلومات خدمات لوجستيات الطرف الثالث.

(e)  3معلومات سعرP/FC.ير تنطبق على حساب شحن قد تتلقى أيًضا شروًطا ورسوًما محددة للتسعUPS  الذي
)"أسعار  UPSالخاص بعميل  UPSإذا كنت مفوًضا بشحن فواتير الطرف الثالث أو تحصيل الشحن مقابل حساب  UPSلعميل  UPSتخصصه 
3P/FC 3"(.تعد أسعارP/FC  معلومات سرية لشركةUPS ( استخدام أسعار 1وأنت توافق على عدم )3P/FC ع ألي غرض بخالف الشحن م
UPSI  نيابة عن عميلUPS ( اإلفصاح عن أسعار 2هذا، أو )3P/FC .ألي شخص 

(f) قد تتضمن المعلومات صور التوقيع الرقمية.يتعين عليك، على نفقتك الخاصة، تعويض وإبراء   صور التوقيع الرقمية
الناشئة عن أو المتعلقة بمعالجتك للتوقيع الرقمي  UPSمن وضد أي وجميع األضرار التي لحقت بُمستحقي تعويضات  UPSذمة مستحقي تعويض 

 أو استخدامه أو توزيعه أو أي جزء منه.

 ™.  Time in Transitقيود خاصة بملف بيانات  1.3

(a) بوصفها قيود أو معلومات إضافية تمثل ملف بيانات .قيود إضافيةTime in Transit "(™ ملف بياناتTNT )"
بموجب هذه االتفاقية، وأنت تقبل، ترخيص محدود دائم وغير حصري  UPS، تمنحك UPSنات المجمعة من إليك من خالل خدمات البيا UPSتقدمها 

وتحميله وتشغيله واستخدامه، باإلضافة إلى أي وجميع التحسينات والتنقيحات والتعديالت والمراجعات  TNTوغير قابل للتحويل لتثبيت ملف بيانات 
قد تكون متاحة فقط مقابل مصاريف إضافية، على وحدة معالجة مركزية إضافية موجودة في عنوان وافقت  ، والتيUPSوالتحديثات المقدمة لك من 

UPS  عليه كتابيًا )"الموقع المعتمد"( لغرض وحيد هو حساب السعر المقدر ووقت تسليم الشحنات المطروحة وذلك مع مراعاة القيود اإلضافية
 الموضحة أدناه.

(i)  نسخ اإلصدار السابق من ملف بيانات أنت توافق على حذف جميعTNT  فور استالم أي تحديث من هذا
 .TNTالُمحَدث إقراًرا وضمانًا منك بأنك حذفت جميع النسخ السابقة من ملف بيانات  TNTالقبيل.يجب أن يشكل قبولك واستخدامك لملف بيانات 

(ii)  أنت توافق على أن استخدامك لملف بياناتTNT كون لألغراض اإلعالمية وأي عناصر منه يجب أن ي
هي ضمانات ألوقات التسليم الفعلية  TNTفقط.ال يجوز لك أن تذكر أو تقترح على أي طرف ثالث أن أوقات التسليم الُمقدرة المستمدة من ملف بيانات 

، إن وجدت، UPSIقية شحنك مع للشحن.تخضع أي ضمانات أو ترتيبات أخرى فيما يتعلق بحركة الطرد والمشكالت المرتبطة بها التفا UPSIلخدمات 
 الخاصة بالنقل أو الخدمة المعمول بها في وقت الشحن. UPSوشروط وأحكام 

(iii)  أنت توافق على أنك لن تستخدم ملف بياناتTNT  أو أي أوقات تسليم ُمقدرة فيه ألغراض عمل أو
وخدمات أو مستويات خدمة أو أسعار خدمات أي شركة  UPSأو أسعار خدمات  UPSأو مستوى خدمة  UPSاستخدام أو تقديم أي مقارنة بين خدمة 

، بما في ذلك المقارنات ضمن نفس شاشة UPSأو إحدى الشركات التابعة لشركة  UPSIنقل أو شركة لوجستية تابعة لجهة خارجية ليست عضًوا في 
 العرض أو النافذة أو المستعرض والمقارنات التلقائية المستندة إلى القواعد.

(iv) لى أنه ال يجوز لك منح رخصة من الباطن أو ترخيص أو تأجير أو بيع أو إقراض أو منح أنت توافق ع
(، وأنك لن TNTلتلقي ملف بيانات  UPSإلى أي طرف ثالث )بخالف ُمقِدم الخدمة المعتمد كتابيًا من  TNTأو توزيع كل أو أي جزء من ملف بيانات 

على أي نظام حاسوب غير ذلك الموجود على الموقع المعتمد.يجب على العميل االحتفاظ  TNTات تثبت أو تحمل أو تشغل أو تعدل أو تستخدم ملف بيان
 TNTفي بيئات آمنة ويجب أن يتخذ أي وجميع الخطوات الالزمة بشكل معقول لحماية ملف بيانات  TNTبجميع النسخ الُمصرح بها من ملف بيانات 

 من اإلفصاح أو النشر غير المصرح به.

(v)  على أنه ال يجوز لك تعديل ملف بيانات أنت توافقTNT  أو أي نسخة منه أو تغييرها، كليًا أو جزئيًا.ال
، حيث يجب استخدام النسخة االحتياطية فقط لغرض السماح باستعادة ملف بيانات TNTيجوز لك عمل أكثر من نسخة احتياطية واحدة من ملف بيانات 

TNT  في حالة تلف نسخة ملف بياناتTNT .األصلية أو إتالفها 

(b) .يجب أن تعمل على ظهور دليل المصطلحات التالي على الشاشة االفتتاحية ألي تطبيق يتيح الوصول دليل المصطلحات
الوارد في البرنامج  UPSمن ™  Time in Transit"ملحوظة:ملف بيانات  بطريقة تكون مرئية ألي مستخدم للتطبيق: TNTإلى ملف بيانات 
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 Timeويُقدم لُمستخدمي هذا البرنامج بموجب ترخيص.ال يجوز نسخ ملف بيانات  UPSاإللكتروني أو المتاح الوصول إليه من خالله مملوك لشركة 
in Transit  ™ منUPS كليًا أو جزئيًا، دون موافقة كتابية مسبقة من ،UPS  ". 

(c) الممنوحة والقيود المنصوص عليها في هذا القسم  إذا نشأ أي تعارض بموجب هذه االتفاقية بين الحقوق.التعارض
بوصفها معلومات بموجب أي قسم آخر من هذه االتفاقية، فإن قسم  TNT)ج( والحقوق األخرى الممنوحة والقيود المفروضة على ملفات بيانات 1.3

 لتعارض.)ج( ستكون له الغلبة بالقدر الالزم لحل هذا ا1.3سياسات االستخدام العام والمعلومات هذا 

(d) قد تعدل شركة .التعديالتUPS  ملفات بياناتTNT  لحذف البيانات المتعلقة بإنشاء الرموز البريدية التي ال تتوافق
 مع مواقع شحنك.

 .  Quantum Viewالموافقة على نشر المعلومات المحمية باستخدام  1.4

(a)  قد تتيحUPS Technologies  المعروفة باسم خدمةQuantum View Data دارة وخدمةإQuantum 
View وخدمة إدارة ،Quantum View " يُعرفون معًا باسم( للموردينQV Technologies الوصول إلى معلومات أو سجالت االستيراد )"

وأي قوانين أخرى سارية، بما في  C.F.R. 111.24 19التي تعتبر سرية بموجب  163و 111.، الجزأين C.F.R 19والجمارك المشار إليها في 
 ملى سبيل المثال ال الحصر بيانات اإلدخال وكميات البضائع والقيم وتصنيفات التعريفات والمصنعين أو الموردين والرسوم والضرائب والرسوذلك ع

 QV"(.قد تتضمن Quantum Viewوتفاصيل الشحن ونقاط االتصال والعناوين وأرقام الهواتف )"معلومات سرية محمية باستخدام 
Technologies لتعيين ما يصل إلى خمسة مستلمين لتلقي التقارير التي تحتوي على المعلومات السرية المحمية باستخدام  خياًراQuantum 

View ة)"التقارير المحمية"(.أنت تدرك وتوافق على ما يلي: )أ( إن تعيينك لشخص ما بصفة مستلم للتقارير المحمية أو )ب( حقوق الوصول الممنوح 
لمعلومات  UPSهو موافقة منك على مشاركة  Quantum Viewإلى شخص من خالل حساب نظام  QVمن مسؤول  QV Technologiesإلى 

أو  UPSبالنشر، أو أي من وكالء  UPSمع هؤالء األشخاص وتنازاًل عن حقك في أي قيود على قيام  Quantum Viewسرية محمية باستخدام 
أو أي معلومات أخرى ذات صلة بك أو بممتلكاتك أو المعامالت المتعلقة أو المدرجة  Quantum Viewممثليها، للمعلومات السرية المحمية باستخدام 

بموجب قوانين الوالية القضائية المعينة الوالية القضائية التي تمنح هذه الحقوق وتحكمك وممتلكاتك  QV Technologyفي هذه التقارير المحمية أو 
 الواردة في هذه االتفاقية. Quantum View، بما في ذلك المعلومات السرية المحمية باستخدام QV Technologyومعامالتك والتقارير المحمية و

(b)  لديك الخيار ضمنQV Technologies  لحذف هذا الشخص المعين بصفته متلقيًا للتقارير التي تحتوي على
.ما QV Technologiesتوقف وصول شخص معين إلى ، فسيQV، وإذا كنت مسؤواًل عن Quantum Viewمعلومات سرية محمية باستخدام 

 ةلم يُحذف الشخص المعين على النحو المنصوص عليه في الجملة السابقة، سيستمر هذا الشخص المعين في الوصول إلى المعلومات السرية المحمي
 UPSة موافقة كتابية على نشر شركة ، حسب االقتضاء.يعتبر التزامك بهذه االتفاقية بمثابQV Technologiesو Quantum Viewباستخدام 

أو غيرها من المعلومات ذات الصلة بك وبممتلكاتك  Quantum Viewأو ممثليها للمعلومات السرية المحمية باستخدام  UPSأو أي من وكالء 
راء ذمة مستحقي تعويض أو فيما يتعلق بها.يتعين عليك، على نفقتك الخاصة، تعويض وإب QV Technologiesوبالمعامالت التي تتم بموجب 

UPS  من وضد أي وجميع األضرار التي لحقت بُمستحقي تعويضاتUPS  الناشئة عن أو المتعلقة بنشر المعلومات السرية المحمية باستخدام
Quantum View  ذات الصلة بك وبممتلكاتك وبالمعامالت التي تتم بموجبQV Technologies ك مسؤولية أو هذه االتفاقية.تقع على عاتقك وحد

بحيث ال يتمكن  UPS Technologiesالتي تُرسل أو تُستقبل من  Quantum Viewتقييد الوصول إلى المعلومات السرية المحمية باستخدام 
 UPS Technologiesاألشخاص، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، موظفيك، من الوصول، بشكل مباشر أو غير مباشر أو سري، إلى 

التي ال تنوي أو ترغب في الوصول إليها.أنت وحدك المسؤول عن أي استخدام للمعلومات  Quantum Viewلومات السرية المحمية باستخدام أو المع
من جانب أشخاص تسمح لهم بالوصول إلى المعلومات السرية المحمية  UPS Technologyأو  Quantum Viewالسرية المحمية باستخدام 

.إذا ما أبلغك المستلم بأنه لم يعد يرغب في تلقي التقارير المحمية المتعلقة بالشحنات المقدمة، UPS Technologyأو  Quantum Viewباستخدام 
بأي حال من األحوال  UPSإلرسال تقارير محمية لهذا المستلم.لن تكون  UPSلتوجيه  UPS Technologyيجب عليك التوقف فوًرا عن استخدام 

 ير في إرسال أي تقرير محمي أو استالمه.مسؤولة عن أي فشل أو تأخ

 سياسات االستخدام العامة ومتطلباته. 2

على إرسال رسالة تشتمل على معلومات تتعلق بشحنة مطروحة عبر القدرة  UPS Technology.تمنحك بعض المراسلة 2.1
ت الصلة االبريد اإللكتروني أو الرسائل النصية القصيرة إلى المستلم الذي تحدده.أنت توافق على استخدام خدمة المراسلة فقط لتوصيل المعلومات ذ

ت وحدك المسؤول عن المحتوى الذي تقدمه وتنقله بوصفه جزًءا من أي رسالة.ال بالشحنة المطروحة، وفقط إلرسال رسالة إلى مستلم تابع لهذه الشحنة.أن
بأي حال من األحوال  UPSيجوز لك تضمين أي محتوى رسالة غير قانوني أو بذيء أو مسيء أو مزعج أو تشهيري أو افترائي أو ضار.لن تكون 

أبلغك هذا المستلم بأنه لم يعد يرغب في تلقي الرسائل المتعلقة بالشحنات المطروحة، مسؤولة عن أي فشل أو تأخير في إرسال الرسالة أو استالمها.إذا ما 
إلرسال رسائل لهذا المستلم.أنت تصرح بأنك قد حصلت على الموافقة  UPSلتوجيه  UPS Technologyيجب عليك التوقف فوًرا عن استخدام 

دقيقة ويتحكم فيها  UPSن عناوين البريد اإللكتروني وأرقام الهواتف التي تقدمها أنت إلى المستنيرة والمحددة من مستلم كل رسالة لتلقي هذه الرسالة وأ
من وضد أي وجميع األضرار التي لحقت  UPSالمستلم الموجه إليه الرسالة.يتعين عليك، على نفقتك الخاصة، تعويض وإبراء ذمة مستحقي تعويض 

 ي خرق للضمانات المذكورة في الجملة السابقة.الناشئة عن أو المتعلقة بأ UPSبُمستحقي تعويضات 
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.أحد الحقول االختيارية في تفاصيل مستوى الطرد التي PLDاستخدام عناوين البريد اإللكتروني التي تم الحصول عليها باستخدام  2.2
"(.أنت تقر PLDنوان البريد اإللكتروني لشحناتك الواردة وشحنات الفاتورة البديلة هو عنوان البريد اإللكتروني للمرسل إليه )"ع UPSتقدمها إلى 

تلك اإلخطارات المتعلقة بتسليم هذه الشحنة إلى عنوان البريد  UPSلشحنة ما، فقد ترسل  PLDوتوافق على أنه إذا قدمت عنوان بريد إلكتروني 
لتلقي  PLDرتبط بكل عنوان بريد إلكتروني المرتبط به.أنت تتعهد بأنك قد حصلت على الموافقة المستنيرة والمحددة للفرد الم PLDاإللكتروني 

تلك دقيقة ويتحكم فيها المرسل إليه ألن  PLDاإلشعارات المتعلقة بتسليم هذه الشحنة الصادرة أو الشحنة البديلة المفوترة وأن عناوين البريد اإللكتروني 
من وضد أي وجميع  UPSيض وإبراء ذمة مستحقي تعويض .يتعين عليك، على نفقتك الخاصة، تعوPLDالشحنات مرتبطة بوقت إدخالها إلى خانة 
 الناشئة عن أو المتعلقة بأي خرق للضمانات المذكورة في الجملة السابقة. UPSاألضرار التي لحقت بُمستحقي تعويضات 

 عمليات تدقيق. 2.3

(a) يجوز لشركة .تدقيق المعلوماتUPS طرفان، في أو من ينوب عنها إجراء تدقيق، في تاريخ ووقت يتفق عليهما ال
الخاصة بسياسات االستخدام العام والمعلومات.سيُجرى هذا التدقيق لتقليل أي تعطيل لعملياتك بدرجٍة معقولة.أنت توافق  1منشآتك لضمان امتثالك للمادة 
ل هذا التدقيق.أنت توافق أو من ينوب عنها والوصول المعقول إلى المرافق والموظفين المناسبين الضروريين لمث UPSعلى تقديم تعاون معقول مع 

 أو من ينوب عنها فيما يتعلق بأي تدقيق من هذا القبيل. UPSعلى الرد الفوري والمالئم على أي استفسارات من 

(b) يجب عليك إتاحة وصول .تدقيق التطبيقUPS  )إلى أحد التطبيقات )على النحو المحدد في حقوق المستخدم النهائي
والوثائق التقنية لواجهة برمجة التطبيقات المعمول بها.إذا  وامتثالك لهذه االتفاقية UPSافق التطبيق مع أنظمة بغرض تحديد تو UPSبناًء على طلب 

، UPSأن هذا التطبيق ال يتوافق مع االتفاقية أو الوثائق التقنية لواجهة برمجة التطبيقات المعمول بها، أو أنه غير متوافق مع أنظمة  UPSقررت 
منع الوصول إلى مثل هذه الوثائق واستخدامها تقديم الطلب حتى يحين  UPS، وقد تطلب UPSفيجب عليك إجراء جميع التغييرات وفقًا لما تطلبه 

 لك موافقة كتابية. UPSالوقت الذي تقدم فيه 

 حقوق المسؤول. 2.4

(a) تتيح بعض تقنيات .المسؤولUPS Technologies  مسؤول"، وهو مستخدم ُمخول من العميل وله الحق في إدارة"
.إذا حددت بصفتك عمياًل أي مستخدم على أنه مسؤول، فأنت توافق على أنك مسؤول عن تصرفات هذا المسؤول UPS Technologyاستخدامك 

قتضاء.أنت تقر وتوافق على أنه يجوز ألي واستخدامها وعن مراقبة حقوق المسؤول هذه وإنهائها، عند اال UPS Technologyفي وصوله إلى 
 مسؤول تعينه، تعيين أي مستخدم آخر بوصفه مسؤول له حقوق مماثلة مثل المسؤول األول.

(b) يجوز تعليق حقوق وصولك إلى تقنية .التعليقUPS Technology  في وجود مسؤولين عنها في أي وقت من جانب
UPS  وعميل ومسؤول تقنيةUPS Technology د مسؤولين عنها، وفقًا لتقديرهم الخاص، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، من في وجو
والسماح باستمرار  UPS Technology، وفقًا لتقديرها الخاص، إعادة حسابك لتقنية UPSلعدم النشاط.عند الطلب، يجوز لشركة  UPSجانب 

الذي تم إعادته على  UPS Technologyتفاقية.ومع ذلك، قد ال يحتوي حساب واستخدامها وفقًا لهذه اال UPS Technologyالوصول إلى تقنية 
تلقائيًا عند انتهاء أو إنهاء حقوق العميل في  UPS Technologyمعلومات تاريخية في وقت إعادة التفعيل.يجب أن ينتهي حقك في الوصول إلى 

 نيابةً عن العميل. UPSى تقنية أو إنهاء عملك مع العميل أو اإلذن بالوصول إل UPSاستخدام تقنية 

 واستخدامها. UPSالوصول إلى مواد  2.5

(a) يجوز لك الوصول إلى مواد .الوصول امتثااًل لالتفاقيةUPS  واستخدامها وفقًا لشروط هذه االتفاقية.ال يجوز لك
أو تتداخل  UPSل، على أداء أو وظيفة مواد المعقو UPSأو الوصول إلى أيٍ منها بأي طريقة تؤثر سلبًا، وفقًا لتقدير  UPSاستخدام أيٍ من مواد 

 .UPS Technologyوتقنية  UPSمع قدرة اآلخرين على الوصول إلى أنظمة 

(b) تتطلب منك بعض تقنيات .حسابات الموقعUPS  إنشاء حساب نظام وعناصر أمان، مثل معرف الدخول وكلمة المرور
المرتبطة بحساب النظام  UPS Technologyن المعينة لك عند الوصول إلى تقنية المرتبطين.يجب عليك فقط استخدام حساب النظام وعناصر األما

باستخدام حساب النظام وعناصر األمان المخصصة ألي شخص آخر.ال يجوز لك اإلفصاح  UPS Technologyهذا.ال يُسمح لك بالوصول إلى 
المرتبطة بحساب النظام هذا أو  UPS Technologyعن حساب النظام أو عناصر األمان خاصتك ألي شخص آخر.ينتهي حقك في الوصول إلى 

ان.يتعين عليك، بصفتك المسؤول الوحيد والحصري، على نفقتك الخاصة، عناصر األمان تلقائيًا عند إلغاء أو حذف حساب النظام أو عناصر األم
الناشئة عن أو المتعلقة بأي استخدام  UPSالتي لحقت بُمستحقي تعويضات من وضد أي وجميع األضرار  UPSتعويض وإبراء ذمة ُمستحقي تعويض 

ل إليها من خالل استخدام حساب النظام أو عناصر األمان والمعلومات المرتبطة بها من جانب أي شخص يص UPS Technologyأو وصول إلى 
 وخاصتك، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي استخدام أو وصول مباشر أو غير مباشر، سواء ُصِرح به أم ال.مثال على حساب النظام ه

 .UPS.comالذي يُحتفظ به على موقع  UPSملفك التعريفي على 

(c) .أنت تقر بأنه يمكن الوصول إلى أنظمة االعتماد على اإلنترنتUPS وUPS Technology  باستخدام اإلنترنت
المسؤولية أو االلتزام، بشكل مباشر أو غير مباشر،  UPSIأو  UPS.وبناًء على ذلك، فإنك توافق على عدم تحمل UPSIالذي ال يخضع لسيطرة 
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 UPSو UPSيح لإلنترنت أو عدم قدرتك على الوصول إلى أنظمة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن استخدامك غير السليم أو غير الصح
Technology .باستخدام اإلنترنت 

(d) .قد تحتوي الروابط الخارجيةUPS Technology  على روابط لمواقع ذات صلة.يُتاح الوصول إلى هذه المواقع
أي تعهدات أو ضمانات فيما  UPSمواقع المرتبطة.ال تقدم للمحتوى الموجود على هذه ال UPSالمرتبطة للتيسير عليك فقط وليس بوصفه تأييد من 

بطة، يتعلق بصحة أي محتوى أو برنامج أو خدمة أو تطبيق موجود في موقع مرتبط أو دقتها أو أدائها أو جودتها.إذا قررت الدخول إلى مواقع مرت
ة.باإلضافة إلى ذلك، يخضع استخدامك للمواقع المرتبطة ألي غير مسؤولة عن إتاحة المواقع المرتبط UPS فأنت تفعل ذلك على مسؤوليتك الخاصة.

 سياسات وشروط وأحكام استخدام قابلة للتطبيق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، سياسة خصوصية الموقع المرتبط.

(e) وما لم يُصرح بذلك من قِبل  على سبيل المثال ال الحصر،.الوصول التلقائيUPS أي وصول  يُحظر صراحةً  كتابيًا
عن طريق أجهزة االستعالم اآللي أو الروبوتات أو أدوات جمع واستخراج البيانات المتكررة أو اإلجراءات  UPS Technologyأو  UPSإلى أنظمة 

 غراض أدناه.ُمرخصة لهذه األ UPS Technologyالروتينية أو البرامج النصية أو اآلليات األخرى ذات الوظائف المماثلة التي ليست في حد ذاتها 

(f) أنت توافق على عدم ربط أو إدخال أو تحميل أنظمة .الفيروساتUPS  أوUPS Technology  أي فيروس أو
المستضافة أو التدخل  UPS Technologyأو  UPS( التي تهدف إلى إتالف أنظمة 1برمجيات خبيثة أو غيرها من إجراءات برمجة الحاسوب )

 أو غيرها. UPSI( التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية لشركة 2فيها أو اعتراضها أو مصادرتها أو )

(g) ال يجوز لك إجراء برمجة عكسية أو محاولة استخراج شفرة المصدر من البرامج، باستثناء الحد .البرمجة العكسية
 الذي يحظره القانون المعمول به صراحةً.

 ضمان المعلومات والترخيص. 2.6

(a) حق في تقديم المعلومات التي تنقلها إلى ( لديك ال1أنت تقر وتتعهد بأن ).الضمانUPS ( ،وأي 2وفقًا لهذه االتفاقية )
، UPS( وأنك قدمت إشعاًرا مناسبًا إلى 3عن نفسك وفقًا لهذه االتفاقية هي معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة وحديثة، ) UPSمعلومات تقدمها إلى 

لى موافقة مناسبة وطوعية ومحددة ومستنيرة وفعالة من كل صاحب بيانات مرتبط بأي وإذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون المعمول به، وحصلت ع
مما يسمح بمعالجة هذه المعلومات، بما في ذلك نقل هذه المعلومات إلى الواليات المتحدة أو البلدان أو األقاليم األخرى التي  UPSمعلومات تقدمها إلى 

لن تكون  UPSلمعلومات الشخصية مثل قوانين البلد أو المنطقة األصلية لهذا الفرد.أنت تقر وتوافق على أن قد ال تسمح قوانينها بمستوى الحماية نفسه ل
 .UPSمطالبة بالتحقيق أو التشكيك في صحة أو دقة أي معلومات تقدمها إلى 

(b) أنت تفوض وتعين شركتي .التفويضUPS وUPS Supply Chain Solutions والشركات التابعة لها وخلفائها 
، بما في ذلك أي مستندات أو بيانات أو معلومات تتعلق بعملك مع 163و 111واألجزاء  CFR 19والمتنازل لهم لمشاركة السجالت المشار إليها في 

UPSI قد تشرك شركات.UPSI ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،UPS وUPS Supply Chain Solutions  طرف ثالث لتقديم
الروتينية واإلدارية )على سبيل المثال، إصدار الفواتير، والتحصيالت، والخدمات المصرفية، وتصوير البيانات، وتخزين المستندات(، عمليات األعمال 

 بموجب هذه االتفاقية بموافقة طوعية ومحددة ومستنيرة لإلفراج عن المستندات، بما في ذلك تلك المتعلقة بعملك، لغرض قيام المستلم UPSIوأنت تزود 
بأنك تؤدي  UPS Supply Chain Solutionsبهذه العمليات التجارية الروتينية واإلدارية.أنت تقر، بما يتوافق مع شروط وأحكام الخدمة لشركة 

فاقية التا واجبك وتتحمل وحدك مسؤولية االحتفاظ بجميع السجالت المطلوبة بموجب الجمارك وقوانين الواليات المتحدة األخرى أو أيًا منهما وأن هذه
 أي التزام بالعمل بصفتها "أمين سجل" أو "وكيل حفظ سجالت". UPSIبأي حال من األحوال، وال تقبل  UPSIال تتطلب من 

(c) ال يجوز لك إجراء برمجة عكسية أو محاولة استخراج شفرة المصدر من البرامج، باستثناء الحد .البرمجة العكسية
 الذي يحظره القانون المعمول به صراحةً.

(d) .يمكن تخصيص بعض تقنيات استخدام شعار العميلUPS  المستضافة عن طريق إضافة صورة رسومية.أنت بموجب
ترخيًصا عالميًا غير حصري وخاليًا من حقوق الملكية خالل المدة الستخدام اسمك وعالمة تجارية معينة أو أيًا منهما وشعار وعالمات  UPSهذا تمنح 

 UPS Technologyالشعار" ( أو أيًا منها واستنساخهم ونشرهم وتنفيذ وعرضهم لالستخدام بوصفهم جزًءا من )" UPSالخدمة التي تقدمها إلى 
عند وصولك إليها أنت وموظفو العمالء اآلخرون والمستخدمون اآلخرون المصرح لهم من جانبك )حسب االقتضاء(، وإلصدار التراخيص الفرعية 

.أنت تتعهد بأنك تمتلك جميع الحقوق UPSض.أنت توافق على تقديم الشعار بالتنسيق والحجم اللذين تحددهما حسب الضرورة المعقولة لتحقيق هذا الغر
 في الشعار ولديك الحق في منح ترخيص الشعار الممنوح هنا.

 مطابقة العنوان. 2.7

(a) تحدد بعض تقنيات .تحديد الشحنات الواردةUPS ة بالعنوان الشحنات الواردة من خالل مطابقة عنوان وجهة الشحن
حيحة مها صالذي تقدمه لالستخدام في خدمة ممّكنة لمطابقة العناوين أو من خالل ربط ُمعرف الموقع بالشحنة.أنت تضمن أن معلومات العنوان التي تقد

لك بالحصول على بأي تغيير في معلومات العنوان التي تقدمها، وأنك مصرح  UPSوكاملة ودقيقة، وأنه يجب عليك، في أقرب وقت ممكن، إبالغ 
( قد ال تحدد وتبلغ عن 1)UPS Technologyإلى العنوان الذي تقدمه.أنت تقر وتوافق على أن  UPSIالمعلومات المتعلقة بالطرود التي تقدمها 
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وتبلغ عن الشحنات ( وقد تحدد 2للتسليم إلى العنوان الذي تقدمه أنت أو يصاحب ربط ُمعرف الموقع بالشحنة، ) UPSIجميع الشحنات المطروحة إلى 
غير المخصصة للتسليم إلى العنوان الذي تقدمه أنت أو ال يُقصد تسليمها إلى عنوان مصاحب لربط ُمعرف الموقع بالشحنة الذي  UPSIالمطروحة إلى 

غير الصحيحة أو مطابقة إلى طرف ثالث غير تابع من خالل العنونة  UPSI( ويجوز لك تحديد واإلبالغ عن الشحنات التي تطرحها إلى 3تستخدمه، )
أو ربط غير صحيح لُمعرف الموقع بالشحنة المرتبط بهذه الشحنة.يُشار إلى الشحنات المحددة  UPS Technologyغير صحيحة للعنوان بواسطة 

رتبطة الشحنات الواردة ( أعاله فيما يلي باسم "الشحنات الواردة الموجهة بطريقة خاطئة".قد تتضمن المعلومات الم3( و)2في القسمين الفرعيين )
مسؤولة فقط تجاهك في حاالت سوء السلوك المتعمد أو اإلهمال الجسيم  UPSالموجهة بطريقة خاطئة صورة التوقيع الرقمي لمستلم الشحنة.ستكون 

 عن أي مطالبة أو أضرار تستند إلى اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالطرود الواردة الموجهة بطريقة خاطئة.

(b) المعلومات التي تتلقاها من خالل  .مات المتعلقة بالشحنات الواردة الموجهة بطريقة خاطئةالمعلوUPS 
Technology  المتعلقة بالشحنات الواردة الموجهة بطريقة خاطئة عبارة عن "معلومات".بعد تحديد أي معلومات تتعلق بالشحنات الواردة الموجهة

ألي شخص أو استخدام هذه المعلومات ألي غرض.يتعين عليك، على نفقتك الخاصة، تعويض وإبراء  بطريقة خاطئة، فإنك توافق على عدم اإلفصاح
الناشئة عن أي خرق من جانبك للجملة  UPSمن وضد أي وجميع األضرار التي تكبدها أو لحقت بُمستحقي تعويضات  UPSذمة مستحقي تعويض 

 السابقة أو ذات صلة بهذا الخرق.

، أي إحصائيات تتعلق باألداء أو القدرات UPSلك اإلفصاح عن أو نشر، دون موافقة كتابية مسبقة من  ال يجوزمقاييساألداء. 2.8
 أو بنتائجه. UPS Technologyذات صلة بأي اختبار معياري يُجرى على 

 UPS Technologyالشحن باستخدام  3

 UPS Technologyتخضع الشحنات المطروحة التي تُقدم بيانات بحمولتها من خالل قابلية تطبيق اتفاقيات خدمات الشحن. 3.1
الساري.تخضع جميع الشحنات المطروحة، بما في ذلك على  UPSلعقد خدمات الشحن السارية في ذلك الوقت فيما يتعلق بحساب  UPSتحت حساب 

الخاصة بالنقل أو الخدمة،  UPSط واألحكام المنصوص عليها في أحكام وشروط سبيل المثال ال الحصر، تلك التي ال تخضع لعقد خدمات الشحن، للشرو
يمثل طرف ثالث  UPSلطرح شحنات بصفتك ُمقِدم خدمة نيابة عن عميل  UPS Technologiesالسارية وقت الشحن.ال يجوز لك استخدام أي من 

ملزمة ونهائية، وتخضع  UPS Technologiesبات الخدمات من خالل هذا.جميع طل UPSعليك أواًل لتكون ُمقِدم خدمة لعميل  UPSما لم توافق 
 UPS Technologiesأو  ups.comللتوضيح، جميع طلبات خدمات الشحن التي تظهر من خالل  .لشروط خدمات الشحن المطبقة على هذه الطلبات

، بما في ذلك، على سبيل المثال TFI International, Inc شركةأو إحدى الشركات التابعة ل TFI International, Incاألخرى التي تقدمها شركة 
لهذه الخدمات و/أو شروط أحكام خدمات  TFI"(، تخضع التفاقية الخدمة الخاصة بك مع TFI)فرديًا وجماعيًا، " TForce Freight®ال الحصر، 

TFI  :الحالية، حسب االقتضاء، والمتوفرة علىhttps://www.tforcefreight.com/ltl/apps/RulesTariffs أو الرابط البديل التالي، يُقدم ،
 مثل هذا الرابط لغرض التسهيل فقط.

في وقت تقديم بيانات  esUPS Technologi.أي رسوم شحن تقدمها تقديرات لرسوم الشحن UPS Technologyتقدم  3.2
قد   .UPSIالسارية بشأن النقل أو الخدمة وأي اتفاقية مكتوبة سارية مع  UPSالشحنة هي رسوم تقديرية.الرسوم الفعلية موضحة في شروط وأحكام 

النظر عن الرسوم المقدمة  بغض  في وقت تقديم بيانات الشحنة. UPS Technologyتختلف الرسوم الفعلية للشحنة والرسوم المقدرة التي تعرضها 
السارية بشأن النقل أو الخدمة أو  UPSفي وقت تقديم بيانات الشحنة، ستُطبق الرسوم المنصوص عليها في شروط وأحكام  UPS Technologyمن 

 .UPSIأي اتفاقية مكتوبة معمول بها مع 

 UPSنة المطروحة المقدم بياناتها من خالل إذا كانت المعلومات التي قدمتها عن الشحمعلومات غير كاملة ورسوم إضافية. 3.3
Technology  غير كاملة أو غير دقيقة بأي وجه، يجوز للعضو المعني من أطرافUPS ًولكنه غير ملزم، إكمال هذه المعلومات أو تصحيحها نيابة ،

والرسوم اإلضافية، والعقوبات والغرامات الحكومية، عنك وتعديلها وفقًا لذلك.أنت توافق على دفع جميع رسوم النقل، والرسوم الجمركية، والضرائب، 
و التصريح أ ورسوم التخزين، والرسوم الجمركية المتكبدة نتيجةً إلخفاقك أو إخفاق الُمرسل إليه في تقديم الوثائق المناسبة أو الحصول على الترخيص

، وأي نفقات أخرى تُقَيم أو تُتكبد فيما يتعلق UPSيتكبدها أطراف  مسبقًا، والتكاليف القانونية التي UPSالمطلوب، والرسوم التي يدفعها أطراف 
)يُشار إليها مجتمعةً باسم "الرسوم اإلضافية"(.في حالة الدفع مقابل الشحنات  UPS Technologyبالشحنات المطروحة التي تُقدم بياناتها من خالل 

 UPSاستخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم، فأنت تفوض صراحةً أطراف  عن طريق UPS Technologyالمطروحة التي تُقدم بياناتها من خالل 
ة االئتمان قلتقييم أي رسوم متعلقة بالشحنات المطروحة هذه والحصول عليها، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الرسوم اإلضافية، باستخدام بطا

ل، على سبيل المثال ال الحصر، خيارات الفوترة الخاصة بطرف ثالث أو الدفع باستخدام أو بطاقة الخصم نفسها.في حالة إتاحة خيارات فوترة أخرى، مث
، فإنك توافق على ضمان دفع جميع الرسوم، بما في ذلك أي رسوم إضافية، UPS Technology(، الستخدامك مع Pay by Textالرسائل النصية )

 الطرف الثالث.تتعلق بشحناتك المطروحة في حالة عدم دفع المرسل إليه أو 

(قد تُحصَّل مقابل UPSأنت توافق على أن طريقة الدفع التي تحددها )على سبيل المثال، بطاقة الدفع وحساب إتمام معاملة الشحن. 3.4
ويُقدم ملصق للطباعة، سواء تمت طباعة الملصق الحقًا أم ال، مرفقة  UPS Technologyخدمات الشحن المطلوبة عندما تُكمل معاملة في تقنية 

 .UPSIبطرد وتُطرح لشركة 

لملصق الشحنة المطروحة الدليل القاطع الوحيد على  UPSيشكل المسح الضوئي الذي تقوم به أطراف استالم الشحنة المطروحة. 3.5
 ها وفقًا للملصق.قد استلموا بالفعل الشحنة المطروحة للتعامل مع UPSأن أطراف 

https://www.tforcefreight.com/ltl/apps/RulesTariffs
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 UPS.com Forms forو UPS Shippingواجهة برمجة تطبيقات  زودت. قدرات قاعدة المعرفة الدولية 3.6

Export وبرنامج ، UPS Worldship®،وTradeAbility Services  إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يمكن استخدامها لتسهيل الشحن

"(. أنت تدرك أن القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، بما في ذلك تلك المتعلقة باالستيراد والتصدير قابلة للتغيير، قد ال IKBعبر الحدود )"قدرات 
أو يتم تحديثها دون إشعار. ال تشكل االقتراحات  IKBعلى مسؤوليتك الخاصة، وقد تتغير قدرات  IKB. استخدام قدرات IKBيتم تناولها من قبل قدرات 

)على سبيل المثال، تصنيفات التعريفات أو الرسوم أو الضرائب أو الرسوم ذات الصلة( مشورة قانونية لك أو ألي شخص آخر.  IKBلمقدمة من قدرات ا
خدام أي الدولي الخاصة بك من خالل الجمارك ال يجوز است طرد. قدرات لتخليص الIKBقد تكون هناك حاجة إلى وثائق إضافية لم يتم توفيرها من قبل 

دقة أي معلومات )على سبيل المثال، تصنيف التعريفة( أو تقديرات الرسوم )مثل الرسوم  UPSتقدير للرسوم إال كمرجع مناسب لك. ال تضمن 
بأي حال من األحوال مسؤولة تجاه أي شخص أو كيان عن أي أضرار مباشرة أو  UPS. لن تكون IKB Capabilitiesوالضرائب( المقدمة من قبل 

، حتى لو كنت قد IKBير مباشرة أو تبعية أو عرضية أو غيرها بموجب أي نظرية قانونية عن أي أخطاء في المعلومات أو النماذج أو ميزات قدرات غ
صراحة مسؤوليتها عن جميع الضمانات بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  UPSمن احتمال حدوث مثل هذه األضرار. تخلي  UPSنصحت 
 .IKBت الضمنية لقابلية التسويق والمالءمة لغرض معين فيما يتعلق بقدرات الضمانا

 استمرار سريان الشروط عند اإلنهاء. 4

 
من سياسات االستخدام العام والمعلومات هذه ستظل سارية بعد  التاليةعلى الرغم من إنهاء هذه االتفاقية ألي سبب من األسباب، فإن األقسام 

( b)2.5، و(a)2.3)الجملة األخيرة(، و 2.2)الجملة األخيرة(، و 2.1( )الجملة الرابعة(، وb)1.4، و1.2 - 1.1األقسام أي إنهاء من هذا القبيل:

  .)آخر جملتين( 6.3)الجملة األخيرة(، و (a)2.7، و(خامسةال )الجملة
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 المستند التوضيحي أ

 
 تعريفات
 

 العام والمعلومات هذه.تُستخدم المصطلحات المبينة التالية في سياسات االستخدام 

 ( من سياسات االستخدام العام والمعلومات هذه.a) 2.4يُقصد به المعنى المنصوص عليه في البند  المسؤول

 يُقصد بها معلومات تتلقاها عند أداء أغراض لوجستيات الطرف الثالث. معلومات لوجستيات الطرف الثالث

لشحنات لوجستيات  UPSيُقصد بها استخدام العميل في نطاق أعماله لتقديم خدمات لوجستية لطرف ثالث لعمالء شحن  أغراض لوجستيات الطرف الثالث
إلى أطراف  UPS Technologyالطرف الثالث.من أجل التوضيح، ال تتضمن أغراض لوجستيات الطرف الثالث إعادة بيع أو توزيع أو إعادة توزيع 

 ثالثة.

( 1لخدمات لوجستيات الطرف الثالث، تلك الشحنات التي يُعرض بيانتها وتُطرح) UPSفيما يتعلق بعمالء  لثالث يُقصد بهاشحنة لوجستيات الطرف ا
لخدمات لوجستيات الطرف الثالث  UPSفي خدمات لوجستيات الطرف الثالث، )ب( ومن مورد عمالء  UPS)أ( من العميل لصالح عمالء  UPSIإلى 

 UPSIلوجستيات الطرف الثالث بناًء على تعليمات من العميل، في كلتا الحالتين المذكورتين أعاله، والتي تُطرح إلى لخدمات  UPSأو أحد عمالء 
الُمخصصة للتسليم إلى العميل من أجل  UPSI( وإلى 2في خدمات لوجستيات الطرف الثالث، ) UPSالمخصصة لعمالء  UPSبموجب حسابات 

 في خدمات لوجستيات الطرف الثالث. UPSاالستفادة من عمالء 
 

 UPSأو  UPSالموضوعة على مواقع  URLيُقصد بها المواقع اإللكترونية والموارد الخاصة باألطراف الثالثة المرتبطة بعناوين  المواقع المرتبطة
Technology .اإللكترونية 

 صفتك ُمقِدم للخدمة.يُقصد بها المعلومات التي استلمتها عند العمل ب معلومات ُمقِدم الخدمة

 .الذي يستلم خدمات لوجستية من طرف ثالث من العميل. UPSيُقصد به عميل الشحن لدى  لخدمات لوجستيات الطرف الثالث UPSعميل )عمالء( 


