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 UPS TECHNOLOGYاتفاقية 
  UTA 10072022 نسخة

هذه.  UPS Technologyيرجى قراءة الشروط واألحكام التالية بعناية. عن طريق تحديد خانة اختيار القبول أو أي مؤشر قبول آخر التفاقية تقنية 
 UPS MARKET من خالل اإلشارة أدناه إلى أنك توافق على االلتزام بشروط هذه االتفاقية وأحكامها وأنك قد دخلت في اتفاقية ملزمة قانونيًا مع

DRIVER, INC. "(UPS.)" 

هذه  الشروط واألحكام العامة (1)طالما أنك تفي بمسؤولياتك من حيث:  UPS Technologyالستخدام  UPSيستمر اإلذن الذي تمنحك إياه 
>https://www.ups.com/assets/resources/media/ar_SA/GTC.pdf<( 2؛ )المتاحة على  وحقوق المستخدم النهائي
<>https://www.ups.com/assets/resources/media/ar_SA/EUR.pdf( وسياسات االستخدام العام والمعلومات المتاحة على 3؛ )
<https://www.ups.com/assets/resources/media/ar_SA/IGUP.pdf إضافةً إلى الوثائق المشار إليها في أي من األجزاء الثالثة ،>

 المذكورة أعاله ) "االتفاقية"(.
 

هذه االتفاقية: الشروط واألحكام العامة،وحقوق المستخدم النهائي، وسياسات االستخدام جميع أجزاء  -تؤكد بموجب هذه االتفاقية أنك قد قرأت وفهمت تماًما 
 العام والمعلومات بما في ذلك الوثائق الُمشار إليها في هذه االتفاقية.

 
 ألغراض االتفاقية:

الذي تستخدمه لتسجيل أول  UPS( الذي يُعين لحساب 1يُقصد بمصطلح "العميل" الشخص صاحب العمل لديك، وليس ُمقِدم الخدمة، )
UPS Technology  تصل إليها، إذا كان حسابUPS ( الذي يُعين ألول حساب 2مطلوبًا لهذا التسجيل، أو )UPS  تستخدمه معUPS 

Technology  التي تصل إليها، إذا لم يكن حسابUPS ( عندما ال تتطلب أول 3مطلوبًا للتسجيل ولكنه مطلوب لالستخدام، أو )UPS 
Technology  تصل إليها حسابUPS .للتسجيل أو لالستخدام 

هذا على إدارة نشاط الشحن الخاص به مع أطراف  UPSلمساعدة عميل  UPSيُقصد بمصطلح "ُمقِدم الخدمة" طرف ثالث يستعين به عميل 
؛ ولكن UPSمثل هذه الخدمات لعميل كتابةً ألداء  UPS، بما في ذلك مزودي خدمة بيانات الفوترة الذين وافقت عليهم شركة UPSشركة 

 .UPSالتابعة أن تعمل بصفتها ُمقِدم الخدمة دون موافقة كتابية من  UPSشريطة أن يجوز لشركات 

 "الموظف ُمقِدم الخدمة" يعني الموظف المنوط بتقديم الخدمة.

( أنت بصفتك فرًدا، إذا كنت تبرم هذه 1ذلك: )تعني كلمة "أنت" أو الضمير "ك" المتصل بأي لفظة للداللة على اإلضافة، حسبما انطبق 
( أنت بصفتك فرًدا وعمياًل، إذا 2؛ أو )UPS Technologiesاالتفاقية بصفتك فرًدا نيابةً عن أي طرف ثالث الستخدامك الشخصي لـ 

ملك، إذا كان ( أنت بصفتك فرًدا وصاحب ع3ضمن مسؤولياتك بصفتك موظفًا لدى العميل؛ أو ) UPS Technologyكنت تستخدم 
ضمن مسؤولياتك بوصفك أحد الموظفين الُمقِدمين  UPS Technologyوأنت تستخدم  UPSصاحب العمل هو ُمقدم خدمة إلى أحد عمالء 
 .UPSللخدمة من أجل أداء خدمات لصالح عميل 

نًا بموجب القانون المعمول به نيابةً عن نفسك أو عن تقر وتتعهد بأنك وصلت سن الرشد القانوني، وأنه، إذا انطبق ذلك، يمكنك إبرام عقود ملزمة قانو
.إذا لم يعد مسموًحا لك في أي وقت بإبرام عقود ملزمة قانونًا بموجب القانون المعمول UPS Technologyالعميل أو عن ُمقِدم الخدمة التابع لشركة 

نيابةً عنك أو نيابةً عن هذا العميل أو  UPS Technologyوز لك استخدام به نيابةً عن نفسك أو العميل أو ُمقِدم الخدمة، حسبما يقتضي األمر، فال يج
 ُ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 بهذه التوضيحي )أ(الُمستند تحمل المصطلحات الُمستخدمة في هذه االتفاقية المعاني الُموضحة في .تعريفات .1
لحقوق المستخدم النهائي. في حالة وجود أي تعارض بين شروط حقوق المستخدم النهائي والشروط واألحكام العامة والُمستند التوضيحي )أ( االتفاقية 

 هذه، تسري الشروط واألحكام العامة هذه.

 .ترخيصمنح ال .2

بموجب هذه االتفاقية وتقبل، وفقًا لشروط هذه االتفاقية وأحكامها، ترخيًصا محدوًدا وقاباًل لإللغاء وغير قابل  UPSتمنحك شركة   .النطاق .2.1
لُمرتبطة أو الوصول إليها، عند االقتضاء، والوثائق التقنية ا UPS Technologyللترخيص من الباطن وغير حصري وغير قابل للتحويل، الستخدام 

على حقوق وقيود ترخيص عامة إضافية، فضاًل عن  حقوق المستخدم النهائي.تحتوي UPS Technologyبها في المنطقة المسموح فيها باستخدام 
 .UPS Technologyحقوق الترخيص وقيوده الخاصة بـ 

من الباطن أو اإلفصاح عنها أو  UPSألي من موظفيك ووكالئك، ترخيص مواد  ال يجوز لك، أو  .وبرامجها UPSمواد  -القيود العامة  .2.2
أو أي جزٍء منها )بما في ذلك تصحيحات البرامج(،  UPS.توافق على عدم تعديل مواد UPSنقلها ألي طرف ثالث دون الحصول على موافقة كتابية من 

، UPSها، أو توزيعها، أو إعادة توزيعها، أو إعادة تسويقها، أو التخلص منها دون موافقة أو استنساخها، أو استئجارها، أو تأجيرها، أو إقراضها، أو رهن
امها وفقًا لهذه خدكما أنك تتنازل بموجب هذه االتفاقية عن أي حقوق كهذه يمنحها القانون المعمول به.توافق على عدم نسخ البرامج، باستثناء ما يلزم الست

( من البرامج وذلك ألغراض األرشفة فقط.يجب أن تتضمن هذه النسخة االحتياطية 1لك إال إنشاء نسخة احتياطية واحدة )االتفاقية، شريطة أنه ال يجوز 
وإشعارات الملكية األخرى، ويجب أن تخضع لجميع الشروط واألحكام الواردة في هذه االتفاقية.بصرف النظر عن  UPSحقوق النشر الخاصة بشركة 
 التفاقية، ال يجوز لك استخدام البرامج على أساس مشاركة الوقت مع جهة خارجية أو مكتب خدمة خارجي.أي شيء يتعارض مع هذه ا

"( األمريكية التي يديرها مكتب الصناعة EARالواردة أدناه تخضع للوائح إدارة التصدير )" UPSتقر بأن جميع مواد   .ضمانات قانون التصدير .3
اًل عن القوانين واللوائح األمريكية األخرى.توافق على االمتثال للوائح إدارة التصدير األمريكية وجميع قوانين الواليات واألمن بوزارة التجارة األمريكية، فض

أو إعادة تصديرها باستثناء ما تصرح به لوائح إدارة  UPSالواردة أدناه وعدم تصدير مواد  UPSالمتحدة المعمول بها في معامالتك واستخدامك لجميع مواد 
ل إلى أيٍ من الوصوتصدير األمريكية وقوانين الواليات المتحدة والقوانين األخرى المعمول بها.دون الحد من عمومية ما سبق؛ فإنك توافق وتقر وتتعهد بعدم ال

( منطقة محظورة )أو أي 1لى )أو تنزيلها أو إصدارها أو نقلها أو تحويلها أو نقلها بالشحن العابر من أو إلى أو تصديرها أو إعادة تصديرها إ UPSمواد 
( أي شخص أو كيان أو منظمة مدرجة في قائمة وزارة الخزانة األمريكية للمواطنين المحددة أسماؤهم بشكل خاص أو في قائمتي 2مواطن أو مقيم فيها( أو )

منطقة محظورة واألشخاص أو الكيانات أو المنظمات المدرجة األشخاص والكيانات المحظورين من وزارة التجارة األمريكية.قد تتغير البلدان والمناطق التي تُعد 
علومات لرجوع إلى مفي القوائم المذكورة أعاله من وقت إلى آخر.تقر بااللتزام بهذا الشرط واالمتثال له بغض النظر عن أي تغييرات من هذا القبيل.لسهولة ا

خاص والكيانات أو المنظمات المدرجة في القوائم المذكورة أعاله على: عن المنطقة المحظورة، يمكن العثور على البلدان والمناطق واألش
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txtو ، 
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx-https://www.treasury.gov/resource ،

 mhttps://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.ht.و

 .UPSمواد  .4

ومستحقاتها  UPSتمتلك جميع الحقوق الخاصة بمواد  UPSتقر وتوافق بموجب هذه االتفاقية على أن   .ملكية حقوق الملكية الفكرية .4.1
بموجب هذه االتفاقية.لن تأتي، أو تسمح  UPSوفوائدها أو أن لها الحق في ترخيصها لك.تقر بأنك لم تستحوذ ولن تستحوذ على أي حقوق ملكية في مواد 

 UPSأو ُمرخصيها.تحتفظ شركة  UPSمن شأنه أن يمس بأي شكٍل من األشكال بحقوق  UPSعمًدا، في أي وقت بأي فعل أو شيء في مواد 
 غير الممنوحة تحديًدا في هذه الوثيقة. UPSوُمرخصوها بجميع الحقوق المتعلقة بمواد 

ث UPS Technologyو UPSإجراء تغييرات على مواد  .4.2  UPSأو تغير أو تعدل أو تضيف إلى أي من أو كل من مواد  UPS.قد تحد ِ
 أو أيًا منها في أي وقت. UPS Technologyو

 .خدمات الدعم .5

، وفقًا لتقديرها الخاص، استجابةً لطلبك، دعم البرامج أو صيانتها )"خدمات UPSمن وقٍت إلى آخر، قد تختار   .الدعم والصيانة .5.1
ووكالئها المعتمدين )"ُمقدمو الدعم"(، من أجل تقديم خدمات الدعم، للوصول إلى البرامج والتطبيقات األخرى التي قد  UPSالدعم"(.تفوض أنت 

وب لحاس( عن بُعد، عبر اإلنترنت أو أي وسيلة أخرى )قد تتطلب تثبيت برامج إضافية على أنظمة ا1تستخدمها مع البرامج وأنظمة الحاسوب لديك إما )
( من خالل زيارات الموقع في أوقات محددة حسبما تتفق عليها األطراف.ستقبل 2أو ُمقدمي الدعم( )"برامج الدعم"(، أو ) UPSالخاصة بك بواسطة 

لديك، وقد على البرامج في أثناء تشغيلها على نظام الحاسوب  UPSأنت كل جلسة دعم تستخدم برامج الدعم على حدة.خالل هذه الجلسات، قد تطلع 
وُمقدمي الدعم الحَق في معالجة البرامج وأنظمة الحاسوب لديك  UPSعلى إجراء تعديالت على أنظمة الحاسوب لديك.كما أنك تمنح  UPSتساعدك 

 UPSقًا لتقدير فوتطبيقاتك وملفاتك وبياناتك وتعديلها حسبما تقتضي الحاجة لتزويدك بخدمات الدعم.ومع ذلك، توافق على أن أي خدمات دعم ستُقدم و
 بتقديم أي خدمات دعم. UPSولن يُفسر أي شيء في االتفاقية على أنه يلزم 

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 يراقبونها،  UPSتقر وتوافق على أنه يجوز لك اإلفصاح عن معلوماتك وبياناتك، أو أن   .الوصول إلى معلومات الملكية .5.2
من الشروط واألحكام  7أو ُمقدمي الدعم خدمات الدعم؛ وأن هذه المعلومات والبيانات غير سرية، ومن ثَّم فإنها ال تخضع للمادة  UPSفي أثناء تقديم 

على خالف ذلك في اتفاقية سرية موقعة منفصلة عن هذه االتفاقية.باإلضافة إلى ذلك، تقر بأن جلسات االتصاالت عن بُعد  UPSالعامة، ما لم توافق 
أو ُمقدمي الدعم غير مسؤولين عن  UPSأو ُمقدمي الدعم قد تُعقد عبر اإلنترنت، وهو أمر غير آمن بطبيعته، وتوافق على أن  UPSتستخدمها  التي

 أو ُمقدمي الدعم. UPSأي انتهاكات أمنية تحدث على اإلنترنت.يجب أن تأخذ ما سبق في الحسبان عند طلب خدمات الدعم من 

 .واإلنهاءتعليق العمل؛ المدة  .6

أو حسب  UPS Technologyمن خالل  UPSتعليق حقوقك في الوصول إلى أي جزء من أنظمة  UPSيجوز لشركة  .تعليق الحقوق .6.1
 UPS Technologyأو  UPS( منع الوصول إلى أي جزء من أنظمة 1وحدها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، ) UPSالضرورة ووفقًا لتقدير 

( االمتثال لقانون أو الئحة أو 3أو ) UPS Technologyأو  UPS( تصحيح خطأ مادي في أنظمة 2وط هذه االتفاقية وأحكامها؛ أو )ال يتوافق مع شر
 قاعدة أو أي حكم صادر عن محكمة أو هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي.

ة المفعول بالكامل بعد ذلك حتى إنهائها على النحو تصبح هذه االتفاقية سارية عند موافقتك عن طريق النقر أدناه وتظل سارية ونافذ .المدة .6.2
 الوارد في هذه االتفاقية )"المدة"(.

6.3. UPS Technology تستضيف  .المستضافةUPS  أو شركاتUPS  التابعة أو بائعوUPS  أو شركاتUPS  التابعة تقنيةUPS 
Technology  بعينها.تُستضافUPS Technology  المستضافة على خوادم في الواليات المتحدة األمريكية ومن المقرر أن تكون متاحة على مدار
 UPSإتاحة  UPS( أيام في األسبوع )بخالف عدم إتاحتها لصيانتها(؛ ومع ذلك، ال تضمن 7( ساعة في اليوم، سبعة )24أربع وعشرين )
Technology و خاٍل من األخطاء.تحتفظ المستضافة، أو أن الوصول سيكون دون انقطاع أUPS  بالحق في قطعUPS Technology  المستضافة

التابعة غير  UPSوشركات  UPSأو تقييدها أو تعليقها من وقٍت إلى آخر ألغراض الصيانة والتحديث وألسباب مماثلة.أنت توافق على أن شركة 
 المستضافة، بغض النظر عن السبب. UPS Technologyمسؤولة عن أي أضرار تنشأ عن أي انقطاع أو تعليق أو إنهاء لخدمات 

 .اإلنهاء .6.4

 UPSإنهاء أيٍ من أو جميع تراخيص  UPSيجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية، ويجوز لشركة  .أ
Technology .الممنوحة بموجب هذه االتفاقية، لدواعي المالءمة في أي وقت بناًء على إشعار كتابي للطرف اآلخر 

أو  7أو  3( عند مخالفة أحكام المادة 1أي إجراء آخر ) UPSعلى الرغم مما سبق، تُنهى هذه االتفاقية دون الحاجة إلى اتخاذ  .ب
( في حالة إفالسك أو بدء إجراءات إفالسك 2من الشروط واألحكام العامة )الجملة الثالثة(؛ أو ) 4.1و 2.2من الشروط واألحكام العامة أو القسمين  10
ائي حارس قضعادة تنظيم الشركة أو إعادة التأهيل المدني أو عقد اتفاق أو التصفية الخاصة أو أي إجراءات إعسار أخرى متعلقة بك، أو إذا كان لديك أو إ

( إذا 3، أو )أو مدير قضائي أو حارس قضائي إداري أو مأمور تصفية ُمعين أو يجب أن تصدر قراًرا للتصفية، أو تصدر المحكمة أمًرا في هذا الصدد
 .UPS( عند حذف ملفك الشخصي لدى 4كنت شريًكا أو كان العميل أو مقدم الخدمة في شراكة وقد ُحِلت هذه الشراكة، أو )

 .أثر إنهاء االتفاقية .6.5

عند إنهاء هذه االتفاقية ألي سبب من األسباب، تُنهى جميع التراخيص الممنوحة بموجب هذه االتفاقية على الفور ويجب عليك  .أ
 التي بحوزتك أو تحت سيطرتك. UPSواستخدامها وتدمير جميع مواد  UPSلتوقف واالمتناع فوًرا عن الوصول إلى مواد ا

 UPS، يجب عليك التوقف واالمتناع فوًرا عن استخدام والوصول إلى UPS Technologyعند إنهاء أحد تراخيص  .ب
Technology  وموادUPS  المرتبطة بها وتدمير جميع موادUPS لمرتبطة التي بحوزتك أو تحت سيطرتك.ا 

والمواد وتلك  ؛6.6و6.5و 4.1من الشروط واألحكام العامة؛ واألقسام  12و ،7-9و 1تظل أحكام المواد   .استمرار الشروط عند اإلنهاء .6.6
من حقوق المستخدم النهائي؛ والمواد وتلك األقسام الخاصة بسياسات االستخدام العام  10.3القسم األقسام الخاصة بحقوق المستخدم النهائي المحددة في 

 من سياسات االستخدام العام والمعلومات ساريةً بعد إنهاء هذه االتفاقية ألي سبب من األسباب. 4والمعلومات المحددة في المادة 

 .المعلومات السرية، وأسرار التجارة، والمعلومات .7

مدة االتفاقية وبعد ذلك، ال يجوز لك استخدام )باستثناء ما هو مسموح به فيما يتعلق بأدائك أدناه( أي أسرار تجارية أو اإلفصاح  .خاللاإلفصاح .7.1
(.خالل مدة االتفاقية UPSعنها أو السماح ألي شخص بالوصول إليها )بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أي أسرار تجارية واردة في مواد 

( سنوات بعد ذلك، ما لم ينص القانون على خالف ذلك، كما ال يجوز لك استخدام أي معلومات سرية أو اإلفصاح عنها أو السماح ألي 5خمس ) ولمدة
وط من هذه الشر 7شخص بالوصول إليها، باستثناء ما هو مسموح به فيما يتعلق بأدائك بموجب هذه االتفاقية.تقر بأنه في حالة مخالفة أحكام المادة 

تعويض كاٍف بموجب القانون الُمتاح لها، وقد تعاني من ضرر ال يمكن عالجه، ويحق لها طلب تعويض  UPSواألحكام العامة، قد ال يكون لدى 
ذا إصة.عادل.أنت توافق على حماية هذه المعلومات السرية واألسرار التجارية مع بذل عناية ال تقل عن حرصك على حماية معلوماتك السرية أو الخا
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فرصة  UPSسابقًا بوقٍت كاٍف حتى يكون لدى  UPSكان اإلفصاح عن المعلومات السرية مطلوبًا بموجب أحكام أي قانون أو أمر محكمة، فستخطر 
 معقولة لالعتراض.

ف ما هو مسموح ال يجوز لك تجميع المعلومات أو الخدمات أو المنتجات التي تستخدم المعلومات أو استخالصها أو تطويرها بخال  .التجميع .7.2
 به صراحةً بموجب هذه االتفاقية.

( االستخراج من واجهة 2( وظيفة تصدير البيانات المدمجة في البرامج؛ أو )1ال يجوز لك التصدير، سواء عن طريق )  .تصدير البيانات .7.3
واستخدام هذه البيانات لمقارنة أسعار  UPS( بخالف ذلك، أي بيانات من قواعد بيانات 3البرامج )مثل استخدام برامج لنسخ بيانات من الموقع(؛ أو )

 .UPSالشحن أو أوقات التسليم مع أسعار الشحن أو أوقات التسليم ألي طرف ثالث ليس ضمن أطراف 

 .الضمانات .8

ة المنطقة المحظورة وأن أيًا منكما ليس مواطنًا أو شركة مؤسسة في حكوم ( ليس للعميل أو لك مقر رئيسي1تقر وتتعهد بما يلي )  .العميل .8.1
( وأنك أو العميل غير ُمدرجين في قائمة وزارة الخزانة األمريكية للمواطنين المحددة أسماؤهم بشكل خاص وأن أيًا منكما 2أو مقيًما في هذه المنطقة؛ )

قائمة وزارة الخزانة األمريكية للمواطنين المحددة أسماؤهم بشكل ال يملك نسبة خمسين بالمائة أو أكثر بواسطة أو تحت تصرف أي شخص ُمدرج في 
خاص )حيث يمكن تعديلها من وقت إلى آخر، والتي يمكن العثور عليها، بوصفها مرجع مناسب فقط، على 

sdnlist.txthttps://www.treasury.gov/ofac/downloads/ 
( )كل منهم "شخص خاضع center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx-https://www.treasury.gov/resourceو

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

 .إخالء المسؤولية .8.2

( يوًما من استالمك لها وذلك على النحو الموضح في الوثائق 90بأن هذه البرامج ستعمل فعليًّا لمدة تسعين ) UPSتتعهد أطراف  .أ
الوحيدة عن انتهاك الضمان السابق في استبدال أي برامج من هذا القبيل.باستثناء ما هو منصوص عليه  UPSالتقنية ذات الصلة بالبرامج.تقع مسؤولية 

يع العيوب" وفي حالتها ووضعها الحاليين.ال يوجد كفالة أو إقرار أو ضمان "كما هي بجم UPSفي الضمان الوارد في الجملتين السابقين، تُزود مواد 
 داء أو عدم انتهاكأو شرط أو التزام أو بند، صريح أو ضمني، قانوني أو غير ذلك، فيما يتعلق بالحالة أو الجودة أو المتانة أو الدقة أو االكتمال أو األ

، وأن UPSأو افتراضه من جانب  UPSع الكامل أو المالءمة لغرض معين أو تحديد استخدام مواد حقوق الطرف الثالث أو قابلية التسويق أو التمت
 ناتجميع هذه الضمانات واإلقرارات والشروط والتعهدات والبنود مستثناة بموجب هذا إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، وكذلك أي ضما

.ال تشكل المعلومات أو النصائح الشفوية أو المكتوبة UPSتصحيح العيوب الموجودة في مواد  UPSضمن ناشئة عن إجراءات التعامل أو االستخدام.ال ت
 ضمانًا. UPSأو أيٍ من ممثلي  UPSالُمقدمة من 

أو ُمقدمي الدعم إلى أنظمة الحاسوب لديك وملفاتك وبياناتك ذات الصلة  UPSعالوةً على ذلك، فإنك تقر وتوافق على أن وصول  .ب
 ةمن الشروط واألحكام العامة من هذه االتفاقية هو فقط لتسهيل خدمات الدعم نيابةً عنك، وتظل المسؤول الوحيد عن النسخ االحتياطي ألنظم 5لمادة وفقًا ل

قدم "كما هي بجميع أو أي من ُمقِدمي الدعم وفقًا لهذه االتفاقية تُ  UPSالحاسوب والتطبيقات والملفات والبيانات.أي خدمات دعم أو برامج دعم تقدمها 
 UPSأي ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بأي من خدمات الدعم أو برامج الدعم هذه.دون تقييد لما سبق ذكره، تخلي  UPSالعيوب"، وال تقدم 

هاك حقوق التسويق، أو لعدم انت صراحةً مسؤوليتها بموجب هذه االتفاقية عن جميع الضمانات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي ضمان لقابلية
ذات  ائجالطرف الثالث، أو للمالءمة لغرٍض ما، متعلق بخدمات الدعم أو برامج الدعم الُمقدمة بموجب االتفاقية وجميع النصائح والتشخيصات والنت

 خدمات الدعم. لن تكون مسؤولة عن أي خطأ أو إغفال أو تقصير أو نقص أو عدم توافق في UPSالصلة.تقر وتوافق على أن 

 UPS، وقد تتم إعاقة الوصول إلى أنظمة UPSالوصول المستمر أو غير المنقطع أو اآلمن إلى أنظمة  UPSال تضمن أطراف  .ج
 غير مسؤولة عن أي أضرار من أي نوع ناتجة عن هذا التدخل. UPS.أطراف UPSهذه بسبب عوامل عديدة تقع خارج سيطرة 

بفرض قيود على الضمان الضمني، لذلك قد ال تنطبق عليك القيود واالستثناءات الواردة في ال تسمح بعض السلطات القضائية  .د
د واالستثناءات وهذا القسم.تمنحك االتفاقية حقوقًا قانونيةً محددةً.قد تكون لك أيًضا حقوق أخرى تختلف من سلطة قضائية إلى أخرى.توافق وتقر بأن القي

 ليها في هذه االتفاقية عادلة ومعقولة.من المسؤوليات والضمانات المنصوص ع

 .تحديد المسؤولية .9

( األضرار العرضية أو 1ال تسمح بعض السلطات القضائية بتحديد المسؤولية عن بعض األضرار مثل تحديد المسؤولية عن ) .أ
اإلصابات الشخصية أو الوفاة.وفقًا لذلك، قد ال ( واألضرار الناتجة عن 3( واألضرار الناتجة عن اإلهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد، )2التبعية، )

التفاقية حقوقًا اتنطبق عليك القيود واالستثناءات الواردة في هذا القسم وتكون قابلة للتطبيق فقط إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به.تمنحك هذه 
ى.إذا كنت تتعامل بصفتك مستهلًكا، فإن حقوقك القانونية التي ال يمكن قانونية محددة.قد تكون لك أيًضا حقوق أخرى تختلف من سلطة قضائية إلى أخر

 التنازل عنها، إن وجدت، ال تتأثر بهذه 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 مسؤولية تجاهك أو تجاه أي طرف ثالث عن أي تعويضات غير مباشرة أو تبعية أو رادعة أو عقابية  UPSال تتحمل أطراف  .ب
باح مفقودة أو فقدان البيانات أو استخدام البيانات أو أي مدخرات مفقودة أو تكاليف شراء السلع البديلة الناشئة أو متعددة أو عرضية أو خاصة أو أي أر

أو غير ذلك، حتى إذا أُخِطر  UPSعن هذه االتفاقية، بسبب انتهاك العقد أو أي مسؤولية تقصيرية )بما في ذلك اإلهمال( أو جنحة أو استخدام مواد 
من الشروط واألحكام  8.2من حقوق المستخدم النهائي والقسم  1.1ار الواقعة.باستثناء تحديد المسؤولية المنصوص عليه في القسم باألضر UPSأطراف 

عن أي أضرار )مباشرة أو غير ذلك( أو أي عقوبات أو خسائر، بغض النظر  UPSالعامة، لن تتحمل بأي حال من األحوال مسؤولية جميع أطراف 
لمطالبات، سواء أكان ذلك منصوًصا عليه في العقد أم ال، أو المسؤولية التقصيرية )بما في ذلك اإلهمال( أو الُجنح أو غير ذلك من أي عن الدعاوى أو ا

 دوالر أمريكي(، أو أي مطالبة بالتعويض عن األضرار الُمتنازل عنها بموجب هذه االتفاقية. 1000نوع يتجاوز، في المجموع، ألف دوالر أمريكي )

 UTAلتجنب الشك ومن أجل التوافق مع الفقرة الثانية من هذه الشروط واألحكام العامة، ال يؤدي تقديم هذه االتفاقية )النسخة  .ج
 دوالر أمريكي(. 1000فيما يزيد على ألف دوالٍر أمريكي ) UPS( لك أكثر من مرةٍ واحدةٍ إلى تغيير المسؤولية اإلجمالية ألطراف 10072022

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

باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه االتفاقية، توافق على أنه ال يجوز لك، دون الحصول على موافقة   .استخدام االسم والدعاية .10
)بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر اسم شركة  UPSت، استخدام اسم أطراف في كل حالة من هذه الحاال UPSكتابية مسبقة منفصلة من 

United Parcel Service of America,Inc في الدعاية أو اإلعالن أو أي شيء بخالف ذلك، أو أي شريك ألطراف ).UPS  ،أو موظف لديهم
 و محاكاة أي من ذلك.أ UPSوال أي اسم تجاري أو عالمة تجارية أو ثوب تجاري مملوًكا ألطراف 

باستثناء ما هو منصوص عليه على وجه التحديد في هذه االتفاقية، يجب أن تكون جميع اإلشعارات أو الطلبات أو االتصاالت   .إشعارات .11
 األخرى المطلوبة أو المسموح بها بموجب هذه االتفاقية مكتوبة ويجب تقديمها على النحو التالي:

)يُعد اإلشعار ساريًا بعد يوم عمل واحد من  ®UPS Next Day Air: عن طريق التسليم الشخصي، تسليم عن طريق إذا كنت الشخص الذي سيقدمها
تالم تاريخ اس اإلرسال(؛ أو عن طريق الفاكس أو اإلرسال بالنسخ عن بُعد في حالة استالم تأكيد اإلرسال من الطرف الُمرِسل )يُعد اإلشعار ساريًا منذ

يق البريد الُمسجل، أو إيصال اإلرجاع المطلوب، أو الدفع المسبق بالبريد )يُعد اإلشعار ساريًا في يوم العمل العاشر بعد وضعه في التأكيد(؛ أو عن طر
، UPS، مالحظة:قسم الشؤون القانونية بشركة UPS, 35 Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328البريد( على العنوان التالي: 

 ؛ و6912-828 (404)الفاكس: 

: بكل الطرق المتاحة لك باإلضافة إلى البريد اإللكتروني )يُعد اإلشعار ساريًا من تاريخ اإلرسال(؛ إلى العنوان أو عنوان البريد UPSإذا كان عن طريق 
( بحساب 2، أو )UPSعلى النحو الُمقدم إلى  UPS Technology( بمعلومات تسجيلك على 1اإللكتروني أو رقم الفاكس، حسبما ينطبق ذلك، )

UPS  الذي تستخدمه معUPS Technology ( ثم إلى العنوان أو عنوان البريد اإللكتروني أو رقم 2( و)1( إذا لم ينطبق أي من النقطتين )3أو ،)
 .UPSالفاكس، حسبما تقتضي الحاجة، الذي قدمته بخالف ذلك إلى 

( يوًما إلى 30لكتروني أو رقم الفاكس عن طريق إرسال إشعار مكتوب في غضون ثالثين )يجوز ألي من الطرفين تغيير عنوانه أو عنوان بريده اإل
 الطرف اآلخر.

 .مسائل متنوعة .12

األطراف هي أطراف مستقلة وال يجوز تفسير أي شيء في هذه االتفاقية على أنه بناء عالقة عمل ووكالة وشراكة   .األطراف المستقلة .12.1
األطراف.ال يُمنح أي من الطرفين أي حق أو سلطة لتحمل أو فرض أي التزام أو مسؤولية، صراحةً أو ضمنيًا، ومشروع مشترك أو أيًا من ذلك بين 

 نيابةً عن الطرف اآلخر أو باسمه، أو إلزام هذا الطرف اآلخر بأي طريقة.

الطرفين بموجب هذه االتفاقية، ساري  لن يكون أي تنازل عن أي حكم من أحكام هذه االتفاقية، أو أي حقوق أو التزامات ألي من  .التنازل .12.2
قف محدد والمفعول، إال بموجب وثيقة مكتوبة يوقعها الطرف أو األطراف التي تتنازل عن االمتثال، ويكون أي تنازل من هذا القبيل ساريًا فقط في م

 وللغرض المحدد المنصوص عليه في هذه الوثيقة.

لديك بعض الحقوق التي ال يمكن تقييدها بموجب عقد مثل هذه االتفاقية.ال تهدف هذه االتفاقية بموجب القانون، قد يكون   .قابلية فصل األحكام .12.3
اريًا ونافذًا س بأي حال من األحوال إلى تقييد هذه الحقوق.إذا تبين أن أي جزء من هذه االتفاقية غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فسيظل الجزء المتبقي

 لقانون المعمول به.تماًما إلى أقصى حد يسمح به ا

ال يجوز لك إحالة هذه االتفاقية، بما في ذلك أي حقوق أو تراخيص أو التزامات بموجب هذه االتفاقية، إلى أي شخص أو كيان آخر   .اإلحالة .12.4
بموجب هذه االتفاقية تعيين أو تفويض أو نقل هذه االتفاقية أو أي حقوق تُمنح  UPS.يجوز لشركة UPSدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من 

دون الحاجة إلى أي مصادقتك أو موافقتك.تحقيقًا لهذه األغراض، يجب أن تشمل "اإلحالة"، على  UPSكلها أو أي جزء منها إلى أي طرف من أطراف 
نها، بموجب القانون أو غير ذلك، سبيل المثال ال الحصر، أي دمج أو بيع لجميع أو أغلب أصول الطرف الُمحيل أو أي نقل لهذه االتفاقية، أو أي جزء م

( أو أكثر من األسهم/ الحصص التي يحق لمالكها التصويت للطرف الُمحيل أو من يتحكم فيها.في ٪30أو أي بيع أو نقل آخر بنسبة ثالثين في المائة )
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وخلفائهم القانونيين والُمحال إليهم ممن يُسمح لهم  حالة أي إحالة مسموح بها لهذه االتفاقية، تكون هذه االتفاقية ملزمة ونافذة لصالح كل من األطراف
 بذلك.

ال تشمل أي رسوم مستحقة بموجب هذه االتفاقية أي ضرائب ورسوم )بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أي ضرائب   .الضرائب .12.5
الضرائب ُمشكلة على النحو الواجب مقابل الرسوم مقتطعة أو ضرائب القيمة المضافة أو أي ضرائب أو رسوم أخرى منطبقة( تفرضها أي سلطة لفرض 

بموجب هذه االتفاقية.ستكون مسؤواًل وحدك عن حساب أي ضرائب من هذا القبيل ودفعها إلى سلطة فرض الضرائب ذات  UPSالمستحقة لشركة 
 الصلة، وال يجوز لك تقليل مبلغ الرسوم المستحقة لدفع هذه الضرائب.

تخضع هذه االتفاقية وأي مطالبة أو قضية أو خالف ينشأ عن هذه االتفاقية أو يتعلق بها )سواء   .لقضائي واللغةالقانون الحاكم واالختصاص ا .12.6
( واتفاقية 2( تعارضها مع المبادئ القانونية؛ )1لخرق العقد أو المسؤولية التقصيرية أو ما خالف ذلك( لقوانين والية نيويورك وتُفسر وفقًا لها، باستثناء )

( والبروتوكول الُمعدل التفاقية 4بشأن مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع؛ ) 1974( واتفاقية عام 3لمتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع؛ )األمم ا
، سواء الحالية أو .تعلن األطراف أنهم قد طلبوا إعداد هذه االتفاقية وجميع الوثائق المتعلقة بها1980أبريل  11المبرمة في فيينا بتاريخ  1974عام 

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

دمة فقط للتيسير ُمقي، وبما يتوافق مع اإلبرام المقبول التفاقية ُملزمة، فإن اللغة الُمطبقة في هذه االتفاقية هي اللغة اإلنجليزية وأي ترجمة تلقيتها المحل
ذه االتفاقية عن طريق بموجب هذه االتفاقية باللغة اإلنجليزية.في حالة إبرامك له UPSعليك.يجب أن تكون جميع المراسالت واالتصاالت بينك وبين 

ن هذه معرض نسخة مترجمة من هذه االتفاقية على اإلنترنت بلغٍة أخرى غير اإلنجليزية األمريكية، يمكنك عرض نسخة اللغة اإلنجليزية األمريكية 
يجب أن يكون االختصاص .ttps://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdfhاالتفاقية عن طريق الوصول إلى 

لك( ذالقضائي الحصري ألي دعوى أو قضية أو نزاع ينشأ عن هذه االتفاقية أو يتعلق بها )سواء كان انتهاًكا لعقد أو مسؤولية تقصيرية أو غير 
ة جورجيا، ويوافق األطراف بموجب هذه االتفاقية على هذا االختصاص القضائي وعلى التنازل على لمحكمة فيدرالية أو محكمة الوالية في أتالنتا بوالي

على   .نحٍو ال رجعة فيه وال يؤكد أي دفاعات تستند إلى عدم وجود سلطة قضائية شخصية أو محل غير مناسب أو محكمة اختصاص غير مالئمة
 م صادر عنالرغم مما سبق ذكره، إذا كانت الدعاوى التبعية سواء منفصلةً أو فرعيةً في محكمٍة أمريكيٍة أو أجنبيٍة أخرى ضرورية من أجل إنفاذ حك

ع عليها، يجوز ل الُمتنازالمحكمة في أتالنتا، بوالية جورجيا، أو بخالف ذلك حسبما هو ضروري لتقديم التعويضات الكاملة والتسوية الكاملة لجميع المسائ
 تصاصلألطراف إقامة مثل هذه الدعاوى التبعية سواء منفصلةً أو فرعيةً في أي محكمة أمريكية أو أجنبية، وتوافق األطراف بموجب هذا على االخ

ة أو محل غير مناسب أو محكمالقضائي غير الحصري لهذه المحكمة ويتنازلون بموجب هذا عن أي دفاعات تستند إلى عدم وجود سلطة قضائية شخصية 
الحصول على انتصاف مؤقت أو  UPSاختصاص غير مالئمة.بصرف النظر عن أي شيء وارد في هذه االتفاقية يتعارض مع ذلك، يحق لشركة 

ب الشك، ا.لتجنتعويضات مؤقتة أمام أي محكمة ذات اختصاص قضائي.توافق على قبول سجالت الكمبيوتر واألدلة اإللكترونية في أي نزاع ينشأ هن
، بما في ذلك على سبيل المثال، UPSفيما يتعلق بخدمات  UPSتسري أحكام تسوية المنازعات الواردة في أي اتفاقية أبرمتها مع أي طرف من أطراف 

 12.15القسم راجع ع.للنقل أو الخدمة المعمول بها، ويُعمل بها كلما كانت هذه األحكام قابلةً للتطبيق على أي دعوى أو نزا UPSشروط وأحكام 
لمعرفة االختالفات الخاصة بكل بلد بشأن هذه االتفاقية إذا كنت مقيًما أو يقع مكتبك المسجل في أحد البلدان أو  المستند التوضيحي )ب(باإلضافة إلى 

 ل أو الواليات المتحدة األمريكية أو بورتوريكو.أو بنغالديش أو إندونيسيا أو إسرائيالمناطق التالية:بلدان الشرق األوسط 

ال يتحمل أي طرف بموجب هذه االتفاقية مسؤولية التقصير في أداء أي من التزاماته بموجب هذه االتفاقية أو مسؤولية   .ظروف القوة القاهرة .12.7
لى سبيل المثال ال الحصر، القضاء والقدر أو حدوث إضراب أي أضرار إذا كان هذا التقصير ناتًجا عن أي سبب خارج عن إرادته المعقولة بما في ذلك ع

 عمالي أو نزاع أو اضطراب صناعي أو أمر حكومي طارئ أو انتشار طاعون أو وباء أو جائحة أو تفشي األمراض المعدية أو أي أزمة صحية عامة
الموظفين، بغض النظر عما إذا كانت الهيئة )الهيئات( أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، الحجر الصحي أو فرض قيود أخرى على 

، أو األعمال الرسمية ذات الصلة قد أعلنته رسميًا على أنه وباء، أو جائحة، أو ما شابه ذلك أو اإلجراءات القضائية أو الحكومية، أو لوائح الطوارئ
ال أجهزة الحاسوب أو البرامج الرئيسية، أو التأخير في تسليم المعدات، أو التخريبية، أو أعمال الشغب، أو التخريب، أو اإلخفاق اإللكتروني، أو أعط

 تصرفات األطراف الثالثة، أو اإلرهاب.

 سبل االنتصاف الواردة في هذه االتفاقية غير حصرية.  .سبل االنتصاف .12.8

يمتثل كل طرف، فيما يتعلق بأدائه بموجب هذه االتفاقية، امتثااًل تاًما لجميع القوانين واألحكام واللوائح المعمول بها وال   .االمتثال للقوانين .12.9
فتك نت بصيتخذ أي إجراءات من شأنها أن تتسبب في انتهاك الطرف اآلخر ألي قوانين أو أحكام أو لوائح سارية عليها، بما في ذلك، عند االقتضاء، أ

الواردة أدناه قد تحتوي على وظيفة تشفير.تقر  UPSص له بإيداع هذه االتفاقية لدى إحدى الكيانات الحكومية.تقر على وجه التحديد بأن مواد المرخ
ن ، مUPSأو استيرادها أو استخدامها في أي بلد أو منطقة تقع خارج الواليات المتحدة، فإنك، وليس  UPSوتوافق على أنه عن طريق تنزيل مواد 

لقوانين واللوائح يع ايتحمل المسؤولية الكاملة عن االمتثال لجميع القوانين واللوائح في هذا البلد أو المنطقة، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، جم
 تعلقة بها.لتسجيل أو الترخيص المالتي تحكم استيراد برامج أو تقنية التشفير أو استخدامها أو توزيعها أو تطويرها أو نقلها والوفاء بجميع متطلبات ا

في  UPSفإن شركة توصيل الطرود ، UPS Technologyمن أجل تقديم خدمات االستالم والتسليم، فيما يتعلق باستخدام  .ممارسات البيانات .12.10
 UPSاإللكتروني لواليتك القضائية )" UPS" على موقع Contact UPSواليتك القضائية، والتي يمكن العثور على اسمها وعنوانها تحت عنوان "

Delivery Co تجمع المعلومات الشخصية وتعالجها وتستخدمها.قد تتلقى شركة ،)".Market Driver,Inc 35. الكائنة في Glenlake Parkway, 
N.E., Atlanta, Georgia, USA 30328  وأطرافUPS ذه االتفاقيةاألخرى معلومات شخصية وتستخدمها على النحو الُموضح في ه.   

على جمع المعلومات الشخصية أو استخدامها  UPSالمعلومات الشخصية وفقًا لقوانين حماية البيانات المعمول بها.دون تقييد قدرة  UPSتعالج أطراف 
( يجوز 1جميع أنحاء العالم )األخرى في  UPSوأطراف  UPSأو معالجتها أو الكشف عنها وفقًا لما يسمح به القانون المعمول به، فإنك توافق على أن 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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ومنتجاتها  UPSلها جمع المعلومات الشخصية التي تقدمها أو استخدامها أو معالجتها أو اإلفصاح عنها ألغراض ) "األغراض"( تشمل تقديم خدمات 
ات األحداث الخاصة، خاصتك؛ والتواصل معك لتتبع تحديثات ومعلوم UPSودعمها؛ والتعامل مع مدفوعاتك ومطالباتك وطلباتك وحسابات 

 لواالستطالعات، والمسابقات، والعروض، والعروض الترويجية، والمنتجات، والخدمات؛ وتقديم إعالنات قد تكون ُمصممة حسب اهتماماتك؛ وتشغي
تحليالت البيانات؛  وقنواتها على وسائل التواصل االجتماعي؛ وإجراء UPSوتقييمها وحمايتها وتحسينها؛ وتسهيل استخدامك لمدونات  UPSأعمال 

ة منها؛ ة والحمايومتابعة مسائل االمتثال واإلبالغ عنها، بما في ذلك تحديد األنشطة أو المطالبات أو االلتزامات األخرى غير القانونية أو غير المشروع
ل المعلومات الشخصية التي قدمتها إلى دول ( ويجوز نق2وااللتزامات القانونية، ) UPSوإقامة الدعاوى القضائية والدفاع عنها؛ واالمتثال لسياسات 

مشاركة المعلومات الشخصية التي قدمتها مع جهات  UPSأخرى غير الدولة التي يقدم فيها طرح الشحنة للخدمة.توافق أيًضا على أنه يجوز لشركة 
حاب االمتياز وجهات اتصالك بناًء على طلبك خارجية، بما في ذلك ُمقدمو الخدمات والشركات التابعة والموزعون وشركاء التسويق المشترك وأص

م إجمااًل والوكاالت الحكومية واألطراف الثالثة األخرى مثل جهات الشحن أو الُمرسل إليهم أو الطرف الثالث من الدافعين والمستلمين )يُشار إليه
صاح عنها فيما يتعلق باالمتثال اللتزام قانوني، والتعاون أيًضا استخدام المعلومات الشخصية التي قدمتها أو اإلف UPS"بالمستلمين"(.يجوز لشركة 

ير قانوني اط غطوعيًا مع سلطات إنفاذ القانون أو غيرها من السلطات العامة أو الحكومية، لمنع الضرر أو الخسارة فيما يتعلق باالشتباه في ارتكاب نش
غير مسؤولة عن ممارسات  UPS  ا كل أو جزء من أعمالها أو أصولها.أو نقله UPSأو غير مشروع أو التحقق من ذلك فعليًا، وفي حالة بيع 

 . UPSالخصوصية ألي أماكن أو مواقع أو منصات أو خدمات غير تابعة لشركة 

بالمعلومات  UPS Delivery Coأنه عندما تزود أنت أو موظفوك أو وكالؤك أو مقاولوك )"أطراف الشحن"( شركة . UPSتقر وتضمن لشركة 
 UPS( جمعت أطراف الشحن المعلومات الشخصية بطريقة قانونية، ولديها الحق والسلطة في تقديم المعلومات الشخصية إلى أطراف 1فقد: ) الشخصية،

( وأخطرت أنت أو طرف آخر من أطراف الشاحن كل فرد حددته 2من الشروط واألحكام العامة؛ ) 12.10ألي استخدامات مسموح بها بموجب القسم 
ستعالج المعلومات الشخصية  UPSالشخصية )بما في ذلك جميع الجهات الُمرسل إليها الطرود(، وفقًا لما يقتضيه القانون المعمول به، بأن المعلومات 

 قد تبنتها والتي تكون سارية المفعول وقت الشحن، وأن المعلومات الشخصية UPSوألي أغراض إضافية قد تكون  12.10وفقًا لما يسمح به هذا القسم 
إلى المستلمين المذكورين أعاله، وأن المعلومات الشخصية قد تُنقل إلى دول أو مناطق غير الدولة أو المناطق الذي جمعت فيه أطراف  UPSقد تقدمها 

UPS مات في فيه المعلو المعلومات في األصل )أي البلدان أو المناطق التي قد ال تكون لديها قوانين حماية البيانات مثل البلد أو المنطقة التي قدمت
قد ترسل بريًدا إلكترونيًا  UPS( ولقد حصلت على موافقة مستنيرة ومحددة من أي مرسل أو مستلم للطرد، وفقًا لما يقتضيه القانون، على أن 3األصل(؛ )

 وإخطارات أخرى تتعلق بخدمات الشحن المتفق عليها.

)بما في ذلك، على سبيل  UPSتوافق أيًضا على تلقي مكالمات هاتفية غير تسويقية ورسائل نصية تتعلق بخدمات االستالم والتسليم الخاصة بشركة 
لى أو بالنيابة عنها على أي رقم جوال السلكي ُمخصص لحسابك.تدرك وتوافق ع UPSالمثال ال الحصر، الرسائل النصية والمكالمات الجماعية( من 

البيانات ر الرسائل وأن هذه المكالمات أو الرسائل النصية قد تُسجل وتُسلم مسبقًا أو أيٍ منهما من خالل استخدام نظام االتصال الهاتفي التلقائي وأن أسعا
قم توافق على أن أي رالخاصة بشركة االتصاالت الالسلكية قد تنطبق حسب استالمك لمثل هذه المكالمات والرسائل النصية على رقم جوال.تدرك و

سيكون صحيًحا ودقيقًا وحديثًا وكاماًل، وستُحدث على الفور أي رقم حسب الضرورة إلبقائه صحيًحا ودقيقًا وحديثًا  UPS)أرقام( جوال تقدمه إلى 
 وكاماًل.

كال من الدخول في ترتيبات أو يقيدها بأي شكل من األش UPSال يجوز تفسير أي شيء في هذه االتفاقية على أنه يمنع   .عدم الحصرية .12.11
 مماثلة مع أي شخص آخر أو من التعامل أو التعاقد مباشرةً مع العمالء المشتركين بين األطراف.

تشكل هذه االتفاقية كامل التفاهم واالتفاق بين األطراف فيما يتعلق بموضوع هذه االتفاقية وتحل محل أي وجميع   .االتفاقية الكاملة؛ التعديل .12.12
، UPSبينك وبين  UPS Technology( وأي إصدارات سابقة التفاقية 2ات والتفاهمات واالتفاقيات السابقة أو المتزامنة المتعلقة بها )( اإلقرار1)

السارية في الوقت الذي تتلقى فيه  UPS Technologyوكلها مدمجة في هذه االتفاقية.لن يكون هذا الدمج ساريًا بالنسبة إلى البرامج.ستحكم اتفاقية 
والعميل، سواء أُبرمت قبل تاريخ هذه  UPSإصداًرا معينًا من البرامج استخدامَك إلصدار البرامج هذا في جميع األوقات.أي اتفاقية تقنية مشتركة بين 

النسخة وبينك تمثل نسخةً أحدث من  UPSبين  UPS Technologyاالتفاقية أو بعده، يجب أن تحل محل هذه االتفاقية.يجب أن تحل أي اتفاقية 
UTA10072022  محل هذه االتفاقية.لن يؤدي إلغاء أي اتفاقية سابقة إلى إلغاء حقوقUPS  تجاهك نتيجةً ألي انتهاك أو خرق لهذه االتفاقية السابقة

جوز لشركة االتفاقية؛ ومع ذلك، يلتاريخ هذه االتفاقية.ال يجوز تعديل هذه االتفاقية أو تنقيحها إال بموجب بوثيقة يوقعها الُممثلون المعتمدون ألطراف هذه 
UPS  من حقوق المستخدم النهائي ومواد 10.2للقسم تعديل حقوق المستخدم النهائي وفقًاUPS وUPS Technology  من الشروط  4.2وفقًا للقسم

 االتفاقية أو تنقيحها.واألحكام العامة.إن الكتابة بالتوقيعات اإللكترونية لن تجعل من الممكن تعديل 

إذا كنت ُمقيًما أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في أي بلد داخل االتحاد األوروبي والمنطقة االقتصادية   .التنازل:إشعارات االتحاد األوروبي .12.13
األوروبي، فستتنازل عن جميع اإلشعارات األوروبية أو أيٍ منهما، بما في ذلك المملكة المتحدة بغض النظر عما إذا كان المكتب ال يزال في االتحاد 

 (2)11و (1)11و (2)10و (1)10واإلقرارات والتأكيدات ذات الصلة بالتعاقد عن طريق الوسائل اإللكترونية التي قد تكون مطلوبة بموجب المواد 
مملكة المتحدة، والتي قد تكون مطلوبة بموجب كما هو مطبق في واليتك القضائية )بما في ذلك، في ال EC/2000/31من توجيه االتحاد األوروبي رقم 

كما يمكن تعديلها أو استبدالها من وقٍت إلى آخر، بعد خروج  2002األحكام المناظرة للوائح التجارة اإللكترونية )توجيه المفوضية األوروبية( لعام 
الحد الذي يكون لديك فيه الحق القانوني في االنسحاب من هذه .إلى UPS Technologyالمملكة المتحدة من االتحاد األوروبي( فيما يتعلق باستخدامك 

يوًما مقابل إتاحة  14( يوًما بعد قبولك، فإنك تتخلى بموجب هذه االتفاقية صراحةً عن حق االنسحاب الذي يتم خالل الـ 14االتفاقية في أول أربعة عشر )
UPS Technologies  من جانبUPS .لك فور إبرام هذه االتفاقية 

تقر بموجب هذه االتفاقية أنه يجوز معالجة المعلومات الشخصية على . UPSلحوظة:إشعار معالجة المعلومات الشخصية وفقًا لخصوصية م .12.14
من الشروط واألحكام العامة.توافق أيًضا على أنه عندما تكون أنت الُمرسل إليه الطرد أو ُمستلمه، فإنك تتلقى  12.10القسم النحو المنصوص عليه في 

 من الشروط واألحكام العامة. 12.10القسم شعاًرا بمعالجة المعلومات الشخصية واستخدامها على النحو الُموضح في إ
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إذا كنت ُمقيًما أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في إحدى البلدان أو األقاليم المذكورة أدناه، فستنطبق عليك شروط   .الشروط الخاصة بكل بلد .12.15
ي حالة وجود تعارض أو غموض بين أي حكم وارد في نص هذه الشروط واألحكام العامة وأي حكم وارد في المستند المستند التوضيحي )ب(.ف

 التوضيحي )ب(، تسود األحكام الواردة في المستند التوضيحي )ب( إذا كان المستند التوضيحي )ب( ينطبق عليك.

مارات العربية المتحدة واألردن وتونس والجزائر وجيبوتي والعراق البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإل .أ
 ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا )"بلدان الشرق األوسط"(.

 بنغالديش وإندونيسيا وإسرائيل والواليات المتحدة األمريكية وبورتوريكو. .ب
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 المستند التوضيحي أ

 الشروط واألحكام العامة -تعريفات 

يُقصد بها األطراف الثالثة التي تتحكم في شخص ما أو يتحكم فيها أو تخضع لسيطرة مشتركة معه، سواء بطريقة مباشرة أو غير  الشركات التابعة
ه"( عمباشرة.ألغراض هذا التعريف، يُقصد بمصطلح "التحكم" )بما في ذلك المعاني المتالزمة، المصطلحان "يتحكم فيها" و"تخضع لسيطرة مشتركة م

مباشرة أو غير مباشرة لتوجيه أو التسبب في توجيه اإلدارة وسياسات أي كيان، سواء من خالل ملكية األوراق المالية التي يحق لحاملها  امتالك سلطة
 التصويت، أو الثقة، أو اتفاقية اإلدارة، أو العقد، أو غير ذلك.

 ُمعَرفة في الفقرة الثانية من هذه الشروط واألحكام العامة. االتفاقية

نيابةً عنك بواسطة شخص آخر حيث تُحمل هذه الشحنات على حساب  UPSيُقصد بها الشحنات المطروحة على أطراف  ة )شحنات( بفواتير بديلةشحن
UPS .خاصتك 

 من الشروط واألحكام العامة. 12.4ُمعَرفة في القسم  اإلحالة

( والذي حددته 2الذي وظفته لتقديم خدمات إليك إلغالق دورة فوترة العميل، )( 1يُقصد به ُمقِدم خدمات الطرف الثالث )ُمقِدم خدمة بيانات الفوترة 
، باستخدام طريقة النقل اآلمنة المعتمدة والتي يمكن تعديلها من وقٍت إلى آخر UPSعبر أنظمة  UPSالستالمك بيانات الفوترة من  UPSلشركة 
 وفقًا لهذه االتفاقية. UPSبواسطة 

وغير معروفة عموًما ألطراف ثالثة، أو  UPSها أي معلومات أو مواد، بخالف األسرار التجارية، تكون ذات قيمة لشركة يُقصد ب المعلومات السرية
بوصفها ملكية خاصة  UPS( والتي تعاملها UPSمن أي طرف ثالث )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أطراف  UPSالتي تحصل عليها 

كها.يجب أن تتضمن المعلومات السرية معلومات.يجب أال تتضمن المعلومات السرية المعلومات التي يمكنك اإلفصاح تملكها أو ال تمل UPSسواء كانت 
( التي تصبح معروفة، اآلن 2وال تخضع ألي اتفاقية عدم إفصاح أخرى بين األطراف؛ أو ) UPS( المعروفة لك في وقت استالمها من شركة 1عنها: )

( التي حصلت 4( التي جمعتها قانونيًا وبشكل مستقل دون الرجوع إلى المعلومات السرية؛ أو )3ور دون أي خطأ منك؛ أو )أو فيما بعد، عموًما للجمه
 عليها بطريقة قانونية من طرف ثالث دون أي التزام بالسرية.

 ُمعرف في الفقرة الثالثة من الشروط واألحكام العامة. العميل

 تُعني أي مطالبات وخسائر وتعويضات وقرارات وأحكام وتكاليف ونفقات )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أتعاب المحاماة(. األضرار

 يُقصد بها الوثيقة المتاحة على  حقوق المستخدم النهائي
>.ups.com/assets/resources/media/ar_SA/EUR.pdfhttps://www<. 
 

 يُقصد بها هذه الوثيقة. الشروط واألحكام العامة

 لتسليمها إليك. UPSيُقصد بها الشحنات المطروحة على أطراف  الشحنات الواردة

( التي يتم إنشاؤها فيما يتعلق بالشحن 2أو ) UPS( المتعلقة بالخدمات المقدمة من أطراف 1) UPSيُقصد بها المعلومات المقدمة من أنظمة  المعلومات
 ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الشحنات المطروحة.UPSالخاص بك مع أطراف 

يُقصد بها الوثيقة المتاحة على  سياسات 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

 .UPSيُقصد بها الشحنة التي تطرحها على أطراف  الشحنات الصادرة

المستند التوضيحي في  UPS Technology، تلك البلدان واألقاليم المرتبطة بوجود UPS Technologyبها، ألي  يُقصد المنطقة المسموح بها
 الخاص بحقوق المستخدم النهائي. )ج(

اهمة أو اتحاد ملكية مشتركة يُقصد به أي فرد أو مؤسسة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شراكة أو مشروع مشترك أو جمعية أو شركة مس الشخص
 أو مؤسسة غير مسجلة أو أي كيان 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

بها تلك البلدان أو األقاليم الخاضعة لبرنامج عقوبات اقتصادية شامل تديره وزارة الخزانة األمريكية أو مكتب مراقبة األصول  يُقصد المنطقة المحظورة
الخاضع للعقوبات األمريكية أو قوانين مراقبة الصادرات أو تصديرها  UPS Technology"( أو أي حظر عام آخر على استخدام OFACاألجنبية )"

يرها.يمكن أن تتغير البلدان أو األقاليم الخاضعة لحظر أو عقوبات مكتب مراقبة األصول األجنبية في أي وقت.لسهولة الرجوع إليها فقط، أو إعادة تصد
 تحتوي الروابط التالية على معلومات تتعلق بهذه البلدان أو األقاليم:  

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

 ُمعَرف في الفقرة الثالثة من الشروط واألحكام العامة. ُمقِدم الخدمة

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

 من الشروط واألحكام العامة. 12.10ُمعَرفة في القسم  أطراف الشحن

إليك بموجب هذه االتفاقية، )باستثناء نموذج رمز  UPS( برامج تقدمها 1هي عبارة عن ) تلك التي UPS Technologyيُقصد بها عناصر  البرامج
 إليك بموجب هذه االتفاقية. UPS( وأي تحديثات عليها إلى الحد الذي تقدمه 2برامج الحاسوب( وأي وثائق تقنية مرتبطة بها، )

 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 Technologyيُقصد بالوثائق التقنية مجتمعةً أي وجميع الوثائق ونموذج رمز برامج الحاسوب المتعلقة بـ  الوثائق التقنية
 لك بموجب هذه االتفاقية. UPSالتي تزودك بها أو تتيحها 

( بواسطة طرف ثالث ألطراف 2من أجل التسليم أو ) UPS( من جانبك أو من أجلك ألطراف 1يُقصد بها الشحنة المطروحة ) الشحنة المطروحة
UPS اردة.لتسليمها إليك، والتي يمكن أن تكون شحنة صادرة أو شحنة بفواتير بديلة أو شحنة و 

 من الشروط واألحكام العامة. 6.2ُمعَرفة في القسم  المدة

من طرف ثالث )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  UPSأو تلك التي حصلت عليها  UPSيُقصد به أي معلومات خاصة بشركة  السر التجاري
قتصادية، فعلية أو محتملة، من عدم كونها معروفة عامةً وال يمكن ( تستمد قيمة ا1( والتي ال تكون معروفة أو متاحة للجمهور، والتي )UPSأطراف 

( وتشكل موضوع 2ألشخاص آخرين، ممن يمكنهم الحصول على قيمة اقتصادية من اإلفصاح عنها أو استخدامها، التحقق منها بسهولة بالوسائل المناسبة )
 جهود معقولة في ظل الظروف للحفاظ على سريتها.

 .UPSيُقصد به الصيانة أو تصحيح األخطاء أو التعديالت أو التحديثات أو التحسينات أو المراجعات لمواد (التحديث )التحديثات

UPS  يُقصد بها شركةUPS Market Driver, Inc. 

 ، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، تلك الحسابات الُمخصصةUPSيُقصد به أي حساب شحن يُخصصه لك أحد أطراف  UPS حساب 
 لشحن البضائع. UPSللشحن والمعروفة باسم "الحسابات المؤقتة" وحسابات  UPS.comلمستخدمي 

والتي تُوزع مع البرامج أو لالستخدام  UPSيُقصد بها قواعد بيانات معلومات الملكية المتعلقة بخدمات الشحن الخاصة بأطراف  UPS قواعد بيانات 
 معها.

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

" على النحو الموضح في تسجيالت العالمات التجارية المختلفة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر رقم UPSيُقصد بكلمة عالمة " UPS عالمات 
نحو الموضح أدناه وعلى النحو الموضح " على الUPS & Stylized Shield Deviceوعالمة " 966,724تسجيل العالمات التجارية األمريكية 

، 2,867,999في تسجيالت العالمات التجارية المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أرقام تسجيل العالمات التجارية األمريكية: 

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

   

 .UPSوأنظمة UPS والوثائق التقنية والمعلومات والبرامج وعالمات  UPSوقواعد بيانات  UPS Technologyيُقصد بها ُمجتمعةً  UPS مواد 

والشركات التابعة الحالية، والمساهمين المعنيين والمسؤولين والمديرين والموظفين والوكالء والشركاء والموردين من األطراف  UPSيُقصد بها  UPS أطراف 
 الثالثة والُمرِخصين من األطراف الثالثة.

 .UPS Technologyوالشبكة التي يمكن الوصول إليها بواسطة  UPSيقصد بها أنظمة حاسوب  UPS أنظمة 

 ologyUPS Techn لحقوق المستخدم النهائي المستند التوضيحي )ب(يُقصد بها تلك المنتجات المحددة في. 

  ُمعرف في الفقرة الثالثة من هذه االتفاقية. أنت
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 المستند التوضيحي ب

 بلد تعديالت الشروط واألحكام العامة الخاصة بكل

من الشروط واألحكام العامة، فستحل الشروط التالية  12.15إذا كنت ُمقيًما أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في إحدى البلدان أو المناطق المذكورة في القسم 
غير بموجب هذه التعديالت دون محل الشروط الُمشار إليها في الشروط واألحكام العامة أو تعدلها.تظل جميع بنود الشروط واألحكام العامة التي لم تت

 تغيير وسارية المفعول.

 بلدان الشرق األوسط، أو بنغالديش، أو إندونيسيا، أو إسرائيل، أو الواليات المتحدة األمريكية أو بورتوريكو. .1

 النطاق الجغرافي والتطبيق. 1.1

ديش، البلدان التالية:بلدان الشرق األوسط، أو بنغالتتعهد وتقر بأنك مقيم في أحد البلدان التالية أو أن مكتبك الُمسجل موجود في أحد  .أ
 أو إندونيسيا، أو إسرائيل، أو الواليات المتحدة األمريكية أو بورتوريكو.

على تعديل الشروط واألحكام العامة  UPS)أ( من هذا المستند التوضيحي )ب( أعاله، توافق أنت وشركة  1.1بموجب القسم  .ب
 من هذا المستند التوضيحي )ب( أدناه. 1.2على النحو المنصوص عليه في القسم 

باستثناء ما ُعِدل على النحو المنصوص عليه في هذه االتفاقية، تظل الشروط واألحكام العامة )بما في ذلك المستندات التوضيحية  .ج
فيما يتعلق بموضوع هذه االتفاقية.إلى  UPSة تماًما حتى انتهاء صالحيتها أو إنهائها وتعكس االتفاقية الكاملة بينك وبين الُملحقة بها( سارية المفعول ونافذ

ب( فقط )الحد الذي ال تتعارض فيه أي أحكام واردة في هذا المستند التوضيحي )ب( مع الشروط واألحكام العامة، تسري شروط هذا المستند التوضيحي 
 ق بموضوع التعارض.فيما يتعل

على تعديل الشروط واألحكام العامة على النحو المنصوص  UPSفي ضوء الوعود والعهود المتبادلة بين األطراف، توافق أنت و .د
 من المستند التوضيحي )ب( أدناه. 1.2عليه في القسم 

 .التعديالت 1.2

من الشروط واألحكام  4، فسيتم حذف القسم (UAE) أو يقع مكتبك المسجل في دولة اإلمارات العربية المتحدةا إذا كنت مقيمً  .أ
 العامة بالكامل واستبداله بما يلي:

 .اإلنهاء. 4"          

 UPSتراخيص  إنهاء أي أو جميع UPS شركةأ. يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية )بدون أمر من المحكمة(، ويجوز ل
Technology  ،)المالءمة في أي وقت بناًء على إشعار كتابي للطرف بغرض الممنوحة بموجب هذه االتفاقية )بدون أمر من المحكمة

 اآلخر.

( عند خرق الشروط 1إخطار كتابي لك، )إرسال ب. على الرغم مما سبق ذكره، تنتهي هذه االتفاقية بدون أمر من المحكمة وفوًرا عند 
( في حال إفالسك، أو بدء اإلفالس، أو 2)الجملة الثالثة(؛ ) 4.1و  2.2أو البنود والشروط العامة  10أو  7أو  3واألحكام العامة المادة 

أخرى تتعلق بك، أو إذا كان لديك  الشركة، أو إعادة التأهيل المدني، أو االتفاق، أو التصفية الخاصة أو أي إجراءات إفالس هيكلةإعادة 
حارس قضائي، أو مسؤول، أو حارس قضائي إداري أو مصف معين أو يجب أن تصدر قراًرا للتصفية، أو تصدر المحكمة أمًرا بهذا المعنى، 

 ".UPS ك فيتعريف ( عند حذف ملف4( إذا كنت شريًكا في أو كان العميل أو مقدم الخدمة عبارة عن شراكة وتم حل هذه الشراكة، أو )3)

 9إذا كنت ُمقيًما أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في إحدى بلدان الشرق األوسط أو بنغالديش أو إندونيسيا أو إسرائيل، يُحذف القسم  .ب
 من الشروط واألحكام العامة بالكامل ويُستبدل بما يلي:

 .تحديد المسؤولية .9"

 :9.2باستثناء ما هو مذكور صراحةً في القسم  9.1

في أي ظرف من الظروف أي مسؤولية عن أي أضرار قد يتكبدها العميل )أو أي شخص  UPSال تتحمل أطراف  أ.
يدعي أنه تابع للعميل أو يُطاِلب من خالله(، سواء تكبد الشيء نفسه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فوًرا أو الحقًا، وسواء كان 
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قصيرية )بما في ذلك اإلهمال( أو بأي طريقة أخرى، والتي تقع ضمن أي من الفئات الشيء نفسه ينشأ عن العقد أو المسؤولية الت
 التالية:

i.  ضرر خاص حتى لو كانت أطرافUPS على دراية بالظروف التي قد ينشأ عنها مثل هذا الضرر الخاص؛ 

ii. خسائر في األرباح؛ 

iii. خسارة المدخرات المتوقعة؛ 

iv. خسارة فرص العمل؛ 

v. خسارة الشهرة التجارية؛ 

vi. تكاليف شراء السلع البديلة الناشئة عن هذه االتفاقية؛ 

vii. .فقدان البيانات أو تلفها أو استخدامها 

، الناشئة عن العقد أو المسؤولية التقصيرية )بما في ذلك اإلهمال( UPSال يجوز أن يتجاوز إجمالي التزامات أطراف  .ج
 1000قد فرعي، إجمااًل، مبلغًا يساوي ألف دوالر أمريكي )أو غير ذلك، وسواء أكان ذلك فيما يتعلق بهذه االتفاقية أو أي ع

 دوالر أمريكي(؛ و

توافق على أنه عند إبرام هذه االتفاقية، إما أنها لم تعتمد على أي إقرارات، سواء أكانت مكتوبة أو شفهية، من أي نوع  .د
د على أي إقرارات، سواء أكانت مكتوبة أو أو أي شخٍص آخر غير المنصوص عليها صراحةً في هذه االتفاقية أو )إذا كانت تعتم

شفهية، غير منصوص عليها صراحةً في هذا الترخيص(، أنه لن يكون لالتفاقية أي سبيل لالنتصاف فيما يتعلق بهذه اإلقرارات، 
 ية.أي مسؤولية في أي ظروف بخالف ما يتفق مع الشروط الصريحة لهذه االتفاق UPSوفي كلتا الحالتين، لن تتحمل أطراف 

ال تستبعد  UPSإلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لكن أطراف  9.1تُطبق االستثناءات الواردة في القسم  9.2
 المسؤولية عن:

أو مسؤوليها أو موظفيها أو المتعاقدين معها أو وكالئها؛  UPSالوفاة أو اإلصابة الشخصية الناجمة عن إهمال أطراف  .أ
 أو

 أواالحتيال أو التدليس؛  .ب

 أي مسؤولية أخرى ال يجوز استثناؤها بموجب القانون. .ج

( لك أكثر من مرةٍ واحدةٍ إلى تغيير المسؤولية UTA 10072022لتجنب الشك، ال يؤدي تقديم هذه االتفاقية )النسخة  9.3
 دوالر أمريكي(. 1000فيما يزيد على ألف دوالٍر أمريكي ) UPSاإلجمالية ألطراف 

 ( أشهر بعد الحدث األول الذي ترتب عليه التنازل عن الدعاوى".6قدم في غضون ستة )الدعاوى التي لم تُ  9.4

كنت ُمقيًما أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في إحدى بلدان الشرق األوسط أو بنغالديش أو إندونيسيا أو إسرائيل أو الواليات المتحدة  إذا .ب
 واألحكام العامة بالكامل ويُستبدل بما يلي:من الشروط  12.6األمريكية أو بورتوريكو، يُحذف القسم 

 .القانون الحاكم والتحكيم "12.6

إذا كنت ُمقيًما أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في إحدى بلدان الشرق األوسط، فإن أي نزاع ينشأ عن هذه االتفاقية أو يتعلق  .أ
يُحال ويُحل نهائيًا عن طريق التحكيم بموجب  بها، بما في ذلك أي سؤال يتعلق بوجودها أو صالحيتها أو إنهائها، يجب أن

قواعد التحكيم الخاصة بمركز التحكيم الخاص بمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، وتعد قواعد التحكيم 
رة.يجب ه الفقالخاصة بمركز التحكيم التابع لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي مدمجة بالرجوع إلى هذ

أن يكون عدد المحكمين واحًدا.يكون المقر أو المكان القانوني للتحكيم هو مركز دبي المالي العالمي.اللغة اإلنجليزية هي 
اللغة المستخدمة في التحكيم.القانون الذي يحكم االتفاقية هو القوانين الموضوعية إلنجلترا وويلز.تقر وتضمن بموجب هذه 

 سلطة إبرام اتفاقية للتحكيم وفقًا لهذه الفقرة وأي قانون معمول به. االتفاقية بأن لديك
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إذا كنت ُمقيًما أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في بنغالديش أو إندونيسيا، فإن أي نزاع ينشأ عن هذه االتفاقية أو يتعلق بها، بما  .ب
حل نهائيًا عن طريق التحكيم بموجب قواعد في ذلك أي سؤال يتعلق بوجودها أو صالحيتها أو إنهائها، يجب أن يُحال ويُ 

التحكيم الخاصة بمركز سنغافورة للتحكيم الدولي، وتُعد قواعد التحكيم الخاصة بمركز سنغافورة للتحكيم الدولي مدمجة 
 بالرجوع إلى هذه الفقرة.يجب أن يكون عدد المحكمين واحًدا.يجب أن يكون المقر أو المكان القانوني للتحكيم هو مركز
سنغافورة للتحكيم الدولي.اللغة اإلنجليزية هي اللغة المستخدمة في التحكيم.القانون الذي يحكم االتفاقية هو القوانين 
الموضوعية إلنجلترا وويلز.تقر وتضمن بموجب هذه االتفاقية بأن لديك سلطة إبرام اتفاقية للتحكيم وفقًا لهذه الفقرة وأي 

 قانون معمول به.

أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في إسرائيل، فإن أي نزاع ينشأ عن هذه االتفاقية أو أي خرق لها يُسوى عن  إذا كنت ُمقيًما .ج
طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم الدولي للمعهد اإلسرائيلي للتحكيم التجاري، وتُعد قواعد التحكيم الخاصة بمركز سنغافورة 

قرة.يجب أن يكون عدد المحكمين واحًدا.يتفق األطراف أيًضا على االلتزام بقرار للتحكيم الدولي مدمجة بالرجوع إلى هذه الف
التحكيم أو الحكم الصادر عن الُمَحِك م وبتنفيذه على أنه القرار النهائي فيما يتعلق بهذا النزاع.اللغة اإلنجليزية هي اللغة 

ة موضوعية إلنجلترا وويلز.تقر وتضمن بموجب هذه االتفاقيالمستخدمة في التحكيم.القانون الذي يحكم االتفاقية هو القوانين ال
 بأن لديك سلطة إبرام اتفاقية للتحكيم وفقًا لهذه الفقرة وأي قانون معمول به.

إذا كنت ُمقيًما أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في الواليات المتحدة األمريكية أو بورتوريكو، فإن أي نزاع ينشأ عن هذه  .د
)تسوية المنازعات في الواليات المتحدة  1خرق لها، يُحكَّم على النحو المنصوص عليه في المرفق االتفاقية، أو أي 

 وبورتوريكو( المصحوب بهذه االتفاقية.

باستثناء ما يقتضيه القانون المحلي، وبما يتوافق مع اإلبرام المقبول التفاقية ُملزمة، فإن اللغة الُمطبقة في هذه االتفاقية هي  .ه
نجليزية وأي ترجمة تلقيتها ُمقدمة فقط للتيسير عليك.يجب أن تكون جميع المراسالت واالتصاالت بينك وبين اللغة اإل
UPS  بموجب هذه االتفاقية باللغة اإلنجليزية.في حالة إبرامك لهذه االتفاقية عن طريق عرض نسخة مترجمة من هذه

كية، يمكنك عرض نسخة اللغة اإلنجليزية األمريكية من هذه االتفاقية على اإلنترنت بلغٍة أخرى غير اإلنجليزية األمري
االتفاقية عن طريق الوصول إلى 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf. 

، فإن أحكام تسوية المنازعات الواردة في أي اتفاقية أبرمتها مع أي من بصرف النظر عن أي بنٍد آخر من هذه االتفاقية .و
للنقل أو الخدمة المعمول  UPS، بما في ذلك على سبيل المثال، شروط وأحكام UPSذات الصلة بخدمات  UPSأطراف 

 بها، تسري متى كانت تلك األحكام قابلة للتطبيق على أي مطالبات أو خالفات.

كان مكتبك الُمسجل واقعًا في إحدى بلدان الشرق األوسط أو بنغالديش أو إندونيسيا أو إسرائيل،  إذا كنت ُمقيًما أو .أ
 بالشروط واألحكام العامة على النحو التالي: 12.16فيجب إلحاق القسم 

 تنطبق قواعد التفسير التالية على هذه االتفاقية:  .التفسير "12.16

 التوضيحي على تفسير هذه االتفاقية.يجب أال تؤثر عناوين القسم والمستند  .أ

 يشمل الشخص شخًصا طبيعيًا أو اعتباريًا أو غير اعتباري )سواء كان له شخصية قانونية منفصلة أم ال(. .ب

 ما لم يقتِض السياق خالف ذلك، يجب أن تتضمن الكلمات بصيغة الجمعِ المفرَد وأن تتضمن الكلمات بصيغة المفرِد الجمَع. .ج

 اق خالف ذلك، فإن اإلشارة إلى أحد الجنسين يجب أن تتضمن إشارة إلى الجنس اآلخر.ما لم يتطلب السي .د

أي إشارة إلى مصطلح قانوني إنجليزي ألي إجراء أو سبيل انتصاف أو طريقة اتخاذ إجراء قضائي أو مستند قانوني أو  .ه
ية قضائية أخرى غير إنجلترا، يجب وضع قانوني أو محكمة أو مسؤول أو أي مفهوم أو شيء قانوني، فيما يتعلق بأي وال

 النظر إليها بأنها تتضمن إشارة إلى ما يقارب المصطلح القانوني اإلنجليزي في تلك الوالية القضائية.

اإلشارة إلى أي نظام أساسي أو حكم تشريعي هي إشارة إليه كما ُعِدل أو ُمدد أو أُعيد سنه من وقٍت إلى آخر، سواء قبل  .و
ة أو بعدها، وفي حالة اإلشارة إلى نظام أساسي ما، فإنها تكون إشارة أيًضا إلى جميع التشريعات التابعة تاريخ هذه االتفاقي

 الصادرة بموجب هذا القانون، سواء قبل تاريخ هذه االتفاقية أو بعده.

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

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/UTA.pdf
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 يجب أيًضا تفسير أي إشارة إلى كلمة "القابلية للتسويق" على أنها تعني "جودة مرضية". .ح

إذا كنت ُمقيًما أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في إحدى بلدان الشرق األوسط أو بنغالديش أو إندونيسيا أو إسرائيل،  .ب
 بالشروط واألحكام العامة على النحو التالي: 12.17القسم فيجب إلحاق 

ال يتمتع أي شخص ليس طرفًا في هذه االتفاقية بأي حقوق بموجب قانون العقود )حقوق   .حقوق الطرف الثالث "12.17
لفرض أي بند من بنود هذه االتفاقية، ولكن هذا ال يؤثر في أي حق أو تعويض لطرف ثالث موجود  1999األطراف الثالثة( لعام 

 أو متاح، بصرف النظر عن هذا القانون".

إذا كنت ُمقيًما أو كان مكتبك الُمسجل واقعًا في إحدى بلدان الشرق األوسط أو بنغالديش أو إندونيسيا أو إسرائيل،  .ج
 الشروط واألحكام العامة على النحو التالي:ب 12.18فيجب إلحاق القسم 

يتعين عليك االمتثال لجميع القوانين والنظم األساسية واللوائح ومدونات القوانين المعمول   .مكافحة الرشوة والفساد "12.18
لعام  لكة المتحدةبها المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر قانون مكافحة الرشوة في المم

على الفور بأي طلب أو سؤال أي فوائد مالية غير مبررة أو ميزة أخرى من أي  UPSفيما يتعلق بهذه االتفاقية وإبالغ  2010
 نوع يتلقاه هذا الطرف فيما يتعلق بتنفيذ هذه االتفاقية".

من الشروط واألحكام العامة  12.13واقعًا في إندونيسيا، فسيُحذف القسم  الُمسجلإذا كنت ُمقيًما أو كان مكتبك  .د
 بالكامل ويُستبدل بما يلي:

تشكل هذه االتفاقية كامل التفاهم واالتفاق بين األطراف فيما يتعلق بموضوع هذه االتفاقية .االتفاقية الكاملة؛ التعديل 12.13"
( وأي إصدارات سابقة التفاقية 2تعلقة بها )( اإلقرارات والتفاهمات واالتفاقيات السابقة أو المتزامنة الم1وتحل محل أي وجميع )
UPS Technology  بينك وبينUPS وكلها مدمجة في هذه االتفاقية.لن يكون هذا الدمج ساريًا بالنسبة إلى البرامج.ستحكم ،

 هذا في السارية في الوقت الذي تتلقى فيه إصداًرا معينًا من البرامج استخدامَك إلصدار البرامج UPS Technologyاتفاقية 
والعميل، سواء أُبرمت قبل تاريخ هذه االتفاقية أو بعده، يجب أن تحل محل  UPSجميع األوقات.أي اتفاقية تقنية مشتركة بين 
وبينك تمثل نسخةً أحدث من النسخة  UPSبين  UPS Technologyهذه االتفاقية.يجب أن تحل أي اتفاقية 

UTA10072022 أي اتفاقية سابقة إلى إلغاء حقوق  محل هذه االتفاقية.لن يؤدي إلغاءUPS  تجاهك نتيجةً ألي انتهاك أو خرق
  لهذه االتفاقية السابقة لتاريخ هذه االتفاقية.إن الكتابة بالتوقيعات اإللكترونية لن تجعل من الممكن تعديل االتفاقية أو تنقيحها.
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 1المرفق 

 تسوية المنازعات في الواليات المتحدة وبورتوريكو

 الُملِزم في المنازعات التحكيم
المحاكم و باستثناء المنازعات الُمستحقة للتقديم أمام محاكم الوالية ذات االختصاص المحدود )مثل الدعاوى الصغيرة، وقاضي الصلح، ومحكمة الصلح،

تتفقان على أن أي خالفات أو مطالبات،  UPSعلى اختصاصاتها في المنازعات المدنية(، فأنت ودوالر  30000التي تقل عن المماثلة ذات القيود المالية 
ق بها، بغض تتعلسواء أكان ذلك بموجب القانون أو اإلنصاف، تنشأ عن هذه االتفاقية والتي تحدث كليًا أو جزئيًا في الواليات المتحدة أو بورتوريكو أو 

 UPSو توافق أنت الملزم )ال التحكيم الجماعي أو المشترك(.النظر عن تاريخ استحقاق هذا النزاع، يجب تسويتها بالكامل عن طريق التحكيم الفردي 
اعات زصراحةً على أن االلتزام السابق للتحكيم في النزاعات بغض النظر عن تاريخ استحقاق هذه النزاعات يشمل، على سبيل المثال ال الحصر، الن

 تفاق.اال ي وقت إصدار سابق من هذاوالنزاعات الموجودة مسبقًا والتي تنشأ عن الخدمات المقدمة أو تتعلق بها ف

حكيم اكتشافًا ضي التالتحكيم هو تقديم نزاع إلى ُمحِك م محايد، بداًل من قاٍض أو هيئة محلفين، إلصدار قرار نهائي وملزم، يُعرف باسم "قرار التحكيم".يقت
صة لتقديم األدلة إلى المحكم كتابةً أو من خالل شهود.ال يمكن تتاح لكل طرف فر أكثر محدوديةً منه في المحكمة، ويخضع لمراجعة محدودة من المحاكم.

هذه  واردة فيللُمحِك م إال أن يمنح التعويضات واإلعفاءات ذاتها التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها بموجب القانون ويجب أن يحترم الشروط واألحكام ال
 اقدية تحكمها هذه االتفاقية.على أن عالقتكما الوحيدة هي عالقة تع UPSاالتفاقية.تتفق أنت و

 التحكيم المؤسسي
مات خدستعين ب"( إجراءات التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم التجاري أو، شريطة أن تكون مستهلًكا فرديًا وأن تAAAتُجري جمعية التحكيم األمريكية )"

UPS يم األمريكية"(، ويمكن إصدار حكم بشأن قرار التحكيم من لالستخدام الشخصي )وليس التجاري(، قواعد تحكيم المستهلك )"قواعد جمعية التحك
. يبت https://www.adr.orgقواعد جمعية التحكيم األمريكية، بما في ذلك التعليمات الخاصة بكيفية بدء التحكيم، متاحة على  أي محكمة مختصة.

المسجل  UPSإذا بدأت إجراءات التحكيم، فيجب أن تبلغ وكيل  بالقضية على أساس القانون المعمول به، ال اإلنصاف.الُمحِك م في جميع المسائل المتعلقة 
التي لديها مواقع في كل والية.يمكن العثور على معلومات أيًضا على الموقع  Corporation Service Companyلخدمة العملية بهذا األمر، شركة 

 جية في بلدك.اإللكتروني لوزارة الخار

ة و مشتركسيُجرى أي تحكيم بموجب هذه االتفاقية على أساس فردي؛ وال يُسمح بأي دعاوى أو إجراءات تحكيم أو إجراءات جماعية أو شاملة أو موحدة أ
لمشاركة في دعوى أو أيًضا عن القدرة على ا UPSعن حق المحاكمة أمام هيئة محلفين.تتنازل أنت و UPSبصفة المدعي العام الخاص.تتنازل أنت و

 إجراءات تحكيم جماعية أو شاملة أو موحدة أو مشتركة.

 مكان التحكيم/ عدد الُمحكمين/ تكاليف التحكيم
معية عد جسيُجرى أي تحكيم في المقاطعة التي تُقيم فيها وسيُحدده محكم واحد.يجب أن تُدفع أي رسوم إيداع أو رسوم إدارية مطلوبة منك بموجب قوا

بالنسبة .ألمريكية بالقدر الذي ال تتجاوز فيه هذه الرسوم مبلغ الرسوم المطلوبة لبدء إجراء مماثل في محكمة ستكون لها والية قضائية بخالف ذلكالتحكيم ا
فق تحكيم بما يتمبلغ هذه الرسوم الذي يزيد على هذا المبلغ.سيخصص الُمحِك م التكاليف اإلدارية ورسوم ال UPSإلى جميع الشكاوى غير الجدية، ستدفع 

ا التخصيص هذمع القواعد المعمول بها في جمعية التحكيم األمريكية.ستُخصص أتعاب ومصاريف المحاماة المعقولة أو تُمنح فقط إلى الحد الذي يكون فيه 
 أو قرار التحكيم متاًحا بموجب القانون المعمول به.

ناء المسائل المتعلقة بنطاق شرط التحكيم وتطبيقه وإمكانية تنفيذه، فهي من اختصاص جميع المسائل متروكة للُمحِك م التخاذ قرار بشأنها، باستث
 يجب أن تظل اتفاقية التحكيم هذه سارية بعد إنهاء هذه االتفاقية. المحكمة.يحكم قانون التحكيم الفيدرالي تفسير هذا الحكم وتنفيذه.

 قابلية الفصل
ة التحكيم األمريكية، إذا ما اُعتبِر أي جزء من شرط التحكيم هذا غير صالح أو غير فعال ألي بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع قواعد جمعي

و غير فعالة أ سبب من األسباب، فلن يؤثر ذلك في صحة أو قابلية تنفيذ ما تبقى من شرط التحكيم هذا، وتكون للُمحِك م سلطة تعديل أي أحكام غير صالحة
 لجعلها صالحة وقابلة للتنفيذ.

 لتحكيم المكتبيا
دوالر أمريكي(، يجب على األطراف تقديم حججهم  15000بالنسبة إلى جميع المنازعات المتعلقة بمبلغ يقل عن خمسة عشر ألف دوالر أمريكي )

تقديره، إذا قرر الُمحِكم، وفقًا لوأدلتهم إلى الُمحِكم كتابة ويجب أن يصدر الُمحِكم قرار التحكيم بناًء على المستندات فقط؛ ولن تُعقد أي جلسة استماع إال 
لتحكيم جمعية اقواعد تحكيم المستهلك لبالنسبة إلى النزاع الذي تحكمه  وبناًء على طلب أحد األطراف، أنه من الضروري طلب جلسة استماع شخصية.

دوالر أمريكي( وخمسين ألف  15000يكي )(، والمتعلقة بإصدار قرار تحكيم بتعويض تتراوح قيمته بين خمسة عشر ألف دوالر أمرAAAاألمريكية )
دفع رسوم اإليداع بموجب قواعد جمعية التحكيم األمريكية، شريطة موافقتك  UPSدوالر أمريكي(، بما في ذلك، يجب على  50000دوالر أمريكي )

مستندات فقط دون عقد جلسة استماع.على الرغم من على أن يقدم كل طرف حججه وأدلته إلى الُمحِك م كتابةً وأن يصدر الُمحِكم قرار تحكيم بناًء على ال
 هذا الحكم، يجوز لألطراف الموافقة على المضي في التحكيم المكتبي في أي وقت.

 اللجوء إلى محاكم الدعاوى الصغيرة

https://www.adr.org/
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رة، وقاضي الصلح، تحتفظ جميع األطراف بالحق في طلب إصدار الحكم في إحدى محاكم الوالية ذات االختصاص المحدود، مثل الدعاوى الصغي
على اختصاصاتها في المنازعات المدنية ضمن نطاق اختصاص هذه دوالر  30000التي تقل عن ومحكمة الصلح، والمحاكم المماثلة ذات القيود المالية 

 المحكمة.

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

 أو أطراف ثالثة ذات صلة؛ UPSأن تكون لديه محاكمة أمام هيئة المحلفين لحل أي نزاع ضدك أو ضد  )أ(
أن تكون لديه محكمة، بخالف محكمة الوالية ذات االختصاص المحدود على النحو الُمحدد أعاله، لتسوية أي نزاع مزعوم ضدك أو ضد  )ب(

UPS أو أطراف ثالثة ذات صلة؛ 
راجعة قضائية ألي قرار أو قرار تحكيم صادر عن ُمحِك م، سواء أكان مؤقتًا أو نهائيًا، باستثناء حاالت االستئناف المستندة إلى أن تكون لديه م )ج(

 من قانون التحكيم الفيدرالي؛ 10أسباب إبطال الحكم الُمحددة صراحةً في القسم 
فة تمثيلية أخرى، واالنضمام بصفتك عضًوا في فئة، والمشاركة بصفتك العمل بصفتك ممثاًل، أو بصفتك المحامي العام الخاص، أو بأي ص )د(

وضد األطراف الثالثة ذات الصلة  UPSعضًوا في فئة أو دعوى أو إجراءات تحكيم جماعية أو شاملة أو موحدة مشتركة تُرفَع ضدك، وضد 
 أو أيًا من ذلك.

 
 قرار التحكيم

صالح طرف فردي ممن يسعون إلى الحصول على تعويض بالقدر الضروري فقط لتقديم التعويض الذي يجوز للُمحِكم منح المال أو التعويض المنصف ل
ي أي حالة ف تضمنه المطالبة الفردية لهذا الطرف.وبالمثل، فإن قرار التحكيم وأي حكم يؤكده ينطبق فقط على تلك الحالة المحددة؛ وال يمكن استخدامه

ليل وقت التحكيم ونفقاته، لن يقدم المحكم بيانًا بأسباب قرار تحكيمه ما لم يطلب أحد الطرفين شرًحا موجًزا لألسباب.ما أخرى باستثناء إنفاذ القرار نفسه.لتق
م دمج أكثر من دعاوى شخٍص واحٍد، وال يجوز له بخالف ذلك رئاسة أي شكل من أشكال التمثيل  UPSلم تتفق أنت و على خالف ذلك، ال يجوز للُمحك ِ
 عي العام الخاص أو اإلجراءات الجماعية.أو صفات المد

 سرية التحكيم
على أن تقديم مطالبات التحكيم، وإجراءات التحكيم، وأي  UPSبصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع قواعد جمعية التحكيم األمريكية، تتفق أنت و
عدة للتحكيم، ويجب أن يبقى قرار التحكيم سريًا تماًما وال يجوز مستندات تُبدل أو تُقدم في أثناء إجراءات التحكيم، وأي إحاطات أو مستندات أخرى مُ 

ون أو ضيه القاناإلفصاح عنه ألي طرٍف آخر، إال بالقدر الالزم إلنفاذ شرط التحكيم هذا أو قرار التحكيم أو الحقوق األخرى لألطراف، أو وفقًا لما يقت
 يكية من اإلبالغ عن بعض معلومات قضية تحكيم المستهلك وفقًا لما يقتضيه قانون الوالية.أمر المحكمة.ال يمنع شرط السرية هذا جمعية التحكيم األمر
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 حقوق المستخدم النهائي
 (38012023)نسخة حقوق المستخدم النهائي: 

ومدرجة باإلشارة فيه، وهي متاحة على  UPS Technologyتعد حقوق المستخدم النهائي هذه جزًءا من اتفاقية 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/ar_SA/UTA.pdfص عليها في حقوق المستخدم <.تنطبق الحقوق والقيود المنصو

 UPS Technologyوفقًا لذلك، ال تنطبق الحقوق والقيود إال عليك إذا كنت تستخدم أو تصل إلى   المحددة. UPS Technologyالنهائي هذه على 
ي هذه أو الوصول إليها، يُرجى المحددة في حقوق المستخدم النهائ UPS Technologiesقبل أي استخدام لـ   التي تنطبق عليها تلك الحقوق والقيود.

والوصول إليها.باإلضافة إلى ذلك، قد تنطبق سياسات االستخدام العام والمعلومات  UPS Technologyمراجعة الحقوق والقيود المطبقة على استخدام 
<assets/resources/media/ar_SA/IGUP.pdfhttps://www.ups.com/ على استخدام أيٍ من >UPS Technology  أو الوصول

سم الشروط ي قإليها وتُدمج في حقوق المستخدم النهائي هذه.تحمل المصطلحات المستخدمة دون تعريفها في حقوق المستخدم النهائي هذه المعاني المحددة ف
 واألحكام العامة من هذه االتفاقية.

واستخدامك لها مجاني.قد تتيح  UPS Technologyاستثناء ما هو منصوص عليه في حقوق المستخدم النهائي هذه، فإن وصولك إلى ب
UPS Technology  الوصول إلى خدماتUPS  الخاضعة للرسوم )على سبيل المثال، خدمات الشحن التي يتم الوصول إليها من خالل أيٍ من
UPS Technologyها اتفاقيات أخرى مع ( والتي تحكمUPSI توافق على أن استخدامك لخدمات.UPS  التي يتم الوصول إليها من خاللUPS 

Technology سواء أكان ذلك مقابل رسوم أم ال، يكون وفقًا لتلك االتفاقيات التي أبرمتها مع ،UPSI  فيما يتعلق بخدماتUPS  هذه، بما في ذلك
 لنقل أو الخدمة المعمول بها.ل UPSعلى سبيل المثال، شروط وأحكام 

 .UPS Technologiesجميع  1

 .UPS Technologiesينطبق ما يلي على جميع 

1.1 .Beta Technology 

(a) اإلتاحة. 

أو تقنية جديدة إضافية غير متاحة  UPS Technologyلك، خالل فترة االختبار، تحسينات على  UPSفي بعض الحاالت، قد تتيح 
الحالية،  UPS Technologyتُحسن  Beta Technology"(.إذا كانت Beta Technologyعموًما )يُشار إليها مجتمعةً باسم "

 UPSاألساسية ذات الصلة، ويجب أن تنطبق شروط هذه االتفاقية التي تنطبق على  UPS Technologyفيجب وصفها بأنها جزء من 
Technology  هذه علىBeta Technology إذا كانت.Beta Technology  مخصصة لتقنية جديدة إضافية، فستقدمUPS 

.بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع الشروط واألحكام العامة، Beta Technologyإشعاًرا بالشروط التي تنطبق على استخدامك 
.في حالة وجود أي تعارض بين الشروط BETA TECHNOLOGYأي مسؤولية تجاهك فيما يتعلق باستخدامك  UPSال تتحمل 

من حقوق المستخدم النهائي بالقدر الالزم لحل  1.1من حقوق المستخدم النهائي، يجب أن يسري القسم  1.1األخرى لهذه االتفاقية والقسم 
 .Beta Technologyهذا التعارض بشأن 

(b) السرية. 

انها وأدائها وتقييمها وتقويمها وإمكاناتها ومحتواها؛ وتعليقاتك وأسئلتك واقتراحاتك وميزاتها وتشغيلها وأم Beta Technologyوجود 
هي معلومات  Beta Technology؛ وجميع المعلومات والبيانات األخرى التي تتصل أو تُضمن في Beta Technologyبخصوص 

 .UPSسرية أو أسرار تجارية لشركة 

(c) استخدام معلوماتك. 

بهذا االستخدام إلكترونيًا.يحق  UPSبقياس استخدامك لميزاتها وإعالم  UPSوظائف تسمح لشركة  Beta Technologyقد تتضمن 
 Beta)"تقرير  Beta Technologyأن تجمع من جهاز حاسوبك بيانات تكوين نظامك وسجل أنشطتك في أثناء استخدام  UPSلشركة 

Technology قد تستخدم.)"UPS  تقريرBeta Technology  للمساعدة على إجراء تحليل لحل المشكالت وتحسين وظائفBeta 
Technology تقبل وتوافق على أن شركة.UPS  ،حرة في استنساخ أعمال مشتقة من جميع التعليقات والمعلومات والبيانات واالقتراحات

ة أو الخطط المالية أو خطط المنتجات غير وبيانات المالحظات )ولكن باستثناء البيانات المالي Beta Technologyبما في ذلك تقرير 
واستخدامها واإلفصاح عنها وتوضيحها وعرضها  -Beta Technologyبشأن  UPSالمعروفة أو المتاحة للجمهور(، التي تقدمها إلى 

https://www.ups.com/assets/resources/media/ar_SA/UTA.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/ar_SA/IGUP.pdf
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رية في استخدام أي بالح UPSوتحويلها وإنشائها وتوزيعها على اآلخرين، دون قيد أو التزام من أي نوع تجاهك.عالوةً على ذلك، تتمتع 
 أفكار أو مفاهيم أو خبرة فنية أو تقنيات واردة في هذه المعلومات دون قيود أو التزام من أي نوع تجاهك.

(d) العيوب واألخطاء. 

 BETAمن الشروط واألحكام العامة، فإنك تقر وتوافق على أن )أ(  8.2بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع القسم 
TECHNOLOGY  عيوب وأخطاء وال تقدم  تحتوي علىقدUPS  أي إقرار أو ضمان )بموجب النظام األساسي أو القانون العام أو

 BETA TECHNOLOGYغير ذلك( باستيفاء متطلباتك، أو أن استخدامها أو تشغيلها لن ينقطع أو يخلو من األخطاء؛ )ب( ولم تُصَدر 
حة للبيع أو الترخيص في أي وقت في المستقبل؛ )ج( وال متا BETA TECHNOLOGYأي التزام بجعل  UPSتجاريًا وال تتحمل 

 .BETA TECHNOLOGYتقديم أي صيانة أو دعم أو خدمات أخرى تخص  UPSيُطلب من 

(e) فترة االختبار. 

وفقًا لتقديرها  UPSحتى التاريخ الذي تحدده  Beta Technologyمن تاريخ استالمك  Beta Technologyستبدأ فترة اختبار 
في أي وقت من أجل المالءمة بعد إخطارك.توافق على  Beta Technologyفترة االختبار وجميع الحقوق الممنوحة بموجب  UPSهي الخاص.قد تن

 Betaلفترة االختبار.ال يجوز استخدام  UPSفي وقت سابق قبل نهاية فترة االختبار أو إنهاء  Beta Technologyالتوقف عن استخدام 
Technology بالشحنات المطروحة. إال فيما يتعلق 

 .النهائيون في حكومة الواليات المتحدة األمريكية المستخدمون 1.2

من قانون  48بأنها "عناصر تجارية"، كما يُعرف هذا المصطلح في الئحة االستحواذ الفيدرالية؛ المادة  UPS Technologyتُوصف 
، والتي تتكون من "برامج الحاسوب التجارية" و"وثائق برامج الحاسوب التجارية" )بما في ذلك أي بيانات فنية 2.101§اللوائح الفيدرالية 

من قانون اللوائح الفيدرالية  48والمادة  12.212§من قانون اللوائح الفيدرالية  48مصاحبة( حيث تُستخدم هذه المصطلحات في المادة 
تُسلم بوصفها منتًجا أو يصل إليها المستخدم النهائي في الحكومة  UPS Technologyنت ، بغض النظر عما إذا كا3-227.7202§

وأي بيانات مرتبطة بها أو مشتقة منها، أو نسخها أو استنساخها أو  UPS Technologyاألمريكية باالقتران مع الخدمة.استخدام 
من قانون  48، والمادة 12.211§من قانون اللوائح الفيدرالية  48ة إصدارها أو تعديلها أو اإلفصاح عنها أو نقلها، محظور وفقًا للماد

من قانون اللوائح الفيدرالية  48، والمادة 2-227.7102§من قانون اللوائح الفيدرالية  48، والمادة 12.212§اللوائح الفيدرالية 
"(، FARن لوائح االستحواذ الفيدرالية )"، حسبما انطبق ذلك.وهذا يحل محل، ويلغي، أي الئحة م4-227.7202حتى  227.7202-1§

"(، أو بند أو حكم تكميلي آخر للوكالة يتناول الحقوق الحكومية في برامج DFARSأو ملحق الئحة االستحواذ الفيدرالية بشأن الدفاع )"
إال على تلك  UPS Technologyالحاسوب أو البيانات التقنية.ال يحصل المستخدمون النهائيون في حكومة الواليات المتحدة على 

 الحقوق المنصوص عليها في هذه االتفاقية.إذا كان المستخدم النهائي في حكومة الواليات المتحدة بحاجة إلى حقوق لم تُنقل بموجب الشروط
ملحق لتحديد ما إذا كانت هناك شروط مقبولة لنقل هذه الحقوق، ويجب إدراج  UPSالموضحة في هذا القسم، فيجب عليه التفاوض مع 

 كتابي مقبول لدى الطرفين وناقل لهذه الحقوق على وجه التحديد في أي اتفاقية معمول بها لتكون نافذة.إذا فشلت هذه االتفاقية في تلبية
احتياجات المستخدم النهائي في حكومة الواليات المتحدة، ولم يتمكن األطراف من التوصل إلى اتفاق متبادل بشأن شروط هذه االتفاقية، 

وإعادة أي برامج أو بيانات تقنية ُسِلمت  UPS Technologyيوافق المستخدم النهائي في حكومة الواليات المتحدة على إنهاء استخدام فس
 .UPS، غير مستخدم، إلى شركة UPS Technologyعلى أنها جزء من 

 .UPSجميع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات التطوير من  2

 .UPSعلى جميع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات التطوير من  ينطبق ما يلي

  .الحقوق 2.1

 UPSإذا تلقيت وثائق واجهات برمجة التطبيقات التقنية إلحدى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات التطوير من  2.1
( 2هذه، ) UPSمجموعة أدوات التطوير من ببرمجة التطبيقات الخاصة ( تطوير واجهة لمثل واجهة 1) :وعناصر األمان المطلوبة، فأنت مرخص لك

للوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة ( استخدام الواجهة الُمدمجة مع التطبيق، من خارج المناطق المحظورة، 3دمج الواجهة في التطبيق، و)
ض التوضيح، ال ينص ترخيص هذه الفقرة على الحق في التصريح أو .ألغرالطلب المعلومات والحصول عليها UPSبمجموعة أدوات التطوير من 

لتطبيقات( االسماح )أ( ألطراف ثالثة باستخدام التطبيق )التطبيقات( أو باستخدامك للتطبيق )التطبيقات( لصالح طرف ثالث أو )ب( بتوزيعك التطبيق )
كما هو  UPSشركة بل( أطراف ثالثة، يرجى االتصال بتضافة للوصول من قِ للحصول على حقوق توزيع تطبيق إلى )بما في ذلك االس إلى طرف ثالث.

واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة إذا حصلت على حق الوصول إلى . ( المعمول بهاAPIموضح في الوثائق الفنية لواجهة برمجة التطبيقات )
ى وثائق واجهات برمجة التطبيقات التقنية، ولن يكون لك الحق في تطوير أي بوصفها جزًءا من حل الطرف الثالث، فلن تتلق UPSأدوات التطوير من 

المتبقية من حقوق المستخدم النهائي هذا على استخدامك ألي من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة  2تطبيق أو توزيعه، وال تنطبق المادة 
 UPSواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات التطوير من ول إلى أي من خالل حل الطرف الثالث.يمكنك الوص UPSأدوات التطوير من 

واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات من أي بلد أو منطقة غير موجودة في المنطقة المحظورة.ومع ذلك، فإنك تقر وتوافق على أن 
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مناطق المسموح بها.يمكنك اإلشارة إلى الوثائق التقنية لواجهات برمجة التطبيقات لن تعيد النتيجة المرجوة لكل بلد أو منطقة من ال UPSالتطوير من 
 النتيجة المرجوة. UPSواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات التطوير من المطبقة لتحديد البلد أو المنطقة التي ستطرح فيه كل واجهة من 

  .الملكية 2.2

ت والفوائد الموجودة في التطبيق )التطبيقات( إال بالحد الذي يتضمن مواد يجب أال تمتلك جميع الحقوق والمستحقا
UPS .أو أي أعمال مشتقة أو أي تعديالت عليها 

 .الوصول إلى التطبيقات 2.3

، بالوصول إلى التطبيق أو نسخة منه UPS، بناًء على اختيار UPSبناًء على طلب كتابي، يجب عليك تزويد 
لكل موقع من مواقع التطبيق على اإلنترنت )إذا اُستخِدم التطبيق أو أُتيح عبر اإلنترنت(  URL)وأي تحديث له أو أيٍ منهما( وعنوان 

نية.يجوز جة التطبيقات التقلغرض تحديد امتثال التطبيق لشروط هذه االتفاقية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، وثائق واجهة برم
دون إشعار إذا اعتقدت ألسباب  UPSتعليق الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات التطوير من  UPSلشركة 

 معقولة أن أحد التطبيقات ينتهك هذه االتفاقية.

 .الدعم 2.4

(، UPS My Choice®أو  UPS.comللمنتجات والخدمات )على سبيل المثال، التسجيل في  UPSباستثناء المسائل المتعلقة بتقديم 
 يجب عليك تقديم جميع أعمال الصيانة والدعم لتطبيقك. 

 .عرض المعلومات 2.5

مل تيجب أال يعرض التطبيق المعلومات المتعلقة بأي مزود آخر لخدمات الشحن أو خدمات الشحن األخرى على أي صفحة سواء أكانت تش
فحة أو الصعلى إطار واحد أو أكثر يعرض المعلومات.ال يمنع هذا المطلب التطبيَق من عرض قائمة بُمقدمي خدمة الشحن، بشرط أال تتضمن هذه القائمة 

 .داخل التطبيق،أي معلومات أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، تحديد أو االهتمام بمستويات خدمة معينة لُمقدمي خدمات الشحن هؤالء
 يجب عليك تقديم جميع البيانات داخل كل حقل بيانات دون تعديل أو حذف أو تغيير من أي نوع.

 .أوجه الحظر 2.6

، لن تحصل على ترخيص فرعي بالوصول إلى أي UPSعند استخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات التطوير من 
ليستخدمها طرف ثالث.ومن ثَّم، لن تنشئ تطبيقًا يعمل بدرجة كبيرة مثل واجهات  UPSعة أدوات التطوير من واجهة برمجة للتطبيقات الخاصة بمجمو

وتعرضه الستخدام األطراف الثالثة أو استخدام واجهات برمجة التطبيقات لمعالجة أي  UPSبرمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات التطوير من 
 ولي باألسلحة التي تشرف عليها وزارة الخارجية األمريكية أو تخزينها. بيانات تخضع للوائح االتجار الد

  .معلومات السعر 2.7

، فيجب عندئٍذ عرض اللغة UPSالتي قدمتها مجموعة أدوات التطوير من  UPSإذا عرضت أو أعلنت عن أسعار مختلفة عن أسعار 
"ال تمثل هذه الرسوم  من وقٍت إلى آخر، بوضوح ضمن الحدود المعقولة من هذه األسعار: UPSالتالية، أو أي لغٍة أخرى تقدمها 

 فقط، فقد تتضمن رسوم المناولة التي تفرضها ]أنت[". UPSبالضرورة أسعار 

 قيود االستضافة. 2.8

عاقد مع ( الت2( استضافة تطبيق في منشآتك في أي بلد أو منطقة ال تقع في المناطق المحظورة أو )1يجوز لك )
هذا، الستضافة التطبيق في  UPSوافقت كتابيًا على منافس  UPS)"ُمقِدم االستضافة"(، ما لم تكن  UPSُمقِدم خدمة ليس من منافسي 

 منشأة تابعة لُمقِدم االستضافة في أي دولة أو منطقة غير موجودة في المناطق المحظورة لصالحك فقط.

 الحدود. 2.9

)على سبيل المثال،  UPSستخدامك لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات التطوير من حدوًدا وتفرضها على ا UPSتضع 
 ت برمجةتحديد عدد الطلبات التي قد تقدمها(، وفقًا لتقديرنا الخاص.توافق، ولن تحاول التحايل، على هذه الحدود الموثقة مع كل واجهة من واجها

.إذا كنت ترغب في استخدام أي واجهة من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات UPSر من التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات التطوي
هذا الطلب أو قبول شرط موافقتك  UPS)وقد ترفض  UPSخارج هذه الحدود، فيجب عليك الحصول على موافقة صريحة من  UPSالتطوير من 

 ام(.على أي شروط ورسوم إضافية أو أيٍ منهما لهذا االستخد
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 .الفردية UPSشروط واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات التطوير من  3

أعاله، تنطبق الشروط التالية على واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات التطوير من  1باإلضافة إلى شروط المادة 
UPS. 

 UPS Street Level Addressوواجهة برمجة تطبيقات  UPS® Address Validationواجهة برمجة تطبيقات  3.1
Validation. 

 UPS Streetواجهة برمجة تطبيقات أو  UPS Address Validationواجهة برمجة تطبيقات يجب أن يكون أي طلب إلى 
Level Address Validation عبر الخدمات التي  لغرٍض وحيٍد هو التحقق من صحة عنوان ما يتعلق بتقديم عروض طرد مخصص للتسليم

من وقٍت إلى آخر، على نحٍو واضح  UPS.يجب عليك تصميم التطبيق )التطبيقات( بحيث تُعرض اللغة التالية، أو أي لغة أخرى تقدمها UPSIتقدمها 
أي مسؤولية عن  UPSل على الشاشة المرئية نفسها، وضمن الحدود المعقولة من المعلومات التي تُعلم المستخدم بعنوان خاطئ: "ملحوظة:ال تتحم

ةً على ذلك، والمعلومات التي تقدمها وظيفة التحقق من العنوان.ال تدعم وظيفة التحقق من صحة العنوان تحديد هوية شاغلي العنوان أو التحقق منهم".عال
ى آخر، على نحٍو واضح على الشاشة من وقٍت إل UPSيجب عليك تصميم التطبيق )التطبيقات( بحيث تُعرض اللغة التالية، أو أي لغة أخرى تقدمها 

واجهة برمجة تطبيقات أو  UPS Address Validationواجهة برمجة تطبيقات المرئية نفسها، وضمن الحدود المعقولة من المعلومات الناتجة من 
Street Level Address Validation بريدي أو )ب( فيما يتعلق بأي إلعالم المستخدم إما )حسب الرغبة(: )أ( فيما يتعلق بعنوان الصندوق ال

شحنات إلى عناوين الصناديق  UPSعنوان: "ملحوظة:ستتحقق وظيفة التحقق من العنوان من صحة عناوين الصناديق البريدية.ومع ذلك، ال توصل 
 قد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية". UPSالبريدية.محاوالت العميل للشحن إلى عنوان صندوق بريدي عبر 

 .UPS® Shippingطبيقات واجهة برمجة ت 3.2

التي تسهل شحن بعض  للمواد الخطرة UPSوظيفة شحن  (1) إمكانية الوصول إلى UPS Shippingواجهة برمجة تطبيقات تتيح 
الشحن عبر قاعدة المعارف الدولية، التي توفر الوصول إلى المعلومات التي يمكن استخدامها لتسهيل  قدرات( 2و)؛ البضائع الخطرة والمواد الخطرة

قاعدة المعارف الدولية من قدرات ، ويخضع استخدامك ل10.1للمواد الخطرة لقسم حقوق المستخدم النهائي  UPSالحدود. يخضع استخدامك لوظيفة 
 من سياسات المعلومات واالستخدام العام. 3.6للقسم  UPS Shipping APIخالل 

 ™.UPS Delivery Interceptواجهة برمجة تطبيقات   3.3

 

(a) الموظفون المعتمدون. 

"( ال يصل DI)"تطبيق  UPS Delivery Interceptواجهة برمجة تطبيقات يجب عليك التأكد من أن أي تطبيق يتضمن واجهة إلى 
وحة هذا، في إطار أداء واجباتهم العادية، لطلب خدمات اعتراض تسليم شحناتك المطر DIإليه إال موظفوك الذين يحتاجون إلى الوصول إلى تطبيق 

في  UPSوالتي يجب عليك تقديمها إلى  DI"(.يجب عليك االحتفاظ بقائمة الموظفين المعتمدين من DIبموجب تفويض منك )"الموظفون المعتمدون من 
 غضون عشرة أيام عمل من طلب الفحص هذا.

(b) الوصول واالستخدام. 

الحصر استخدام موارد الشبكة والمنصات واألجهزة والخوادم واستخدامه، بما في ذلك على سبيل المثال ال  DIيتطلب الوصول إلى تطبيق 
.يجب عليك التأكد من أن معرفات المستخدم DIومحطات العمل والتطبيقات الُمعدة على شبكتك، ُمعرف مستخدم وكلمة مرور لكل موظف معتمد من 

بملكية فريدة لمعرف مستخدم واحد وكلمة مرور  DIمد من ( سيحتفظ كل موظف معت1ُمتحكم فيها على النحو التالي: ) DIوكلمات المرور لتطبيق 
( وستُلغى جميع حقوق الوصول وتُحذف فوًرا ألي موظف 3( ولن تتم مشاركة أي معرف مستخدم بوصفه معرف مستخدم عام أو جماعي؛ )2واحدة؛ )

من  DIإلى الموظفين المعتمدين من  DIالوصول إلى تطبيق  ( وستمنح حقوق4المعتمدين المفصولين أو المنقولين أو الغائبين لإلجازة؛ ) DIمن موظفي 
( وفي حالة إبطال معرف المستخدم، يجب إعادة المصادقة والتحقق 5خاللك على أساس الدور الوظيفي مع أقل االمتيازات الالزمة لهذا الدور الوظيفي؛ )

( ويجب إلغاء تنشيط معرفات المستخدم بعد ما ال يزيد على خمس 6؛ )قبل إعادة تنشيط معرف المستخدم DIاإليجابي من هوية الموظف المعتمد من 
على نحٍو متكرر ال يقل عن مرة واحدةً شهريًا لضمان بقاء جميع هذه  DIمحاوالت فاشلة لتسجيل الدخول.ستراجع التصاريح للوصول إلى تطبيق 

 التراخيص مناسبة.

(c) األمان. 

(d)  ستحافظ في جميع األوقات خالل مدة هذه االتفاقية على اتخاذ التدابير األمنية المادية للوصول الفعلي إلى محطات
 ، من أجل حماية ال تقل عن تلك التدابير الوقائية التي تحافظ بها فيما بعد على أسرارك التجارية الخاصة.DIالعمل المستخدمة للوصول إلى تطبيق 
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(d) سجل االستخدام. 

شهًرا  24.يجب االحتفاظ ببيانات التدقيق هذه خالل مدة االتفاقية ولمدة DIب عليك تسجيل جميع األنشطة المتعلقة بالوصول إلى تطبيق يج
للمنشأ والوجهة؛  IP( وعنوان 3( ووقت انتهاء الجلسة؛ )2( تاريخ ووقت كل حدث ُمسجل؛ )1بعد ذلك.يجب أن يتضمن التسجيل كحد أدنى ما يلي: )

 ( ونوع النشاط المنجز.6( وتفاصيل محاوالت الوصول المشروع فيها والناجحة والمرفوضة؛ )5ومعرف المستخدم؛ )( 4)

(e) .عمليات التدقيق 

ومدققيها )بما في ذلك المدققون الداخليون والخارجيون( الحَق في مراجعة امتثالك لمتطلبات األمان ومعالجة البيانات  UPSيجب أن تمنح 
أو واجهته )واجهاته(، أو  DIالمعقول ًحِسن النية بإساءة استخدام تطبيق  UPS( اتباع اعتقاد 1)هـ( في الظروف التالية: )3.3القسم الواردة في هذا 

فصاح ( بعد خرق أي قيد على اإل2، أو )3.3أو واجهته )واجهاته(، أو عدم امتثالك اللتزامات األمان الواردة في هذا القسم  DIاالحتيال من خالل تطبيق 
.يجب أن يشمل حق التدقيق DIمن سياسات االستخدام العام والمعلومات فيما يتعلق بالمعلومات التي تتلقاها من خالل تطبيق  1عن المعلومات في المادة 

ة بالوصول إلى تطبيق ( البيانات والسجالت المتعلقZ( الموظفين المعتمدين، و)Y، و)DI( منشآتك المتاح فيها الوصول إلى تطبيق Xهذا الوصول إلى )
DI .واستخدامه 

(f) .التعويض 

وتبرء ذمتهم من وضد أي وجميع األضرار الناشئة عن أو المرتبطة بـ  UPSستعوض، على نفقتك الخاصة وحدك، مستحقي تعويضات 
وأنظمة  UPS Delivery Interceptلواجهة برمجة تطبيقات  UPS( االستخدام أو إساءة االستخدام من قبلك وموظفيك أو وكالئك أو مقاولي 1)

UPS (أي استخدام أو وصول إلى واجهة برمجة التطبيقات 2و )UPS Delivery Intercept  وأنظمةUPS  بواسطة أي شخص يمكنه الوصول
ل، لوصومن خالل استخدام الواجهات أو التطبيق أو عناصر األمان، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أي استخدام مباشر أو غير مباشر أو ا

 سواء أكان مصرًحا به أم ال.

 .UPS Access Point Locationsمن أجل  UPS® Locatorواجهة برمجة تطبيقات  3.4

 

(a) قيود إضافية على االستخدام. 

 UPSالمخصصة لتطبيق  UPS Locatorواجهة برمجة تطبيقات توافق على أنه ال يجوز لك استخدام 
Access Point Locations  إال لدعم طلب مقدم من العميل للحصول على معلومات بيانات الشحنات المطروحة أو

 UPSمن أجل  UPS Locatorقع التي تطرحها واجهة برمجة التطبيقات استجابةً لهذا الطلب.ال يجوز استخدام معلومات المو
Access Point Locations  ألغراض أخرى بخالف تلبية هذا الطلب الذي ينشئه العميل.يجب عليك تجاهل أي معلومات

 عند االنتهاء UPS Access Point Locationsمن أجل  UPS Locatorواجهة برمجة تطبيقات عن الموقع تطرحها 
 UPSواجهة برمجة تطبيقات من كل جلسة اتصال عن بُعد مع عميلك.توافق على عدم استخدام معلومات الموقع التي تطرحها 

Locator  من أجلUPS Access Point Locations  كليًا أو جزئيًا، بخالف ما هو منصوص عليه صراحةً في هذا
 .UPS)أ( دون موافقة كتابية صريحة من 3.4القسم 

(b) حقوق عالمات تجارية. ال توجد 

بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع هذه االتفاقية، ال تسمح لك هذه االتفاقية باستخدام أي عالمة تجارية أو كلمة 
 في أي تطبيق من تطبيقات  UPSأو اسم أو رمز أو جهاز أو أي مجموعة منها مملوكة أو مرخصة من 

UPS Access Point Application إلى الحد الذي تسعى فيه إلى استخدام عالمات .UPS Access Point  التجارية
 من  UPS Accessهذا، يجب عليك إكمال نموذج طلب عالمة  UPS Access Pointفيما يتعلق بتطبيق 

UPS Brand Central < علىhttps://brand.ups.comيص عالمة تجارية من < والحصول على ترخUPS والذي ،
 وحدها. UPSيُمنح وفقًا لتقدير 

 UPS Host Manifest.وخدمة  UPS® Electronic Manifestخدمة  3.5

 

(a) متطلبات التحميل. 

https://brand.ups.com/
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 خدمة أو  UPS Electronic Manifestخدمة توافق على أنه يجوز لك فقط تحميل تفاصيل مستوى الطرد إلى 
UPS Host Manifest ( كنت 1إذا ) واجهة برمجة تطبيقات تقييم تتحقق أواًل من صحة جميع تفاصيل الطرد باستخدامUPS  ووظيفة التحقق من

تشير إلى أن التطبيق وأي  UPS( تلقيت شهادة مكتوبة من 2العنوان التي تتحقق من دقة المدينة والوالية والرمز البريدي )إذا ما انطبق ذلك(، أو )
 خدمة ( حصلت على حق الوصول إلى 3ووافقت عليها، أو ) UPSلتطبيق قد راجعتها واجهات مستخدمة فيما يتعلق با

UPS Electronic Manifest  خدمة أوUPS Host Manifest  من خالل حل الطرف الثالث.تعد هذه الشهادة باطلة إذا ُعدل التطبيق أو
 الواجهات بأي شكل من األشكال أو ُغير أو اُستخدم فيما يتعلق بأي برنامج يؤثر في أداء التطبيق أو الواجهات.

(b) تبادل المعلومات. 

عن بُعد لفترة محدودة من الوقت لتقديم التحديثات والتغييرات ووحدها الوصول إلى التطبيق أو حل الطرف الثالث  UPSتقر بأنه يجوز لشركة 
 أو أيًا منها والواردة في التطبيق أو حل الطرف الثالث. UPSومواد  UPS، ورموز توجيه UPS، وأسعار UPSالمتعلقة بخدمات 

(c) تحميل تفاصيل مستوى الطرد. 

خدمة و UPS Electronic Manifestخدمة ن خالل تفاصيل مستوى الطرد ألي شحنة صادرة تظهر م UPSيجب أن ترسل إلى 
UPS Host Manifest  قبل أن يستلم هذه الطرود سائقUPS. 

 .UPS® Account Validationواجهة برمجة تطبيقات  3.6

فقط  UPS Account Validationواجهة برمجة تطبيقات باستخدام  UPSتقر وتضمن أنك ستحاول التحقق من صحة أرقام حساب 
هذا.يتعين عليك، على نفقتك  UPSله حساب  UPSمن الشخص الذي خصصت  UPSالتي تلقيت فيها إذنًا للتحقق من صحة حساب في الحاالت 

الناشئة عن أي خرق  UPSمن وضد أي وجميع األضرار التي لحقت بُمستحقي تعويضات  UPSالخاصة، تعويض وإبراء ذمة مستحقي تعويضات 
 جانبك.من  3.6للضمانات في هذا القسم 

 Eligibility ®UPS My Choice.وواجهة برمجة تطبيقات  Enrollment ®UPS My Choiceواجهة برمجة تطبيقات  3.7

(a) .القيود 

 واجهة برمجة تطبيقاتباستخدام  UPS My Choice®الخاصة باالنتساب المسبق إلى خدمة  UPSما عليك سوى إعادة توجيه معلومات 
 Enrollment® UPS My Choice وواجهة برمجة تطبيقاتEligibility  ®UPS My Choice  حيث أُدِخلت المعلومات مباشرةً من قبل

.لتجنب My Choice"(، أو تم ملؤه مسبقًا بواسطة التطبيق، وفي أي من الحالتين، أكد ذلك منتسب My Choiceالشخص المراد تسجيله مسبقًا )"منتسب 
عند جمع المعلومات من خالل مركز اتصال.ال  UPS My Choice®خاصة بالتسجيل المسبق لخدمة ال UPSالشك، ال يُسمح لك بإرسال معلومات 

واجهة برمجة و Enrollment  ®UPS My Choiceواجهة برمجة تطبيقاتإال من خالل  UPSيجوز لك استخدام المعلومات المقدمة من 
في خدمة  My Choice"( فيما يتعلق بتسجيل منتسبي hoiceMy C)"معلومات االنتساب إلى   Eligibility ®UPS My Choiceتطبيقات

®UPS My Choice  المرتبطة بمنتسبيMy Choice .على النحو المسموح به صراحةً هنا 

(b) تخزين المعلومات الناتجة. 

باستثناء الغرض المحدود لالمتثال إلجراءات االحتفاظ المؤقت والتقديم الموضحة أدناه، يُحظر عليك تخزين أي معلومات تخص االنتساب 
من خالل التطبيق المتعلق بطلب  My Choiceومنتسبي  UPSبخالف النسخ المؤقتة حسب الضرورة لتبادل المعلومات مع أنظمة  My Choiceإلى 

والتطبيق.يجب إتالف جميع النسخ المؤقتة بشكل نهائي عند اكتمال تبادل المعلومات التي يطلبها  My Choiceالتفاعل فيما بين منتسب  محدد لتنسيق
 الذي تُنشئ النسخة له. My Choiceمنتسب 

(c)  المبادئ التوجيهية لموافقة المنتسب إلىMy Choice والتطوير. 

(i) التقديم. 

أن يطلبوا صراحةً االنتساب لخدمة  My Choiceوسيلة يمكن من خاللها للُمنتسبين إلى  My Choiceيجب عليك أن تقدم إلى منتسبي 
®UPS My Choice  إشعار الموافقة على االنتساب إلى"( من خالل التطبيقMy Choice يجب أن تتضمن واجهة التطبيق خانة اختيار بوصفها.)"

مصحوبًا بعالمات مرخصة  My Choice.قد يكون إشعار الموافقة على االنتساب إلى My Choiceجزًءا من إشعار الموافقة على االنتساب إلى 
وفقًا لشروط هذه االتفاقية.يجب أن يكون إشعار الموافقة  My Choice، بشرط عرض العالمات المرخصة لالنتساب إلى My Choiceلالنتساب إلى 

حتى أتمكن من  UPS My Choice®"نعم!أريد أن أنتسب مسبقًا إلى خدمة  لما يلي: في شكل مشابه إلى حد كبير My Choiceعلى االنتساب إلى 
 ستستخدم البيانات التي تجمعها ]أنت[ من أجل انتسابي إلى خدمة  UPSتلقي إشعارات تسليم الطرود عبر البريد اإللكتروني.أفهم أن شركة 

®UPS My Choice ه مع مزيد من المعلومات، بما في ذلك كيف يمكنني االنتساب بالكامل لتلقي ميزات وإرسال بريد إلكتروني إلى العنوان الذي قدمت
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يجب أن يُستهل إشعار الموافقة على االنتساب إلى ."www.ups.comعلى  UPSإضافية.إذا كان لديك أسئلة، فيُرجى الرجوع إلى إشعار خصوصية 
My Choice ر غير محددة مسبقًا.بخانة اختيا 

(ii) المراجعة. 

إشعار الموافقة على  UPSبرابط إلى موقع التطوير واالختبار حيث قد تراجع  UPSقبل االستخدام التجاري للتطبيق، يجب عليك تزويد 
 Myبالحق في رفض أي إشعار بالموافقة على االنتساب إلى  UPSوموافقتها.تحتفظ  UPSالمقترح في التطبيق لمراجعة  My Choiceاالنتساب إلى 

Choice  تقترحه.إذا رفضتUPS  إشعار الموافقة على االنتساب إلىMy Choice  المقترح، يجب على الطرفين العمل معًا لتصميم إشعار موافقة
 My Choiceضع إشعار الموافقة على االنتساب إلى فيما بينكما على و UPSمقبول لدى الطرفين.ستوافق أنت و My Choiceعلى االنتساب إلى 

 UPSبنسخٍة كاملٍة من واجهة المستخدم الرسومية لكل شاشة من عملية االنتساب إلى خدمة  UPSفي الواجهة.باإلضافة إلى ذلك، يجب عليك تزويد 
®My Choice  في التطبيق بناًء على طلبUPS ( أيام من هذا الطلب.3في غضون ثالثة ) 

(iii)  الموافقةسجل. 

، والتاريخ، والطابع الزمني، ونسخة My Choiceيجب عليك التقاط البيانات واالحتفاظ بها، بما في ذلك االسم األول واألخير للمنتسب إلى 
لب "( بوصفها دلياًل على كل طMy Choiceمجتمعةً هي "سجل الموافقة على االنتساب إلى  My Choiceتصميم الواجهة )بيانات المنتسب إلى 

 My Choiceوتقديم جميع سجالت الموافقة على االنتساب إلى  UPS My Choice®للتسجيل في خدمة  My Choiceصريح من المنتسب إلى 
( أيام من هذا الطلب.بعد تقديم سجالت الموافقة 3"( في غضون ثالثة )FTPإلكترونيًا عبر بروتوكول نقل الملفات اآلمن )" UPSإلى  CSVبتنسيق .
 .My Choiceوفقًا للفقرة السابقة، يجب عليك حذف سجالت الموافقة على االنتساب إلى  UPSفي شركة  My Choiceنتساب إلى على اال

(d) أمين السجالت. 

على االنتساب  My Choice، لموافقة منتسب UPS، يجب عليك إحضار أمين السجالت لإلدالء بشهادته، على نفقة UPSبناًء على طلب 
 باستخدام جميع المعلومات المتاحة.  ChoiceUPS My®إلى خدمة 

(e) التعويض. 

من وضد أي وجميع األضرار التي  UPSيتعين عليك، على نفقتك الخاصة، تعويض وإبراء ذمة مستحقي تعويضات 
 My ( إخفاقك في تقديم أدلة كافية إلثبات موافقة منتسب1الناشئة عن أي أو المتعلقة بما يلي ) UPSلحقت بُمستحقي تعويضات 

Choice  على االنتساب إلى خدمة®UPS My Choice ( تزويد 2أو )UPS  واجهة بمعلومات غير صحيحة من خالل
  Eligibility ®UPS My Choice.وواجهة برمجة تطبيقات  Enrollment ®UPS My Choiceبرمجة تطبيقات

 المتاحة عبر الويب. UPS Technologiesجميع  4

 على الويب. UPSالمتاحة على مواقع  UPS Technologiesيع تنطبق الشروط التالية على جم

 الميزات المتاح الوصول إليها. 4.1

المتاحة عبر الويب من بلد أو منطقة غير موجودة في المناطق المحظورة.ومع  UPS Technologiesيجوز لك الوصول إلى أيٍ من 
التي يتم الوصول إليها عبر الويب لن تطرح النتيجة المرجوة لكل بلد أو منطقة في المناطق المسموح  UPS Technologyذلك، تقر وتوافق على أن 

 بها.

 تسجيل الدخول األحادي وخدمات الطرف الثالث عبر اإلنترنت. 4.2

لمنصات االجتماعية .إذا اخترت استخدام بيانات االعتماد الخاصة بك إلحدى اUPS.comميزة تسجيل الدخول األحادي إلى موقع  UPSتقدم 
من المنصة معلوماتك األساسية مثل اسمك وعنوان  UPS)كل منها "منصة"(، فستتلقى  UPS.comالمتاحة المحددة في صفحة تسجيل الدخول في 

فاعل مع طرف اآلن أو في المستقبل.عندما تتعامل مع المنصات، فأنت تت UPSبريدك اإللكتروني، وأي معلومات أخرى تسمح للمنصة بمشاركتها مع 
المنصات وليس لها سيطرة عليها.تخضع المعلومات التي تشاركها مع المنصة لسياسة خصوصية المنصة  UPS.ال تعتمد شركة UPSثالث، وليس مع 

أو تطبيق أي إقرارات أو ضمانات، صراحةً أو ضمنيًا، فيما يتعلق بالمنصات أو أي موقع ويب  UPSوإعدادات خصوصيتك على المنصة.ال تقدم شركة 
ى، اقع أخرتابع لطرف ثالث )بما في ذلك دقة أو موثوقية أو اكتمال المعلومات المقدمة منها أو ممارسات الخصوصية خاصتها(.إذا قررت الدخول إلى مو

ضرر ناتج مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي خسارة أو  UPSبما في ذلك أي من المنصات، فستفعل ذلك على مسؤوليتك الخاصة.لن تكون 
باب، أو سعن استخدامك لمنصة أو أي موقع إلكتروني أو تطبيق تابع لطرف ثالث.إذا أصبحت خدمة المنصة غير متاحة مؤقتًا أو دائًما ألي سبب من األ

، فلن تتمكن ups.comالمحفوظ على  UPSإذا اخترت حذف حسابك على المنصة، أو إذا ألغيت ربط بيانات اعتمادك بالمنصة من ملفك التعريفي على 

http://www.ups.com/
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باستخدام بيانات اعتماد المنصة.من أجل تسجيل الدخول واالستمرار في  ups.comالمحفوظ على  UPSمن تسجيل الدخول إلى ملفك التعريفي على 
 .UPS، ستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد ملفك التعريف على UPS.comالمحفوظ على  UPSاستخدام ملفك التعريفي على 

 الفردية المتاحة عبر الويب. UPS Technologiesشروط  5

المحددة المتاحة عبر الويب وعلى  UPS Technologiesأعاله، تنطبق الشروط التالية على  3باإلضافة إلى شروط المادة 
 على الويب. UPSمواقع 

5.1 UPS.com™ Shipping. 

التي تسهل شحن بعض البضائع الخطرة  للمواد الخطرة UPSوظيفة شحن إمكانية الوصول إلى  UPS.com™ Shippingتقدم 
 من حقوق المستخدم النهائي. 10.1للقسم  للمواد الخطرة UPSلوظيفة شحن والمواد الخطرة.يخضع استخدامك 

5.2 UPS.com™ Void a Shipment. 

 UPS( كانت الشحنة ضمن حساب 1إال إذا ) UPS.com Void a Shipmentتوافق على أنه ال يجوز لك إلغاء شحنة من خالل 
بيانات تفاصيل مستوى الطرد الصحيحةً  UPS( وتلقت 2، ولكن ليس حسابًا يُوجه مباشرةً إلى بطاقة ائتمان؛ )UPS.comالمرتبط بحسابك على نظام 

ن استالم تفاصيل مستوى الطرد الصحيحة ( ساعة م24( وقُِدم طلب إلغاء الشحنة بعد أكثر من أربع وعشرين )3للشحنة ولكنها لم تستحوذ على الشحنة، )
 UPS.com Shipping (UPS Internetالمعروفة باسم  UPS Technologyإذا عولجت الشحنة من خالل  UPSللشحنة عن طريق 

Shipping تقنية( أو UPS CampusShip واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات التطوير من  أوUPS.  كما تتعهد بأن لديك
 UPS.com Void a Shipment.السلطة إللغاء أي شحنة ترسلها إلى 

5.3 UPS.com™ Order Supplies. 

كليًا أو  UPS.com Order Suppliesبالحق وفقًا لتقديرها المطلق في تلبية أي طلب توريد شحن يُجرى من خالل  UPSتحتفظ 
 المقدم مع طلب األمر. UPSناًدا إلى حجم الشحن المرتبط بحساب جزئيًا أو دونها تماًما، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر است

 .™UPS Paperlessعملية إعداد الفواتير أو المستندات غير الورقية على  5.4

تحميل صور المستندات المرتبطة بالشحنة المطروحة )على سبيل  UPSتتيح لك عملية إعداد الفواتير أو المستندات غير الورقية لشركة 
 UPSتستخدم عملية إعداد الفواتير أو المستندات غير الورقية لشركة الستخدامها فيما يتعلق بتسليم الشحنة المطروحة. UPSالمثال، الفاتورة( على 

إلنشاء الفواتير  UPSخالل نظام متوافق مع الفواتير غير الورقية لشركة  والمرسلة إلكترونيًا من UPSتفاصيل مستوى الطرد للطرود المشحونة عبر 
عملية إعداد الفواتير أو المستندات من خالل إكمال  UPSالتجارية حسب الحاجة في عملية التسليم.يمكنك التسجيل في الفواتير غير الورقية لشركة 

خة من الترويسة الخاصة بك، وتوقيع معتمد بصيغة إلكترونية، وأرقام حساب وإرسال نس UPS.comالمتاحة من خالل  UPSغير الورقية لشركة 
UPS  التي ستستخدم معها الفواتير غير الورقية لشركةUPS تقر بأن.UPS  ستستخدم الترويسة المقدمة والتوقيع المعتمد إلنشاء فواتير تجارية بوصفها

عملية إعداد الفواتير أو التي ترسلها في  UPSد المشحونة فقط بموجب أرقام حساب .تقر بأن الطروUPSجزًءا من الفواتير غير الورقية لشركة 
.في حال أصبح استخدام التوقيع المقدم غير صالح، UPSستكون مؤهلة للحصول على فاتورة غير ورقية من  UPSالمستندات غير الورقية لشركة 

.باإلضافة إلى ذلك، تقر بأنه UPSقية حتى تقدم توقيع معتمد حسب األصول إلى غير الور UPSوعدم استخدام فاتورة  UPSفإنك توافق على إخطار 
بتفاصيل مستوى الطرد للشحنة من  UPSلطرٍد ما، يجب عليك إخبار  UPSعملية إعداد الفواتير أو المستندات غير الورقية لشركة من أجل تلقي 

.يخضع استخدامك لفاتورة UPSقبل تقديم الطرد إلى شركة  UPSالورقية لشركة عملية إعداد الفواتير أو المستندات غير خالل نظام متوافق مع 
UPS  غير الورقية وخدمات المستندات غير الورقية لشركةUPS  لشروط اتفاقية منفصلة بينك وبينUPSI  بخصوص هذه الخدمات.تقر أيًضا بأن

غير الورقية يجب أن تخضع لوصف الخدمة والشروط واألحكام المنصوص عليها في دليل  UPSجميع الشحنات المطروحة من جانبك باستخدام فاتورة 
للنقل أو الخدمة، بما في ذلك أحكام التخليص الجمركي للطرود الدولية، لبلد أو منطقة منشأ  UPSالسارية وشروط وأحكام  UPSأسعار وخدمات 

 غير الورقية.  UPSالشحنة المطروحة والتي تغطيها فاتورة 

 .UPS® Claims on the Webخدمة  5.5

(a) تقديم المطالبات. 

بفقدان أو تلف شحنة مطروحة باإلضافة إلى وثائق مثل صور  UPSلك تقديم مطالبة إلى  UPS Claims on the Webتتيح خدمة 
تقديم  لبات"( ألغراضك الداخلية.توافق علىالتلف والفواتير واإليصاالت التي تدعم الحادثة وتقدير قيمة أي خسارة أو ضرر من هذا القبيل )"وثائق المطا

لشحناتك المطروحة.من خالل تقديم وثائق المطالبات لدعم مطالبة بخسارة أو ضرر:  UPS Claims on the Webالمطالبات فقط باستخدام خدمة 
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قد  UPSألغراض ذات الصلة، )ب( وتقر بأن اإلذن المحدود لمعالجة وثائق المطالبات هذه وحفظها من أجل معالجة المطالبات وا UPS)أ( تمنح أنت 
 تستخدم أو ال تستخدم وثائق المطالبات وفقًا لتقديرها في معالجة المطالبة.

(b) .اإلقرارات والضمانات 

وحفظها، لوثائق المطالبات ال ينتهك ولن ينتهك أي قانون أو قاعدة أو  UPS( تقديمك، ومعالجة 1) تقر وتضمن أن:
ائق المطالبات ال تنتهك ولن تنتهك أي حقوق ملكية فكرية أو دعاية أو خصوصية ألي طرف ثالث؛ أو ( وث2الئحة معمول بها؛ )

أو تتداخل معها  UPSتحتوي على أي شفرة قد تؤدي إلى إتالف أي جهاز حاسوب أو نظام أو بيانات أو ممتلكات تعود لشركة 
أو مزعجة أو افترائية أو مؤذية ألي شخص آخر أو ضارة بالقصر  ( وثائق المطالبات ليست تشهيرية أو بذيئة3أو تمكين التتبع؛ )
 ( وثائق المطالبات غير مزيفة أو غير دقيقة أو مضللة أو غير ذات صلة بمطالبتك المحددة.4أو مواد إباحية؛ )

(c) التعويض. 

ر التي من وضد أي وجميع األضرا UPSيتعين عليك، على نفقتك الخاصة، تعويض وإبراء ذمة مستحقي تعويضات 
 لوثائق المطالبات وحفظها. UPSالناشئة عن أو المتعلقة بمعالجة  UPSلحقت بُمستحقي تعويضات 

5.6 UPS® Billing Dataو ،PDF Invoiceو ،UPS Email Invoice. 

 UPS Emailو UPS PDF Invoiceالمعروفة باسم  UPS Technologiesيمكنك الحصول على بيانات الفوترة باستخدام 
Invoice " تُعرف مجمعة باسم("UPS Billing Technology). 

(a) التوصيل. 

(، PDF، والملف الثابت، وCSVبيانات الفواتير، بتنسيق إلكتروني تختاره أنت من قائمة التنسيقات اإللكترونية المتاحة )على سبيل المثال، .
، ستتاح إلكترونيًا )على سبيل المثال، عبر تنزيل UPSباستثناء بعض البلدان واألقاليم التي تتطلب تنسيقات أخرى بموجب القانون أو وفقًا لما تحدده 

يثما يكون ل إلكتروني )أو، حالملفات أو بالبريد اإللكتروني(، إما مباشرةً إليك أو من خالل ُمقدمي خدمة بيانات الفوترة.إن طلبك لتلقي الفواتير في شك
لتي يتطلب القانون اساريًا، دفعك للفاتورة المستلمة في شكل إلكتروني( يشكل موافقتك على استالم الفواتير في شكل إلكتروني، باستثناء البلدان واألقاليم 

 فيها شكاًل آخًرا من أشكال الموافقة.يمكنك طلب استالم فواتيرك ورقيًا.

(b) في عن الضماناتإخالء مسؤولية إضا. 

أو  UPS BILLING TECHNOLOGYأن استخدامك  UPSدون تقييد عمومية أي إخالء مسؤولية آخر في هذه االتفاقية، ال تضمن 
انين أو وسيكون متوافقًا مع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها أو أيٍ من ذلك، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الق“ بيانات الفوترة”خدمة 

 القواعد أو اللوائح التي تتطلب فواتير ورقية أو المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.

(c) الفاتورة المحتكم إليها. 

، يجب أن تكون الفاتورة الرسمية التي يُحتكم إليها UPSتقر وتوافق أنه في حالة استالمك بيانات الفوترة وإصدارات الفواتير الورقية من 
 لورقية، وأي بيانات فوترة تتلقاها تُقدم فقط تيسيًرا عليك.هي نسخة الفاتورة ا

(d) تسليم الفاتورة. 

، ستتلقى تلقائيًا فواتير تحتوي على بيانات الفوترة.ستتلقى إخطاًرا عبر البريد UPS Email Invoiceباستخدام  UPSبمجرد تصريح 
 اإللكتروني عندما تكون الفاتورة جاهزة لالستالم.

5.7 r.UPS® Billing Cente 

(a) تسليم الفاتورة 

واستخدمته، فستتلقى تلقائيًا فواتير بتنسيق إلكتروني، باستثناء بعض البلدان واألقاليم التي تتطلب  UPS Billing Centerإذا وصلت إلى . 
لك بتنسيق إلكتروني على الموقع  UPS Billing Center.ستُتاح الفواتير الصادرة عن UPSتنسيقات أخرى بموجب القانون أو وفقًا لما تحدده 

ستتلقى إخطاًرا عبر البريد اإللكتروني أو أي شكل إلكتروني آخر عندما تكون الفاتورة جاهزة لالستالم.إن  .UPS Billing Centerاإللكتروني 
شكل  موافقتك على استالم الفواتير في ، أو حيثما يكون ساريًا، سدادك الفاتورة المستلمة في شكل إلكتروني، يشكلUPS Billing Centerاستخدامك 

مت بذلك، فسيُلغى ا قإلكتروني، باستثناء البلدان واألقاليم التي يتطلب القانون فيها شكاًل آخًرا من أشكال الموافقة.يمكنك طلب استالم فواتيرك ورقيًا.إذ
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يم التي تتطلب تنسيقات أخرى بموجب القانون أو وفقًا لما باستثناء بعض البلدان واألقال،واستخدامه UPS Billing Centerترخيصك للوصول إلى 
 .UPSتحدده شركة 

(b) .سداد الفاتورة 

باستخدام إحدى طرق الدفع المعتمدة المقدمة  UPS Billing Centerتوافق على سداد جميع الفواتير الصادرة عن 
المطبقة للنقل أو الخدمة وهذه  UPSووفقًا للشروط واألحكام الواردة في شروط وأحكام  UPS Billing Centerفي 

بأي شكل من األشكال إلى إصدار فاتورة ال تعكس  UPS Billing Centerاالتفاقية.توافق أيًضا على أنه إذا أدى استخدام 
 UPSللنقل أو الخدمة(، فسترسل  UPSالرسوم المطبقة )بما في ذلك تلك الرسوم المنصوص عليها في وثيقة شروط وأحكام 

( أيام من تاريخ الفاتورة، وأي مبلغ إضافي ينطبق على 7في غضون سبعة ) UPSوتوافق أنت على الدفع إلى  إليك فاتورة
للنقل أو الخدمة.تخضع جميع  UPSالمعاملة.يجب أن تُسترد المبالغ التي تطلبها فيما يتعلق بأي شحنة وفقًا لشروط وأحكام 

.ال يشكل تطبيق أي تعديل أو قيد في حساب العميل رًدا UPSراجعة بواسطة تعديالت الفواتير التي يجريها العميل لمزيد من الم
مع أي سبب  UPSبالتعديل أو االتفاق المطلوب بواسطة  UPSعلى تعديل الفاتورة الذي يجريه العميل قبواًل نهائيًا من جانب 

 UPS Billingأن ذلك ناتج عن استخدام  UPSُمعلن للتعديل.ال يحق للعميل تعديل الفواتير أو تقييدها أو استردادها إذا قررت 
Center .استخداًما غير سليم 

(c) مواد دعائية. 

في المواد الدعائية التي تُوزع على أطراف ثالثة بما يحدد قوائم األشخاص الذين  UPSإدراجك بصفتك أحد عمالء  UPSيحق لشركة 
بأي شكٍل آخر لعالماتك التجارية أو  UPSاالتفاقية، فإن استخدام  باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه .UPS Billing Centerيستخدمون 

 عالمات خدمتك أو أسمائك أو شعاراتك يتطلب موافقتك الكتابية المسبقة.

(d) إخالء مسؤولية إضافي عن الضمانات. 

أو خدمة  UPS BILLING CENTERأن استخدامك  UPSدون تقييد عمومية أي إخالء مسؤولية آخر في هذه االتفاقية، ال تضمن 
سيكون متوافقًا مع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها أو أيٍ من ذلك،  UPS BILLING CENTERوالفواتير التي يصدرها “ بيانات الفوترة”

 ضافة.بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي قوانين أو قواعد أو لوائح تتطلب فواتير ورقية أو متعلقة بضريبة القيمة الم

(e) وما لم يُصّرح بذلك مسبقًا من قِبل سبيل المثال ال الحصر،  على .واالستخدام الوصولUPS  كتابيًا، يُحظر صراحةً أي

أو  ،أدوات جمع واستخراج البيانات المتكررةأو استخدامه من خالل أجهزة االستعالم اآللي، أو الروبوتات، أو  UPS Billing Centerوصول إلى 

ُمرخصة لهذه األغراض  UPS Technologyالتي ليست في حد ذاتها  أو البرامج النصية أو اآلليات األخرى ذات الوظائف المماثلة ،وتينيةاإلجراءات الر

 أدناه.

 .™UPS CampusShipتقنية  5.8

(a) .دفتر عناوين الشركة 

 قد تُمنح حق الوصول إلنشاء دفتر عناوين قائم على المجموعة أو الوصول إليه أو استخدامه أو تعديله )"دفتر عناوين الشركة"( يشتمل على
 UPS تقنيةوتُتاح لالستخدام من خالل  UPSإدخاالت بيانات العنوان )"بيانات دفتر عناوين الشركة"(.ستُخزن بيانات دفتر عناوين الشركة على أنظمة 

CampusShip ستتخذ.UPS  إجراءات معقولة تجاريًا لحماية بيانات دفتر عناوين الشركة من التغيير أو الفقدان أو الوصول غير المصرح به إلى
، ستُحذف UPS CampusShipتقنية بيانات دفتر عناوين الشركة من جانب أطراف أخرى غير العميل.عند إنهاء حق العميل في الوصول إلى 

قنية ت .تشكل بيانات دفتر عناوين الشركة التي تُستخدم الحقًا لبيانات الشحنات المطروحة باستخدامUPSبيانات دفتر عناوين الشركة من أنظمة جميع 
UPS CampusShip  من الشروط واألحكام العامة.تتحمل كامل المسؤولية عن اإلجراءات التي يتخذها  12.10معلومات شخصية ألغراض القسم

 كلون والمستخدمون اآلخرون في إنشاء بيانات دفتر عناوين الشركة واإلضافة إليها وعرضها واإلفصاح عنها واستخدامها وتعديلها، بما في ذلالمسؤو
ناشئة بموجب ال تنقل هذه البيانات إلى جميع الواليات القضائية حيث يجوز للعميل استخدام دفتر عناوين الشركة )"المعالجة"(، بما في ذلك جميع المطالبا

 قوانين حماية البيانات أو الخصوصية في أي والية قضائية فيما يتعلق بعمليات النقل هذه.

(b) استخدام البائعين. 

من خالل المستخدمين البائعين.يوافق العميل  UPS CampusShipتقنية العميل بالسماح لبعض بائعيه بالمشاركة في  UPSقد تفوض 
كما لو كان المستخدمون البائعون هؤالء من موظفي  UPS CampusShipتقنية ات المستخدمين البائعين على أنه مسؤول عن جميع استخدام

أنشأه العميل لمستخدم بائع وفقًا لتقديرها المطلق مع إخطار العميل أو  UPS CampusShipفوًرا أو تنهي أي حساب لنظام  UPSالعمالء.قد تعطل 
 UPSتقنية قوق الوصول ألي مستخدم بائع تلقائيًا عند انتهاء أو إنهاء حقوق العميل في استخدام دون إخطاره.باإلضافة إلى ذلك، تنتهي ح

CampusShip. تتولىUPS  إدارة إنشاء حسابات نظامUPS CampusShip  وصيانتها للمستخدمين البائعين وفقًا لتوجيهات العميل، وكلها
أي مسؤولية تجاه العميل فيما يتعلق بإدارتها  UPSء يتعارض مع هذه االتفاقية، ال تتحمل متوافقة مع شروط هذه االتفاقية.بصرف النظر عن أي شي
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، والدفاع عن مستحقي تعويضات UPSلحسابات نظام المستخدم البائع.يتعين على العميل، على نفقته الخاصة، تعويض وإبراء ذمة، وحسب رغبة 
UPS لحصر أي مطالبة من البائع أو المستخدم البائع( التي لحقت بُمستحقي تعويضات من وضد أي وجميع األضرار )على سبيل المثال ال اUPS 

أو المعلومات التي يقدمها  UPS SCHEDULED IMPORT TOOL، أو UPS CAMPUSSHIPتقنية الناشئة عن أي أو المتعلقة باستخدام 
 الذي أنشأه العميل من أجل المستخدم البائع. UPS CAMPUSSHIPأي شخص أو كيان يمكنه الوصول إليها من خالل استخدام حساب نظام 

(c) حسابات نظام الموقع. 

 UPSقنية تتفويًضا منفصاًل، يجوز للعميل إنشاء حسابات الموقع والسماح لموظفي العمالء المعتمدين بالوصول إلى  UPSفي حالة تفويض 
CampusShip  ضت العميل بإنشاء حسابات  UPSمن خالل حسابات نظام الموقع بداًل من حساب النظام المرتبط بكل موظف من موظفي العميل.فوَّ

واستخدامها من خالل حساب نظام الموقع فقط لمعالجة الشحنات  UPS CampusShipتقنية نظام الموقع، ويجوز لموظفي العميل الوصول إلى 
في أي مكان مرتبط بحساب نظام الموقع وعرض وطباعة  UPS CampusShipتقنية يظهر بيان حمولتها من خالل المطروحة وتتبعها التي 

إدارة إنشاء حسابات نظام الموقع وصيانتها وفقًا لتوجيهات العميل، وكلها متوافقة  UPSمعلومات تاريخ الشحن بخصوص الشحنات المطروحة.تتولى 
أي مسؤولية تجاه العميل فيما يتعلق بإدارتها لحسابات  UPSعن أي شيء يتعارض مع هذه االتفاقية، ال تتحمل  مع شروط هذه االتفاقية.بصرف النظر

، وفقًا لتقديرها الخاص وألي سبب من األسباب، تعطيل أي حساب لنظام الموقع أو إنهائه على الفور بناًء على إرسال UPSنظام الموقع.يجوز لشركة 
 إشعار إلى العميل.

5.9 .om™ Alert Customization ToolUPS.c 

والتي تسهل تخصيص  UPSوظيفة التنبيهات المخصصة لشركة الوصول إلى  UPS.com Alert Customization Toolتتيح  
في  الشخصية والتجارية.تقر بأنه UPS My Choice®ورسائل البريد اإللكتروني الخاصة بخدمة  QVNالبريد اإللكتروني لحالة الشحن، مثل رسائل 

الصحيح.ستطبق  UPSحالة شحن ُمقِدم الخدمة الطلبات نيابةً عنك، قد ال تكون التنبيهات المخصصة متاحة إذا فشل ُمقِدم الخدمة في الشحن بموجب حساب 
UPS  مجموعة المحتوى المخصص نفسه على كل تنبيه مخصص تطلب إرساله.يمكنك مراجعة محتواك المخصص دوريًا عن طريق تقديم محتوى

ال يجوز لك طلب تاريخ بدء مرغوب فيه للمحتوى .UPS.com Alert Customization Toolباستخدام  UPSمخصص جديد أو منقح إلى 
 .بهذا المحتوى المخصص UPS( أسابيع من تاريخ تزويد 3) المخصص الجديد أو المعدل قبل ثالثة

 

 

5.10 Freight® Images. TForce 

 ، بغض النظر عن شكلها أو تنسيقها، تُعد معلومات.TForce Freight® Imagesتوافق على أن أي صور تنشأ باستخدام 

5.11 TForce Freight® Notify. 

ومات المتعلقة بالشحنة المطروحة، بشرط أال يكون هذا االتصال إال مع لتوصيل المعل TForce Freight® Notifyيجوز لك استخدام 
حنات المطروحة، شاألشخاص المرتبطين بهذه الشحنة المطروحة.إذا ما أبلغك المرسل إليه بأنه لم يعد يرغب في تلقي رسائل البريد اإللكتروني المتعلقة بال

بأي حال  UPSإلرسال رسائل بريد إلكتروني إلى هذا المرسل إليه.لن تكون  TForce Freight® Notifyفيجب عليك التوقف فوًرا عن استخدام 
من األحوال مسؤولة عن أي فشل أو تأخير في إرسال أي رسالة بريد إلكتروني أو استالمها.أنت وحدك المسؤول عن محتوى أي نص ترسله بوصفه 

ي محتوى قد يكون مزعًجا أو تشهيريًا أو افترائيًا أو مضًرا ألي شخٍص وال يجوز أن يتضمن أ TForce Freight® Notifyجزًءا من رسالة 
)أ(  TForce Freight® Notifyرسالة  UPSإرسال  TForce Freight® Notifyآخر.تضمن أنه يجب عليك فقط أن تطلب من خالل 

( وذلك لغرٍض 2) TForce Freight® Notify ( إلى عنوان بريد إلكتروني يتحكم فيه شخص مرتبط بالشحنة وهذا هو موضوع1إليك، أو )ب( )
إرسال رسالة إشعار  UPSوليس ألي سبب آخر.كما تضمن أنه قبل أن تطلب من  UPSوحيٍد هو تقديم إشعار بحالة شحنة الحمولة ضمن نظام شحن 

من هذا الشخص لتلقي المستنيرة ومحددة إلى شخص تابع لشحنة، يجب عليك الحصول على موافقة  TForce Freight® Notifyبالحمولة عبر 
دقيق وخاضع لتحكم هذا الشخص.يتعين  UPSعنوان بريد إلكتروني مقدم إلى وأن أي  TForce Freight® Notifyرسالة إشعار بالحمولة عبر 

الناشئة  UPSحقي تعويضات من وضد أي وجميع األضرار التي لحقت بُمست UPSعليك، على نفقتك الخاصة، تعويض وإبراء ذمة مستحقي تعويضات 
 .عن أي خرق للضمانات في هذا القسم

5.12 TForce Freight® Reporting. 

 بغض النظر عن شكلها أو تنسيقها، تُعد معلومات. TForce Freight® Reportingتوافق على أن أي تقارير تُعد باستخدام 



 

12 

 .UPSجميع برامج  6

 لك. UPSالتي توزعها  UPS Technologiesتنطبق الشروط التالية على استخدامك لجميع برامج 

 استخدام محدود. 6.1

يجوز لك تثبيت البرامج واستخدامها ألغراضك الداخلية بتنسيق شفرة الهدف فقط على أجهزة الحاسوب التي تملكها أو تستأجرها أو تتحكم 
 فيها بأي شكٍل آخر في المنطقة المناسبة لهذه البرامج.

 اإلنهاء. 6.2

هذه االتفاقية أو إنهاء الترخيص في أي من البرامج ألي سبب من األسباب، يتعين عليك على الفور إزالة جميع نسخ عند انتهاء صالحية 
 البرامج المرتبطة بالترخيص منتهي الصالحية أو الملغي من األجزاء اإللكترونية لديك وأنظمتك ووسائط تخزينك األخرى وأجهزتك.

 إخالء المسؤولية عن ضمان الفيروسات. 6.3

 مسؤوليتها تحديًدا عن أي ضمانات صريحة أو ضمنية بخصوص خلو البرامج من فيروسات الكمبيوتر أو انعدامها. UPSتخلي 

 .®Microsoftمنتجات  6.4

هذه  UPSفي حزمة تثبيت البرنامج.إذا اخترت تثبيت برامج  Microsoft® SQL Serverمع إصدار  UPSتأتي بعض برامج 
 Microsoftيخضع لشروط ترخيص برامج  Microsoft® SQL Serverق على أن استخدامك للنسخة الموزعة من واستخدامها، فإنك تقر وتواف

 <us/download/details.aspx?id=29693-https://www.microsoft.com/en.>الموجودة على 

 ية.المسئول 6.5

التي تتسلمها أو إتالفها وأي بيانات مرتبطة بهذه البرامج )على سبيل المثال،  UPSأنت المسؤول الوحيد والحصري عن استخدام برامج 
 موارد قواعد البيانات( متاحة لوصول ألي شخص سواء ُمفَوض من جانبك أم ال على نحو مباشر أو غير مباشر.

 الفردية. UPSشروط برامج  7

 المحددة. UPSأعاله،تنطبق الشروط التالية على برامج  6لى شروط المادة باإلضافة إ

 .®UPS WorldShipبرنامج  7.1

 

(a) قاعدة المعرفة الدولية.وقدرات  خطرةالمواد ال 

التي تسهل شحن بعض البضائع الخطرة والمواد  للمواد الخطرة UPSوظيفة شحن ( 1)الوصول إلى  UPS WorldShipبرنامج يتيح 
خدامك يخضع است .قاعدة المعرفة الدولية، والتي توفر الوصول إلى المعلومات التي يمكن استخدامها لتسهيل الشحن عبر الحدودقدرات ( 2و)؛ الخطرة

قاعدة المعارف الدولية من خالل برنامج قدرات ويخضع استخدامك ل، من حقوق المستخدم النهائي 10.1للقسم  للمواد الخطرة UPSلوظيفة شحن 
UPS WorldShip  من سياسات المعلومات واالستخدام العام. 3.6للقسم 

(b) التشغيل التجريبي. 

المخصص لطرف ثالث أذن لك باستخدام  UPSأو حساب  UPSتجريبيًا باستخدام حسابك على  UPS WorldShipبرنامج يجب تشغيل 
وحساب الطرف  UPSو التي يطلبها الطرف الثالث )حساب العابرة للحدود والمحيطات والج Trade Directهذا باالقتران مع خدمات  UPSحساب 

 "(.Trade Direct UPSيُشار إليهما معًا باسم "حساب  UPSالثالث على 

(c) موقع االستخدام. 

 برنامج ( التي لها منشأ ُمعلن للشحنة في موقع تثبيت 1إال مع الشحنات المطروحة ) UPS WorldShipبرنامج ال يجوز استخدام 
UPS WorldShip  أو العنوان المرتبط بحسابTrade Direct UPS ( عندما تكون قد أبرمت اتفاقية خدمات رئيسية مع شركة .2أو )UPS 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29693


 

13 

Supply Chain Solutions, Inc  لتلقي خدماتTrade Direct  العابرة للحدود أو المحيطات أو الجو، وهذه الطرود هي جزء من شحنة موحدة
فقط، بما في ذلك  UPSIبرة للحدود أو المحيطات أو الجو التي تكلف بها، ولتسهيل استخدام الخدمات التي تقدمها العا Trade Directوفقًا لخدمات 

 على سبيل المثال ال الحصر، معالجة هذه الطرود وتتبعها، وليس ألي غرض آخر.

(d)  قواعد بياناتUPS. 

هذه إال إلعداد ملصقات  UPSلك استخدام قواعد بيانات  ال يجوز.UPS WorldShipبرنامج باالقتران مع  UPSتُوزع قواعد بيانات 
ألي غرض آخر.ال يجوز لك الوصول إلى قواعد بيانات  UPSحيث ال تُوزع جميع قواعد بيانات  UPS WorldShipبرنامج الشحن من خالل 

UPS  برنامج هذه أو تغييرها أو تعديلها إال باستخدامUPS WorldShip ( استي1من خالل استخدام )( ووظائف تعيين قاعدة البيانات 2راد البيانات )
( وظيفة 1من أجل الوضوح، ال على سبيل الحصر، ال يجوز لك التصدير، سواء عن طريق ).UPS WorldShipبرنامج الخارجية والتكامل في 

؛ )مثل استخدام برامج لنسخ UPS WorldShipبرنامج ( االستخراج من واجهة 2؛ أو )UPS WorldShipبرنامج تصدير البيانات المدمجة في 
واستخدام هذه البيانات لمقارنة أسعار الشحن أو أوقات التسليم مع أسعار  UPS( بخالف ذلك، أي بيانات من قواعد بيانات 3بيانات من الموقع(؛ أو )

 .UPSIالشحن أو أوقات التسليم ألي طرف ثالث ليس عضًوا في 

(e) عنوان الوجهة. 

وظيفة التحقق من صحة عنوان  من خالل UPS WorldShipبرنامج عنوان الوجهة لكل ملصق يُنشئ باستخدام  يجب التحقق من صحة
UPS  برنامج فيUPS WorldShip. 

(f) تحميل تفاصيل مستوى الطرد. 

 .ال يجوز استخدام وظيفة التحميل هذه إال لنقلUPSوظيفة تحميل تفاصيل مستوى الطرد إلى  UPS WorldShipبرنامج يتضمن 
للشحنات المطروحة المحددة في الفقرة )ج( أعاله والتي تظهر بيانات حمولتها باستخدام االستيراد الُمكيف أو استيراد  UPSتفاصيل مستوى الطرد إلى 

 .UPS WorldShipبرنامج أو تسليم الشحنات أو وظيفة اإلدخال المباشر في  XMLالدفعات أو االستيراد التلقائي 

(g) اإلصدار الحالي. 

قد يؤدي إلى تطبيق رسوم معالجة  UPSوقواعد بيانات  UPS WorldShipبرنامج ر وتوافق على أن عدم استخدام أحدث إصدار من تق
 للنقل أو الخدمة السارية في وقت الشحن. UPSيدوية، إن وجدت، على النحو المنصوص عليه في شروط وأحكام 

(h)  المراسلة من خالل برنامجUPS WorldShip. 

.توافق على أنه، بصرف النظر عن أي اختيارات أخرى UPSعلى وظائف لتقديم رسائل إليك من  UPS WorldShipمج برنايشتمل 
الممنوح  UPS WorldShipبرنامج ، بوصفها جزًءا يمكن التفكير فيه فيما يتعلق بترخيص UPSقد تكون أجريتها فيما يتعلق باستالم رسائل من 

، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أي رسائل وظيفية أو تشغيلية أو UPS WorldShipبرنامج رسائل إليك من خالل  UPSهنا، قد تقدم 
 األخرى. UPSوخدمات  UPS Technologyو UPS WorldShipلبرنامج تسويقية 

(i) تقارير التطبيق. 

بهذا االستخدام إلكترونيًا.في  UPSلميزاتها وإعالم  بقياس استخدامك UPSوظائف تسمح لشركة  UPS WorldShipبرنامج قد يتضمن 
، تُعرف هذه الوظيفة باسم "إحصاءات الميزات" أو "ملفات الدعم" )ُويشار إليها مجتمعة باسم "تقارير التطبيق"(.تقوم UPS WorldShipبرنامج 

( عمليات 1، بما في ذلك ما يلي: )UPS WorldShipامج برنوظيفة تقارير التطبيق بجمع بيانات تكوين نظامك وسجل أنشطتك في أثناء استخدام 
( عدد مرات الوصول إلى وظيفة 2المستخدمة إلضافة أو التحقق من صحة أو تصنيف عنوان "جهة التسليم"؛ و) UPS WorldShipبرنامج 

باستخدام  UPS WorldShipامج برن( عدد المرات التي تتم فيها معالجة الطرود من خالل 3و) UPS WorldShipبرنامج "المساعدة" في 
وتحسين وظائفه وتعزيز  UPS WorldShipبرنامج إحصاءات الميزات، على سبيل المثال، لتحديد شعبية  UPSIخصائص محددة مسبقًا.تستخدم 

ترغب في المشاركة في  لك.تُستخدم ملفات الدعم للمساعدة على إجراء تحليل الستكشاف األخطاء وإصالحها.إذا كنت ال UPSIالخدمات التي تتيحها 
، فيجب عليك إرسال بريد إلكتروني UPS WorldShipبرنامج ، لكل مثيل مثبت من UPS WorldShipبرنامج وظيفة إحصاءات الميزات في 

برنامج عن بُعد هذه الوظيفة لذلك المثيل المثبت على  UPS)أو االتصال بممثل حسابك( وستعطل  worldshipreqst@ups.comعلى  UPSإلى 
UPS WorldShip. 

(j) ملصقات الشحن المخصصة. 

× بوصات  4طباعة ملصقات الشحن المخصصة.يتضمن الملصق المخصص باألعلى، مقاس  UPS WorldShipبرنامج يتيح لك 
 UPSبوصات، معلومات ملصق الشحن أو شعار العميل الذي تقدمه )"محتوى الملصق المخصص"(.قد توجهك  8× بوصات  4بوصتان ومساحة 
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للتوقف عن استخدام أي محتوى ملصق مخصص وفقًا لتقديرها.تقر وتضمن بأنه ال يوجد محتوى ملصق مخصص، أو أي جزء منه: )أ( ينتهك أي من 
القصر باًرا حقوق الملكية الفكرية ألي طرف ثالث أو الحق العام/الخصوصية؛ )ب( ينتهك أي قوانين أو لوائح معمول بها؛ )ج( تشهيريًا أو بذيئًا أو ض

.يتعين عليك، على نفقتك الخاصة، تعويض وإبراء ذمة UPSأو إباحيًا؛ )د( غير صحيح أو غير دقيق أو مضلاًل أو )هـ( يؤثر سلبًا في سمعة أطراف 
صق الناشئة عن أو المتعلقة باستخدامك لمحتوى المل UPSمن وضد أي وجميع األضرار التي لحقت بُمستحقي تعويضات  UPSمستحقي تعويضات 

ع االمخصص، بما في ذلك أي مطالبة تتعلق بانتهاك أي حقوق ملكية فكرية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر حقوق النشر وبراءات االختر
 واألسرار التجارية والعالمات التجارية والدعاية والخصوصية وحقوق الملكية األخرى.

(k) .تحديثات تلقائية 

"( إلى أجهزة الحاسوب التي WorldShipالمرتبطة به )"تحديثات  UPSوقواعد بيانات  UPS WorldShipبرنامج  تلقائيًا تحديثات UPSستسلم 
تجريبيًا في  UPS WorldShipبرنامج هذه إذا شغَّلت  WorldShipتلقائيًا تحديثات  UPSستطبق  .UPS WorldShipبرنامج يثبت عليها 

، WorldShip.إذا اخترت عدم قبول تحديث WorldShipبإجراء تحديث  UPS WorldShipبرنامج الواليات المتحدة.ستتلقى إشعاًرا من خالل 
 UPSبرنامج المرتبطة به والتوقف عن استخدامهما، وسينتهي ترخيصك في  UPSوقواعد بيانات  UPS WorldShipبرنامج فيجب عليك إزالة 

WorldShip  وقواعد بياناتUPS  ُدد فيه تطبيق تحديث المرتبطة به في التاريخ الذي حWorldShip. 

(l) .البرامج مفتوحة المصدر 

مع مكونات البرامج الموزعة بموجب تراخيص البرامج مفتوحة المصدر.أي استخدام لمكونات البرامج  UPS WorldShipبرنامج يُسلَّم  
ذه، ه هذه سيحتكم إلى شروط وأحكام تراخيص البرامج مفتوحة المصدر السارية ويخضع لها وليس هذه االتفاقية.يسرد الجدول أدناه مكونات البرامج

 ر ورابط إلى موقع يمكن تنزيل كل مكون للبرنامج منه.ورابط إلى ترخيص البرامج مفتوحة المصد

 موقع مكون البرنامج ترخيص مفتوح المصدر مكون البرنامج

Chromedriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LI
2.0-CENSE 

https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver
/downloads 

Geckodriver Mozilla Public License 2.0 

-https://www.mozilla.org/en
US/MPL/2.0/ 

https://github.com/mozilla/geckodriver 

EdgeDriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LI
2.0-CENSE 

https://www.selenium.dev/downloads/ 

IEDriver Apache License 2.0 

://apache.org/licenses/LIhttp
2.0-CENSE 

-us/microsoft-https://developer.microsoft.com/en
edge/tools/webdriver/ 

 

 .UPS® UPSlinkبرنامج  7.2

.أنت توافق على أنه ال UPS Ready Solutionإال من خاللك باعتباره جزًءا من  UPS UPSlinkبرنامج ال يمكن الوصول إلى 
إال إذا قمت أواًل بالتحقق من صحة جميع تفاصيل مستوى الطرد  UPS UPSlinkبرنامج  عبر UPSيجوز لك تحميل تفاصيل مستوى الطرد إلى 

وحدها الوصول  UPSن دقة المدينة والوالية والرمز البريدي )إن أمكن(.أنت تقر بأنه يجوز لشركة باستخدام وظيفة التحقق من العنوان التي تتحقق م
وأكواد توجيه  UPSوأسعار  UPSعن بُعد لفترة محدودة من الوقت فقط لتقديم التحديثات والتغييرات المتعلقة بخدمات  UPS UPSlinkبرنامج إلى 

UPS  وموادUPS  الموجودة فيUPS Ready Solution  أو أيًا منهم.يجب أن ترسل إلىUPS  تفاصيل مستوى الطرد ألي شحنة صادرة تظهر
 .UPSقبل أن يستلم هذه الطرود سائق  UPS UPSlinkبرنامج من خالل 

http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/R01DCzpn3jCzoK6vH41JVu?domain=sites.google.com
https://protect-us.mimecast.com/s/R01DCzpn3jCzoK6vH41JVu?domain=sites.google.com
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://protect-us.mimecast.com/s/s5woCADmVkU5Aj4MS8TWU4?domain=github.com
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/nwVRCBBnW0CN5vj3FNU6Ob?domain=selenium.dev
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/MnnoCDk0gniZlXqQhZiC5d?domain=developer.microsoft.com
https://protect-us.mimecast.com/s/MnnoCDk0gniZlXqQhZiC5d?domain=developer.microsoft.com
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ن اإلضافي لمحدد موقع  7.3  ™. UPS Access Pointمن أجل مواقع ® UPSالمكو 

(a) .التغييرات في المعلومات 

معلومات غير المتعلقة برسم الخرائط وإضافة عالمتك التجارية بطريقة ال تحل محل أي عالمة تجارية لشركة يجوز لك تغيير مخطط ألوان ال
UPS  أو تغيرها أو تحجبها أو تشير ضمنًا إلى أنUPS .تؤيد سلعك وخدماتك 

(b) تحديد االستخدام. 

ِن اإلضافي لمحدد موقعأنت توافق على أنه ال يجوز لك استخدام  إال لدعم طلب مقدم ™  UPS Access Pointلمواقع ® UPS المكو 
ن اها من العميل للحصول على معلومات الشحنات المطروحة المقدم بياناتها أو استجابةً لهذا الطلب.يجب عليك تجاهل أي معلومات عن الموقع يطرح لمكو 

 ال عن بعد مع عميلك.عند االنتهاء من كل جلسة اتص UPS Access Pointلمواقع  UPS اإلضافي لمحدد موقع

(c) .ال يُوجد حقوق عالمات تجارية 

بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع ما ورد في هذه االتفاقية، ال تسمح لك هذه االتفاقية باستخدام أي عالمة 
 UPS Accessفي تطبيق  UPSتجارية أو كلمة أو اسم أو رمز أو جهاز أو أي مجموعة منها مملوكة أو مرخصة من 

Point .إلى الحد الذي تسعى فيه إلى استخدام عالمات هذاUPS Access Point  التجارية فيما يتعلق بتطبيقUPS 
Access Point  هذا، يجب عليك إكمال نموذج طلب عالمةUPS Access  منUPS Brand Central  على

<https://brand.ups.comالمة تجارية من < والحصول على ترخيص عUPS والذي يُمنح وفقًا لتقدير ،UPS .وحدها 

 International Shipping : المكون اإلضافيUPS.لمنصات التجارة اإللكترونية اإلضافي UPS International Shipping مكون 7.4
أو ملحق أو وحدة يمكن استخدامها مع العديد من منصات التجارة اإللكترونية الشائعة وتوفر معلومات عن وظيفة إضافية عبارة عن مكون إضافي أو 

بموجب ترخيص بخالف  International Shipping : المكون اإلضافي UPSفي بعض الحاالت، قد يتم توزيع و. UPSIالشحن الدولي بواسطة 
، يتم منح International Shipping: المكون اإلضافي UPSآلخر الذي يحكم استخدامك لـ بصرف النظر عن هذا الترخيص اوهذه االتفاقية. 

باإلضافة إلى الحقوق وفي هذه االتفاقية. International Shipping : المكون اإلضافي UPSخالل كتسبة من جميع الحقوق في المعلومات الم
 : المكون اإلضافيUPSمنصة التجارة اإللكترونية المرتبط بـ  مزود خدمةحيث يستضيف  ،"حقوق المستخدم النهائيفي" 6.1لقسم وفقًا الممنوحة لك 

International Shipping  ،يحق لك أن تجعل مزود الخدمة يقوم بتثبيتمنصة التجارة اإللكترونية لصالحك UPS المكون اإلضافي :
International Shipping اإللكترونية واستخداممنصة التجارة من  الخاص بك مثيلالمع  لك 

UPS المكون اإلضافي :International Shipping مع هذه االتفاقية.يتماشى بما صالحك فقط ل 

 .UPSخدمات البيانات المجمعة من  8

 .UPSتنطبق الشروط التالية على الخدمات المحددة للبيانات المجمعة من 

 .UPSخدمات تبادل بيانات  8.1

 

(a) التفويض 

)"تبادل  UPS، وفقًا لتقديرها الخاص، بتبادل بعض البيانات )بما في ذلك البيانات وغيرها من المعلومات( بينك وبين UPSقد تسمح . 
( التسليم على وسائط 1البيانات"( باستخدام، على سبيل المثال ال الحصر، واحدة أو أكثر من طرق النقل التالية )يُشار إلى كل منها بـ "طريقة النقل"(: )

( طريقة تبادل تغذية البيانات من حاسوب 3"(؛ أو )FTP( بروتوكول شبكة قياسي يعرف باسم بروتوكول نقل الملفات )"2(؛ أو )DVD)مثل مادية 
 UPS"(.سيجري إنشاء كل عملية تبادل بيانات وفقًا لنموذج طلب تبادل البيانات الصادر لك عن EDIآلخر والمعروفة باسم تبادل البيانات اإللكترونية )"

نك االستفادة كوالذي يحدد خصائص تبادل البيانات، بما في ذلك، على سبيل المثال، طريقة التحويل وتنسيق الملف وموقع التسليم والبلد أو منطقة حيث يم
تبادل البيانات بشروط  تتلقى بموجبها خدمات UPSمن تبادل البيانات )"نموذج طلب تبادل البيانات"(.ال يجوز استبدال أي اتفاقية مسبقة بينك وبين 

التي يتبادل الطرفان المعلومات بشأنها من  UPSفيما بينكم مع األخذ بعين االعتبار قائمة حسابات  UPS.يجب أن تتفق أنت و8.1وأحكام هذا القسم 
 .UPSهذه من وقٍت آلخر بناًء على االتفاق المتبادل بينك وبين  UPSخالل كل طريقة نقل.يجوز تعديل حسابات 

(b) طراف الثالثة المسموح لهااأل. 

كتابيًا مقدًما على ُمقِدم الخدمة هذا وقد أبرمت  UPSقد يحدد نموذج طلب تبادل البيانات تسليم المعلومات لك أو لُمقِدم الخدمة حيث توافق 
 )ب(. 1.2أنت وُمقِدم الخدمة هذا اتفاقية تتوافق مع قسم سياسات االستخدام العام والمعلومات 

https://brand.ups.com/
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(c) ف وطريقة النقلتنسيق المل. 

 غير ُملزمة بدعم أي طريقة نقل أو أي تنسيق ملف بخالف اإلصدار الحالي لكٍل منهما. UPSأنت توافق على أن 

(d) الدفع. 

، فإن جميع الفواتير التي تتلقاها أنت أو ُمقِدم الخدمة عبر تبادل UPSما لم يُتفق على خالف ذلك في اتفاقية مكتوبة منفصلة ُموقعة بينك وبين 
 ( أيام بعد هذا االستالم.تخضع المدفوعات المتأخرة لرسوم التأخر في الدفع.7البيانات تكون مستحقة وواجبة الدفع في غضون سبعة )

(e) والرسوم التكاليف. 

لى ذلك، أو تلقي المعلومات منها.باإلضافة إ UPSأنت مسؤول عن تكاليف االتصاالت السلكية والالسلكية المرتبطة بتقديمك المعلومات إلى  
ُمقِدم الخدمة  وأنت تدرك أنك ستكون مسؤواًل عن أي تكاليف مرتبطة بالتتبع أو التعقب الزائد أو استرداد مبالغ الخدمة غير الصالحة التي تطلبها أنت أ

 بشأن النقل/الخدمة. UPSخاصتك على النحو المنصوص عليه في شروط وأحكام 

(f) تغييرات تنسيق الملف. 

 بشأن التغيير في تنسيق الملف الذي ستطب ق فيه هذا التغيير )التغييرات(. UPSوًما من استالم إشعار ( ي30أمامك ثالثون )

(g) الشروط الخاصة ببرنامج التبادل اإللكتروني للبيانات باعتباره تبادل بيانات. 

 

(i)  .التكاليف والرسوم 

يتحمل الطرف المرسل رسوم اإلرسال الخاصة بإرسال البيانات، ويتحمل الطرف المستلم رسوم االستالم الخاصة باستالم البيانات.إذا اخترت 
تي تكبدتها يف اللخط اتصال بيانات مباشر لتبادل البيانات والذي يستخدم التبادل اإللكتروني للبيانات باعتباره طريقة النقل، فيجب عليك دفع جميع التكا

UPS  لتركيب خط خاص أو تكاليف اتصاالت التواصل معك أو مع ُمقِدم الخدمة خاصتك.يجب أن تدفع أي رسوم معالجة تتكبدهاUPS  نتيجة لتغيير
 الموقع.

(ii) اإلقرار الوظيفي. 

لذي يشكل إرسال إقرار على الفور وا عند استالم المعلومات بطريقة سليمة عبر التبادل اإللكتروني للبيانات، يجب على الطرف المتلقي بدوره
 نات.دلياًل قاطعًا على االستالم السليم وأن جميع األجزاء المطلوبة منه ُمسلَّمة وصحيحة نحويًا، ولكنها ال تؤكد المحتوى الموضوعي للبيا

(iii) إشعار التطبيق. 

ألي بيانات تحتوي على  UPSوني للبيانات، عند استالم التطبيق" وفقًا لنموذج طلب تبادل البيانات للتبادل اإللكترإشعار في حالة تفعيل "
إرسال إشعار التطبيق بدورها.إذا احتوى إشعار التطبيق على رسالة رفض، فيجب عليك  UPSعناصر بيانات غير صالحة أو مفقودة، فيجب على 

عار التطبيق.إذا احتوى إشعار التطبيق على رسالة ( ساعة بعد استالم إش24في غضون أربع وعشرين ) UPSإرسال بيانات جديدة وصحيحة فوًرا إلى 
ن يتحذير، فيجب عليك إجراء عملية تحقق تشخيصي للنظام لجميع المعدات والبرامج والخدمات المستخدمة إلرسال البيانات في غضون ثماني وأربع

ى مة.ال يجوز لك إعادة إرسال البيانات نفسها التي أدت إل( ساعة بعد تلقي إشعار التطبيق بحيث تُرسل عمليات نقل البيانات الالحقة بطريقة سلي48)
قد استلمت بيانات أُرسِلت بطريقة غير سليمة، ولكنها ال تؤكد المحتوى الموضوعي  UPSإرسال إشعار التطبيق.ال يُشير إشعار التطبيق إال إلى أن 

 للبيانات أو تنفيه.

(iv) إجراءات الطوارئ 

من الشروط واألحكام  12.7األجهزة أو البرامج أو أي حدث قوة قاهرة )كما هو موضح في القسم  إذا كان هناك عطل في االتصال بأحد .
لي في أقرب ما يالعامة( يمنع أي طرف من إرسال أو استالم أي بيانات إلكترونيًا عن طريق التبادل اإللكتروني للبيانات، يوافق هذا الطرف على القيام ب

( وإبالغ جميع 2( تنبيه منسق التبادل اإللكتروني للبيانات التابع للطرف اآلخر لتحديد المشكلة وحلها، )1المشكلة: ) وقت ممكن عمليًا بعد اكتشاف هذه
 المعامالت إن أمكن عن طريق إرسال فاكس أو أي وسيلة أخرى معقولة تجاريًا متاحة.

(v) فترة اختبار التبادل اإللكتروني للبيانات. 
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إلى التبادل اإللكتروني للبيانات، ولفترةٍ من الوقت، كما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما )"فترة اختبار التبادل يتفق الطرفان على أنه بالنسبة 
ل اإلرسال ياإللكتروني للبيانات"(، يجب إرسال البيانات واستالمها إلكترونيًا ألغراض االختبار.خالل فترة اختبار التبادل اإللكتروني للبيانات،  جب أن يُكم 

وقت باالتفاق المتبادل  يالستالم اإللكتروني للبيانات عمليات تبادل الوثائق الورقية وال يستبدلها.يمكن إنهاء فترة اختبار التبادل اإللكتروني للبيانات في أوا
ألطراف.لن تبدأ فترة ا مفعول أو تأثير بين ابين الطرفين.البيانات الُمرسلة والُمستلمة إلكترونيًا خالل فترة اختبار التبادل اإللكتروني للبيانات لن يكون له

 اختبار التبادل اإللكتروني للبيانات حتى تنفيذ األطراف لنموذج طلب تبادل البيانات للتبادل اإللكتروني للبيانات.

(vi)  وضع ملصقات.UPS 

 إنك توافق على تطبيق ملصق شحن ذكيإذا تبادلت معلومات الشحنات المطروحة المقدم بياناتها من خالل التبادل اإللكتروني للبيانات، ف
 UPSعلى أن تعريف الملصق الذكي الُمحدد في اإلصدار الحالي من دليل  UPSلكل شحنة مطروحة من هذا القبيل.توافق أنت و UPSمعتمد من 

يتضمن عنوان الشارع(، )الذي  UPS MaxiCodeلوضع ملصقات في وقت توقيع هذه االتفاقية؛ الذي يتضمن، على سبيل المثال ال الحصر، رمز 
 UPSالمناسبة، والرمز الشريطي لرقم تتبع  UPSالحالي، وأيقونة خدمة  UPS، حيثما انطبق ذلك، ورمز توجيه 4والرمز الشريطي للرمز البريدي +

1Z وشهادة ،CASS .والعناوين الُمصدق عليها 

 .UPS Access Pointلمواقع ® UPSمن  APListملف محدد موقع قائمة  8.2

 

(a) إضافية. قيود 

( التي UPS Access Point) UPSبقائمة بجميع مواقع نقاط وصول  UPSوحدها، قد تزودك  UPSبناًء على تفويض، وفقًا لتقدير 
المالئمة، يمكنك أن  UPS"(.من أجل مساعدة العميل على اختيار إحدى نقاط وصول APListيمكنها، في وقت اإلفصاح عنها، قبول الطرود )"قائمة 

هذه ضمن مسافة ُمستعلَم عنها استجابةً إلى استعالم يشتمل على  UPSتمثل معلومات عن مواقع نقاط وصول  APListميل أجزاء من قائمة تقدم للع
رته أنت أو قنوات خدمة العمالء األخرى )على سبيل المثال،   تفاعل مركزالعنوان والمسافة من هذا العنوان الُمقدَّم من العميل من خالل تطبيق طوَّ

مرةً واحدةً تقريبًا كل يوم.أنت توافق على أنه ال يجوز لك استخدام  APListتحديثات قائمة  UPS، فستقدم APListبقائمة  UPSاالتصال(.إذا زودتك 
تخدام قائمة إال لدعم طلب ُمقَدم من العميل للحصول على معلومات بيانات لشحنات المطروحة أو استجابةً لهذا الطلب.ال يجوز لك اس APListقائمة 

APList  ألغراض أخرى غير تلبية هذا الطلب الذي يقدمه العميل.ستوقف جميع استخدامات قائمةAPList ( من تسليم 1في غضون ساعة واحدة )
لة.أنت توافق الُمستبدَ  APListاالستبدالية، يجب عليك على الفور تجاهل قائمة  APListاالستبدالية. عند استالم تحديث قائمة  APListتحديث قائمة 

)أ( دون موافقة كتابية صريحة 8.2كليًا أو جزئيًا، أو توزيعها بخالف ما هو منصوص عليه صراحةً في هذا القسم  APListعلى عدم استخدام قائمة 
من بلد أو منطقة غير موجودة  UPS Access Pointلمواقع ® UPSمن  APListملف محدد موقع قائمة .يجوز لك الوصول إلى UPSمن 

لن تعيد  UPS Access Pointلمواقع ® UPSمن  APListملف محدد موقع قائمة في المناطق المحظورة.ومع ذلك، فإنك تقر وتوافق على أن 
 النتيجة المرجوة لكل بلد أو منطقة من المناطق المسموح بها.

(b) .ال توجد حقوق عالمات تجارية 

ارض مع هذه االتفاقية، ال تسمح لك هذه االتفاقية باستخدام أي عالمة تجارية أو كلمة بصرف النظر عن أي شيء يتع
في أي تطبيق من التطبيقات التي تطورها أنت بما  UPSأو اسم أو رمز أو جهاز أو أي مجموعة منها مملوكة أو مرخصة من 

التجارية فيما يتعلق  UPS Access Point .إلى الحد الذي تسعى فيه إلى استخدام عالماتAPListفي ذلك نسب من قائمة 
على  UPS Brand Centralمن  UPS Access Pointبهذا تطبيق، يجب عليك إكمال نموذج طلب عالمة 

<https://brand.ups.com والحصول على ترخيص عالمة تجارية من >UPS ممنوح وفقًا لتقدير ،UPS وحدها. 

 .UPSخدمات القيمة المضافة من شركة  9

 الخاصة المحددة. UPS Technologyتنطبق الشروط واألحكام التالية على 

 

 ™. QuantumView Notifyخدمة  9.1

  

(a) .إشعار القيود Quantum View Notify “(QVN )” هو إحدى تقنياتUPS Technologies  التي تتيح لك
 QVNإلرسال بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة تحتوي على معلومات عن شحنة إلى عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف تقدمه. UPSتوجيه 

فقط لتوصيل المعلومات  QVNأنت توافق على استخدام .QVNاألخرى الممك نة من  UPS Technologyأو من خالل  UPS.comمتاح على 

https://brand.ups.com/
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رط أال يكون هذا االتصال إال مع األشخاص المرتبطين بهذه الشحنة المطروحة.إذا ما أبلغك المرسل إليه بأنه لم يعد المتعلقة بالشحنة المطروحة وبش
إلرسال رسائل بريد إلكتروني  QVNيرغب في تلقي رسائل البريد اإللكتروني المتعلقة بالشحنات المطروحة، يجب عليك التوقف فوًرا عن استخدام 

بأي حال من األحوال مسؤولة عن أي فشل أو تأخير في إرسال أي رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية قصيرة  UPSلن تكون إلى هذا المرسل إليه.
وال يجوز أن تتضمن أي محتوى قد يكون مزعًجا أو  QVNأو استالمها.أنت وحدك المسؤول عن محتوى أي نص ترسله باعتباره جزًءا من رسالة 

من أي بلد أو منطقة غير موجودة في المناطق المحظورة.ومع ذلك، فإنك  QVNمضًرا ألي شخٍص آخر.يجوز لك الوصول إلى  تشهيريًا أو افترائيًا أو
 لن تقدم نتيجة مرجوة لكل دولة أو منطقة من المناطق المسموح به. QVNتقر وتوافق على أن 

(b) .الضمان 

( إلى عنوان بريد إلكتروني أو رقم 1) QVNرسالة  UPSأن ترسل  QVNأنت تضمن بأنك ستطلب فقط من خالل 
( ولغرض وحيد هو تقديم إشعار بحالة الشحنة داخل نظام 2؛ )QVNهاتف يتحكم فيه شخص له عالقة بالشحنة موضوع رسالة 

إلى شخص ال ينتهك أي قانون أو قاعدة أو الئحة معمول بها،  QVN( وعند تقديم رسالة 3وليس ألي سبب آخر؛ ) UPSشحن 
بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تلك الموجهة للتسويق عبر البريد اإللكتروني.أنت تضمن أيًضا أنه قبل أن تطلب من 

UPS  إرسال رسالةQVN لة إلى شخص له عالقة بالشحنة، يجب عليك الحصول على موافقة الشخص لتلقي رساQVN. 

 .UPS.com™ Marketplaceشحن  9.2

 

(a) .القيود 

واستخدامه، فهو إحدى تقنيات UPS.com Marketplace UPS.com Marketplace Shippingيمكنك الوصول إلى شحن 
UPS Technology به )على  حالتي تتيح لك إدارة تفاصيل الشحنة والتتبع للطلبات المقدمة من عمالئك، لبضائعك في سوق إلكتروني خارجي ُمصر

 (، ألغراضك الداخلية.Amazon.comو eBayسبيل المثال، 

(b) .إقرار معلومات الوصول إلى حسابك 

من خالل تقديم معلومات الوصول إلى حسابك المرتبطة بسوق الطرف الثالث اإللكتروني، بما في ذلك على سبيل المثال ال  
، UPS.com Marketplaceشحن من خالل  UPSل األخرى أو المحتوى إلى الحصر، معرف المستخدم وكلمات المرور ومعلومات تسجيل الدخو

( ُمصرح لك بالوصول إلى السوق اإللكتروني المرتبط بمعلومات الوصول إلى الحساب المقدمة واستخدام السوق اإللكتروني من خالل 1فإنك تقر بأنك )
للوصول إلى السوق اإللكتروني المرتبط به  UPSوتفويض  UPSإلى ( وُمفوض ويحق لك تقديم معلومات الوصول إلى حسابك 2هذا الحساب، )

بدفع أي رسوم أو قيود أخرى.أنت تقر بأن استخدام  UPSواستخدامه من خالل معلومات الوصول إلى حسابك بصفتها وكيلك، دون أي التزام من جانب 
UPS وني المرتبط به إلى لمعلومات الوصول إلى حسابك سيؤدي إلى نقل معلوماتك من السوق اإللكترUPS  في الواليات المتحدة للوصول إليها

 .UPSوتخزينها واستخدامها، وأنت تفوض صراحةً بهذا النقل إلى 

(c) تفويض الوصول إلى حساباتك. 

بالوصول إلى  UPS (1، فإنك تفوض صراحةً: )UPS.com Marketplaceشحن أنت تقر وتوافق على أنه باستخدام  
لإلفصاح عن معلومات الوصول إلى حسابك إلى بائع  UPS( و2حسابك الذي يحتفظ به سوق الطرف الثالث اإللكتروني نيابةً عنك بصفة وكيلك؛ )

إلى سوق الطرف الثالث اإللكتروني ويقدم معلومات  UPS.com Marketplaceشحن  . سيصلUPSطرف ثالث للوصول إلى حسابك نيابةً عن 
حن لشوصول إلى حسابك لتسجيل الدخول إلى سوق الطرف الثالث اإللكتروني واسترداد المعلومات المرتبطة بحسابك.ألغراض )أ( استخدامك ال

UPS.com Marketplace  ألغراضك الداخلية )ب( وتفويضك الصريح في الجملة السابقة، فإنك تمنحUPS  توكياًل رسميًا محدوًدا وتعينUPS 
لي ووكيل لك للوصول إلى السوق الطرف الثالث اإللكتروني المشارك، واسترداد معلوماتك واستخدامها بكامل القوة والسلطة للقيام بذلك بصفة محامي فع

إلى معلومات حسابك من سوق  UPSوأداء كل شيء ضروري فيما يتعلق بهذه األنشطة كما يمكنك أن تفعل.أنت تقر وتوافق على أنه عندما تصل 
 تعمل بصفتها وكيل لك، وليس بصفتها وكيل أو نيابة عن سوق الطرف الثالث اإللكتروني. UPSلث اإللكتروني واستردادها، فإن الطرف الثا

(d) .استخدامك لسوق الطرف الثالث اإللكتروني 

يتيح لك الوصول إلى أسواق الطرف الثالث اإللكترونية الخاصة وال يُتاح  UPS.com Marketplaceأنت تقر وتوافق على أن شحن 
أي تعهدات أو  UPSللمحتوى الموجود في أسواق الطرف الثالث اإللكترونية.ال تقدم  UPSهذا الوصول إال من أجل التيسير عليك وليس تأييًدا من 

موجود في أي سوق من أسواق الطرف الثالث اإللكترونية أو دقتها أو أدائها أو  ضمانات فيما يتعلق بصحة أي محتوى أو برنامج أو خدمة أو تطبيق
غير مدعوم أو معتمد من أي سوق طرف ثالث إلكتروني يمكن الوصول إليه  UPS.com Marketplaceجودتها.أنت تدرك وتوافق على أن شحن 

 UPS.comاق الطرف الثالث اإللكترونية من خالل شحن .إذا قررت الوصول إلى أي سوق من أسوUPS.com Marketplaceمن خالل شحن 
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Marketplace.فإن ذلك يكون على مسؤوليتك الخاصة ،UPS  ،غير مسؤولة عن إتاحة أي مواقع ويب خاصة بأطراف أخرى.باإلضافة إلى ذلك
 ية لسوق الطرف الثالث اإللكتروني ذلك.يظل استخدامك ألي سوق من أسواق الطرف الثالث اإللكترونية خاضعًا ألية سياسات وشروط وأحكام سار
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 .™UPS TradeAbilityخدمات  9.3

(a) .كيفية الوصول 

 UPSواجهة برمجة تطبيقات  أو تطبيق تمكين UPS.comمن خالل  UPS TradeAbilityيُمكن الوصول إلى خدمات 
TradeAbility .سواء كنت أنت مطوره أو شخص آخر 

(b)  القيود المفروضة على بيانات معامالتTradeAbility. 

( يوًما بعد أن تصبح متاحة لك 90لفترة ال تتجاوز تسعين ) UPS TradeAbilityخدمات ببيانات المعامالت من أجل  UPSستحتفظ 
 متاحة لك. UPS TradeAbilityبخدمات ألول مرة.بعد ذلك، لن تكون بيانات المعامالت الخاصة 

(c) اإلنهاء. 

بخدمات المرتبط  My UPS Systemتلقائيًا إذا لم تصل إلى حساب  UPS TradeAbilityخدمات سيُنهى حقك في الوصول إلى 
UPS TradeAbility ( شهًرا متتاليين.عند اإلنهاء، سيُطلب منك إعادة التسجيل بصفتك مستخدم 14لمدة أربعة عشر ) لخدماتUPS 

TradeAbility. 

(d) ُمقِدم الخدمة الُمعين. 

(، بما في ذلك خلفائها والمعينين لديها، UPS)إحدى الشركات التابعة لشركة  UPS Supply Chain Solutionsعيَّن العميل شركة 
 وتقديمها.UPS TradeAbilityخدمات ألداء 

(e)    قاعدة المعارف الدولية: تتيح خدمات قدراتUPS TradeAbility  قاعدة المعرفة الدوليةقدرات الوصول إلى ،

 UPS TradeAbilityقاعدة المعارف الدولية من خالل خدمات قدرات معلومات يمكن استخدامها لتسهيل الشحن عبر الحدود. يخضع استخدامك ل وهي

 من سياسات المعلومات واالستخدام العام. 3.6للقسم 

 

9.4 UPS® Customized Alerts Functionality )وظائف التنبيهات المخصصة(. 

(a) محتوى ُمخصص. 

 UPS Customized Alerts Functionalityالمعروفة باسم  UPS Technologyيمكنك الوصول إلى إحدى تقنيات 
إلى تضمين محتواك المخصص )"المحتوى المخصص"( في رسائل حالة الشحن )على سبيل المثال، رسائل البريد اإللكتروني  UPSواستخدامها لتوجيه 

على الهاتف  UPSأو تطبيق  UPS.comونتائج التتبع المعروضة على  UPS My Choice®مة ورسائل البريد اإللكتروني لخد QVNمن 
 UPSالمحمول( ) تُعرف إجمااًل باسم، "تنبيهات المحتوى المخصصة"(، ذات الصلة بالشحنات المطروحة التي تُشحن بموجب رقم )أرقام( حساب 

 UPS Customizedاألخرى التي تتيح لك الوصول إلى  UPS Technologyقد رخصت لك استخدام  UPSالمخصص لك، بشرط أن تكون 
Alerts Functionality  ،واجهة برمجة تطبيقات )على سبيل المثالUPS Customized Alert Retail  وأداةUPS.com Alert 

Customization).  ال يجوز لك السماح أو التصريح ألي طرف ثالث باستخدامUPS Customized Alerts Functionality  أو الوصول
ترخيًصا خاليًا من حقوق  UPSإليها، بما في ذلك عبر أي واجهات أو برامج أخرى طورتها أنت أو أي طرف ثالث.أنت بموجب هذه االتفاقية تمنح 

أي صور وشعارات الملكية ودائًما وغير حصري لنسخ محتواك المخصص وتعديله واشتقاق أعمال منه، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، 
وعالمات تجارية ومظهر تجاري وعالمات خدمة وتصميمات وأعمال حقوق التأليف الواردة في هذه االتفاقية لغرض إرسال تنبيهات المحتوى 

ت ا، وفقًا لتقديرها الخاص، رفض المحتوى الُمخصص، سواء قبل استخدام هذا المحتوى الُمخصص أو بعده في تنبيهUPSالُمخصص.يجوز لشركة 
 المحتوى الُمخصص.

(b) .القيود 

تضمين جزء من أو كل محتواك  UPSوفقًا لتقديرها الخاص رسائل حالة الشحن التي ستتضمن محتوى مخصًصا.قد تختار  UPSستحدد 
 المخصص )على سبيل المثال، شعارك فقط( في تنبيهات المحتوى الُمخصص.

(c) اإلقرار والضمان 

https://www.ups.com/
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( أو 2( يعلن إعالنًا مباشًرا عن سلع العميل أو خدماته أو يروج لها؛ )1بأي محتوى ُمخصص: ) UPSأنت تقر وتضمن بأنك لن تزود 
( أو ينتهك أي قانون أو قاعدة أو الئحة معمول بها، بما في ذلك على سبيل 3ينتهك حقوق الملكية الفكرية أو الدعاية أو الخصوصية ألي طرف ثالث؛ )

( أو تشهيري أو بذئ أو مزعج أو افترائي أو مؤذي ألي شخٍص آخر أو ضار بالقصر 4للتسويق عبر البريد اإللكتروني؛ )المثال ال الحصر تلك الموجهة 
( أو يحتوي على أي فيروسات أو برمجيات 6( أو يحتوي على أي عالمات أو نصوص أو أكواد لتتبع المستخدم أو االستخدام؛ )5أو به مواد إباحية؛ )
تتداخل معها أو تؤثر أو  UPSلبيانات الُمعالجة آليًا التي قد تضر أي جهاز حاسوب أو نظام أو بيانات أو ممتلكات تابعة لشركة خبيثة أو غيرها من ا

تنبيهات المحتوى الُمخصص إلى عناوين البريد اإللكتروني  UPS( أو غير صحيح أو غير دقيق أو مضلل.أنت تقر وتتعهد أيًضا )أ( بأن ترسل 7عليها؛ )
والمرتبطة بالشحنة المطروحة القابلة للتطبيق، أو التي تُقدم تنبيهات المحتوى الُمخصص لُمستخدمي  UPSتي قدمتها أنت أو التي تحتفظ بها ال

UPS.com  أو تطبيقUPS لك ي ذعلى الهاتف المحمول ال تنتهك القانون المعمول به أو القاعدة أو اللوائح أو غيرها من المتطلبات القانونية، بما ف
تنبيهات  نعلى سبيل المثال ال الحصر تلك المتعلقة بالتسويق عبر البريد اإللكتروني؛ )ب( بأنك حصلت على جميع الموافقات المطلوبة من مستلم أي م

ح في الجزء أو تقديم تنبيهات المحتوى الُمخصص، على النحو الموض UPSالمحتوى الُمخصص الموضحة في الجزء )أ( من هذه الجملة، مثل إرسال 
 )أ( من هذه الجملة، لن تنتهك أي قانون أو قاعدة أو الئحة أو أي شرط قانوني آخر معمول به.

(d) .التعويض 

من وضد أي وجميع األضرار التي تكبدها أو لحقت بُمستحقي  UPSيتعين عليك، على نفقتك الخاصة، تعويض وإبراء ذمة مستحقي تعويض 
 من خاللك. 9.4إلى المحتوى الُمخصص أو استخدامه أو خرقه هذا القسم  UPSIة بوصول الناشئة عن أو المتعلق UPSتعويضات 

  .®UPS My Choiceخدمات 9.5

(aالتعريف )ات. 

 

(i)  كيان"MC4B " كيان يعنيUPSI  تُنفذ خدماتفي الدولة أو اإلقليم حيثMC   التي طلبتها من خالل اللوجيستية

 لألعمال.®UPS My Choiceخدمة 

(ii)  شروط"MC4Bي اتفاقية خدمات الشحن الحالية بينك وبين كيان " تعنMC4B  خدمات تُنفذ في البلد أو اإلقليم حيث

MC التي تم طلبها بواسطتك من خالل خدمة  اللوجستيةUPS My Choice®.لألعمال 

(iii)  شروط"MC  الشخصية" تعني شروط وأحكامUPS  الحالية للنقل/ الخدمة المطبقة على خدماتMC اللوجيستية 

 ®.UPS My Choiceالتي طلبتها من خالل خدمة 

(iv)  كيان"MC  الشخصي" يعني كيانUPSI  تُنفذ خدماتفي البلد حيثMC بواسطتك من خالل خدمة  اللوجيستية

UPS My Choice.® 

(v) " خدماتUPS My Choice®  تعني بشكل تراكمي خدمة الشخصية والتجارية "UPS My Choice ® وخدمة

UPS My Choice® لألعمال. 

(vi) "خدماتMC خدمات " تعني الخدمات اللوجستية المطلوبة من خالل اللوجيستيةUPS My Choice®   الشخصية

 .والتجارية

(b) UPS My Choice® for Business. 

 

(i) خدمة .الخدماتUPS My Choice® عند العمل بصفتك  ،هي خدمة يمكنك من خاللها لألعمال
( الوصول إلى بعض خدمات البيانات 2)الشخصي MCكيان اللوجستية )على سبيل المثال، خيار تغيير التسليم( من  MC( طلب خدمات 1) مستهلك،

وفقًا  MCمن كيان شخصي معمول به في ®UPS My Choiceاللوجستية المطلوبة من خالل خدمة  MC .تُزود جميع خدماتUPSالتي تقدمها 
(y )لشروط MC في لشخصيالكيان اذلك الشخصية الخاصة ب MC والتي تشمل شروط وأحكام ،UPS  /الخاصة بالبلد أو اإلقليم الخاصة بالنقل

أي أحكام منها تتعلق بالتحكيم، والتي تنطبق على مثل لشحنات الطرود الصغيرة المتاحة في هذا البلد أو اإلقليم،  UPSالخدمة المطبقة على خدمات 
.في حالة وجود 9.5حقوق المستخدم النهائي  قسم( zو)، MCبتقديم الخدمات من قبل الكيان الشخصي لـ أي وجميع المطالبات الناشئة عن أو المتعلقة 

، لألعمال ®UPS My Choiceمن خالل خدمة  التي طلبتهااللوجيستية  MCالشخصية فيما يتعلق بخدمات  MCتعارض بين االتفاقية وشروط 
، من خالل شروط ®UPS My Choiceع خدمات البيانات اإلدارية، المقدمة من خالل خدمة جمي تُزود. MCفستكون األولوية للشروط الشخصية لـ 

 .السارية وقت تقديم الخدمة UPS.comالمتاحة على ® UPS My Choiceوأحكام هذه االتفاقية ووصف هذه الخدمات في الصفحة الرئيسية لـ 

(ii) من خالل خدمة الشحنات المرسلة للموظفين واألفراد المرخص لهم . 
UPS My Choice® الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالشحنات الشخصية لموظفيك ليتم تسليمها إلى العنوان الذي تسجله في لك حق ي، لألعمال

على عنوانك المسجل )بالتواجد في والشحنات إلى هذا العنوان المخصص للموظفين اآلخرين المصرح لهم  لألعمال ®UPS My Choiceخدمة 
أنت تتعهد بأنك ستحصل على موافقة مستنيرة ومحددة من جميع الموظفين واألفراد المعتمدين للحصول على وسبيل المثال، المقاولون في الموقع(. 

 .لألعمال ®UPS My Choiceمعلومات حول شحناتهم التي تم تسليمها إلى عنوانك المسجل إلبالغك بها من خالل خدمة 

(iii)  سيتمكن أي مسؤول لنفس حساب خدمة كنت مستخدًما،  إذا مستخدم.كالوصولUPS® My Choice 
لديك، ورقم الهاتف،  UPS.comمن الوصول إلى معلومات حسابك )على سبيل المثال، معلومات تسجيل الدخول واالتصال مثل اسم مستخدم  لألعمال

، (لألعمال UPS® My Choiceالشخصي الحالي لخدمة  UPS.com ستخدام حسابال ه، بما في ذلك المكان الذي تختاروعنوان البريد اإللكتروني
المكون من ستة أرقام، ونوع بطاقة  UPSوالمعلومات التي تربطها بحسابك )على سبيل المثال، رقم حساب  ،وحالة االشتراك وتاريخ تجديد االشتراك
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جميع طرق الدفع الرقمية المرتبطة بحسابك(. إذا كنت مستخدًما، يجوز لك  الدفع باإلضافة إلى األرقام األربعة األخيرة بأي بطاقة دفع مرتبطة، وتحديد
إذا قررت أن المسؤول ال يجب أن يكون لديه حق الوصول إلى معلومات  UPSإضافي لالستخدام الشخصي لتقنية  UPS.comاختيار إنشاء حساب 

 الذي تستخدمه ألسباب شخصية. UPS.com ك علىحساب

(iv) ن لحساب خدمةالشخص المعي  إذا كان قد تم تعيينك كمسؤول من قِبل  .مسؤولك الوصولUPS® My 
Choice مسؤول  لألعمال"(My Choice)"حساب  إلىوالوصول بالدخول في هذه االتفاقية  كصرح لالشخص ومُ هذا ممثل عن  كأن، فأنت تقر ب

، باإلضافة إلى قدرات المستخدم الواردة في My Choiceل نيابة عن مالك هذا الحساب. بصفتك مسؤو هذا لألعمال UPS® My Choiceخدمة 
، "(CAC)" الحالية لألعمال UPS® My Choice( مركز إدارة شركة iالوصول إلى: )الحق في أيًضا تمنحك  UPSفإن (، iii)ب()9.5القسم 

 المتعلقة المعلومات (iiو) ،لألعمال UPS® My Choiceلحساب خدمة وتلك الميزات اإلدارية الُمطبقة  ذات الصلةوالذي قد يتضمن قوائم اإلدارة 
إخطارات البريد اإللكتروني وتلقي من الوصول إلى  ستتمكن. االتفاقية مع (ii)و( i) من كليتوافق و، لألعمال UPS® My Choice بحساب خدمة

على سبيل المثال، ) لألعمال UPS® My Choiceباإلجراءات اإلدارية المتخذة فيما يتعلق بجميع حسابات المستخدمين لحساب خدمة الخاص 
أقدم أو منتهية الصالحية، أو أي مشكالت تتعلق بالدفع المتعلق  اتإشعار باالشتراكات المضافة أو الملغاة أو التي تمت ترقيتها أو الرجوع إلى إصدار

مع أي ( UPS.com، واسم مستخدم UPS.comباالشتراكات(. لن تشارك بيانات اعتماد حساب المستخدم )على سبيل المثال، معرف مستخدم 
في الوصول إلى  My Choiceيجوز إنهاء حقك كمسؤول  شخص آخر غير المستخدم المرتبط، وإال ستحافظ على سرية بيانات اعتماد الحساب.

CAC  في أي وقت من قِبلUPS  أو الشخص المعي ن لحساب خدمةUPS® My Choice وفقًا لتقديرهم الخاص. باإلضافة إلى المرتبط لألعمال ،
 لألعمال UPS® My Choiceلحساب خدمة تلقائيًا فور انتهاء صالحية أو إنهاء حق الشخص المعي ن  CACذلك، ينتهي حقك في الوصول إلى 

آخر كمسؤول  لألعمال UPS® My Choiceقد يعينون أي مستخدم  My Choiceالمرتبط في االستخدام نفسه. أنت تقر وتوافق على أن مسؤولي 
My Choice  ويتمتع بحقوق مماثلة كمسؤولMy Choice .األول 

(c) UPS My Choice®. 

(i) خدمة .خدماتUPS My Choice® ( 1هي خدمة يمكنك من خاللها عند التصرف بصفتك مستهلك )
.تُقدَّم جميع UPS( والوصول إلى بعض خدمات البيانات التي تقدمها 2) UPSIطلب الخدمات اللوجستية )على سبيل المثال، خيار تغيير التسليم( من 

وفقًا لشروط ® UPS My Choiceترك الطرود مع تاجر من  )باستثناء ميزة ®UPS My Choiceالخدمات اللوجستية المطلوبة من خالل خدمة 
لشحنات الطرود  UPS®قل أو الخدمات المطبقة على خدمات وشروط الن UPSوأحكام النقل أو الخدمات الخاصة بالبلد أو المنطقة الخاصة بشركة 

أي أحكام متعلقة بالتحكيم، والتي ستنطبق على أي وجميع الدعاوى الناشئة عن أو المتعلقة ، مثل الصغيرة وحركات الشحن المتاحة في بلدك أو منطقتك
فيما يتعلق بهذه  MCفي حالة وجود تعارض بين االتفاقية وشروط .9.5حقوق المستخدم النهائي قسم ( z)و،MCبتقديم الخدمات اللوجستية من كيان 

فستكون الغلبة لشروط ، ((f) 9.5باستثناء شروط حقوق المستخدم النهائي ) ®UPS My Choiceالخدمات اللوجستية المطلوبة من خالل خدمة 
MC خدمات ترك الطرود مع جار من.تُقدم UPS My Choice®تعلقة بالبيانات من خالل خدمة ، وتُقدم جميع الخدمات المUPS My Choice® 

السارية  UPS.comالرئيسية المتاحة على  ®UPS My Choiceشروط وأحكام هذه االتفاقية ووصف هذه الخدمات متاح على صفحة  بموجب
 وقت تقديم الخدمة.

(ii) .عندما تستخدم خدمة الحوافزواالعتمادات والمكافآتUPS My Choice® الشحنات، إدارة  أجل من
ختار حافًزا، تقد تُقدم مجموعة مختارة من الحوافز الختيار خدمات لوجستية معينة بما في ذلك تغيير موقع التسليم أو مستوى الخدمة )"الحافز"(.عندما 

وقع ومستوى لتغيير في الميمكنك كسب األرصدة المرتبطة بإكمال الخدمة اللوجستية للحافز )"الرصيد"( بنجاح.تختلف الحوافز باختالف عوامل مثل ا
 My)" ية تقريبًاالخدمة.ال يمكن استبدال األرصدة نقًدا وال يجوز استردادها إال مقابل هدية أو بطاقة )بطاقات( ذات قيمة مخزنة بقيمة مساوية أو متساو

Choice Reward تُسترد مكافآت.)"My Choice Rewards الموقع اإللكتروني ") من خالل موقع ويب يديره بائع مشارك من قبلنا
واستردادها لشروط وأحكام البائع المنشورة والموجودة  My Choiceواستخدامه إلدارة مكافآت اإللكتروني للبائع .يخضع وصولك إلى الموقع للبائع"(

مشارك المرتبط بمكافأة لشروط وأحكام إضافية خاصة بالتاجر الخارجي ال My Choice.قد تخضع كل مكافأة من مكافآت للبائع على موقع الويب
My Choice Reward  هذه.لمراجعة شروط وأحكام هذا التاجر، انقر على رابط "الشروط واألحكام" في صفحة تفاصيلMy Choice 

Reward قد تتغير مكافآت.My Choice  في أي وقت، وال يجوز لك استخدام األرصدة إال لمكافآتMy Choice Rewards  المتاحة حاليًا.قد
بمجرد أن تصل إلى قيمة معينة من األرصدة.إذا ألغيت تسجيلك في  My choice Rewardsمنك استبدال األرصدة في مقابل مكافآت  UPS تطلب
ل إلى مكافآت ®UPS My CHOICEخدمة  أو تعلق الحوافز  UPS.قد توقف My choice Rewards، فستتخلى عن أي أرصدة لم تُحوَّ

ستُزود بإشعار بأي توقف أو تعليق للحوافز، وفي حالة التوقف، سيتم إبالغك بكيفية   وقت. في أي ®UPS My Choiceباعتبارها ميزة في خدمة 
واستخدامها،ستُزود بإرشادات  ®UPS My Choiceإجراء استرداد نهائي ألي رصيد ائتماني.عند إنهاء هذه االتفاقية أو حقك في الوصول إلى خدمة 

 UPS My( أشهر من إنهاء هذه االتفاقية أو انتهاء حقك في الوصول إلى خدمة 6ائي ألي رصيد ائتماني.بعد ستة )عن كيفية إجراء االسترداد النه
Choice® .واستخدامها، لن تتمكن بعدها من إجراء االسترداد النهائي ألي رصيد ائتماني 

(d) روط الشخصية المعمول أنت توافق على دفع أي رسوم ومصاريف مطبقة منصوص عليها في الش الرسوم والمصاريف
الشخصية والتجارية)على سبيل المثال، ®UPS My Choiceمرتبطة بخدمات ( "MC"شروط )بشكل تراكمي،  MC4Bأو شروط  MCبها في 

اللوجستية التي تم طلبها أو الوصول  MCوخدمات لألعمال المميزة( ® UPS My Choiceو  UPS My Choice® Premiumرسوم عضوية 
 UPS Myو UPS My Choice® Premiumتُدفع رسوم عضوية .®UPS My Choiceإليها من خالل الخدمات التجارية والشخصية لـ 

Choice® for Business Premium ية مقدًما ولن يتم ردها كليًا أو جزئيًا ألي سبب من األسباب. للتوضيح، إذا تم تخفيض رسوم عضوUPS 
My Choice® Premium  أوUPS My Choice® for Business Premium سداد و، فال يحق لك الحصول على أي خصم واسترداد

 ®UPS My Choiceمسئولية تحصيل الرسوم السنوية لعضوية  UPSتخفيض. قد تفوض النتيجة ألي من هذا أو أي منهم آخر كليًا أو جزئيًا 
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Premium  وUPS My Choice ®ألعمال المميزة إلى إحدى الشركات التابعة.يجوز للكيان لMC  الذي ينطبق عليه األمر تغيير أي رسوم
اللوجستية التي تُطلب في أي وقت دون إشعار مسبق أو أيٍ منهما، مع مراعاة أي متطلبات إشعار تنطبق بموجب  MC ومصاريف تنطبق على خدمات

من خالل خدمة  لوجيستيةال MCات إذا طلبت خدم  .لوجيستيةال MCات صاريف اإلضافية إذا تعذر تقديم خدمالقانون المعمول به.لن تُقيم الرسوم والم
UPS My Choice® التي تخضع للرسوم والمصاريف، فستُدفع هذه الرسوم والمصاريف إلى حساب  لألعمالUPS  الذي قدمته عند التسجيل في

 ®UPS My Choiceلـ والشخصية التجاريةخدمات التي تم طلبها من خالل ال لوجيستيةال MCات خدمل. لألعما® UPS My Choiceخدمة 
عن طريق تسجيل متوفرة للتحديد أو طريقة دفع أخرى  UPS My Choice® Premiumالتي تتضمن رسوًما ومصاريف إضافيةً أو عضوية 

والوصول إلى إعدادات ملف حسابك التعريفي،  (،UPSحساب  )على سبيل المثال، بطاقة الدفع أو UPS.comعبر  UPSالدخول إلى حسابك على 
أو من ينوب عنها بتحصيل الرسوم تلقائيًا من بطاقة الدفع أو طريقة الدفع األخرى المحددة في قسم خيارات  UPSأنت تفوض ".خيارات الدفع"وتحديد 

 MCو® UPS My Choiceالشخصية والتجارية لـ دمات خلل لجميع الرسوم والمصاريف الُمطبقة UPSالدفع في ملف حسابك التعريفي على 
Logistics Services  التجارية والشخصية لـ خدمات الالتي يتم طلبها من خاللUPS My Choice® واالستمرار في فرض مثل هذه المبالغ ،

ي ملف ن طريق تحديد قسم خيارات الدفع فعلى طريقة الدفع هذه، عند تكبدها، حتى تلغي تفويضك.يمكنك تغيير طريقة الدفع أو إلغاء تفويضك ع
أيام تقويمية لمعالجة تفويض الدفع خاصتك أو تغييره  10ما يصل إلى  UPSوإجراء أي تغييرات مطلوبة.قد تستغرق  UPSحسابك التعريفي على 

 أو إلغائه.

(e)  ميزاتUPS My Choice® . قد تختلف ميزات خدماتUPS My Choice® الشخصية والتجارية وخدماتMC 

Logistics  .ذلك، قد نتيجة لوالمتاحة لك بناًء على مكان إقامتك وطريقة التسجيل والمعلومات التي قدمتها وموافقتك على الشروط واألحكام المعمول بها

ال، على سبيل المث) MC Logisticsالشخصية والتجارية وبعض خدمات ®UPS My Choiceوصوالً محدودًا إلى بعض ميزات خدمات  UPSتوفر 

تنبيهات تسليم الطرود عن طريق البريد اإللكتروني(. قد يُطلب منك تقديم ما يكفي من التحقق من الهوية قبل أن تتمكن من الوصول بتلقي قد تكون مقيدًا 

 MCالشخصية والتجارية وخدمات ®UPS My Choiceالشخصية والتجارية أو بعض ميزات خدمات ®UPS My Choiceإلى حسابك لخدمات 

Logistics ( .)الميزات المحددة لخدمات وعلى سبيل المثال، القدرة على إعادة توجيه شحنة إلى عنوان آخرUPS My Choice® الشخصية والتجارية

 الشخصية والتجارية.®UPS My Choiceاللوجستية المتاحة لك هي تلك التي يتم عرضها عند تسجيل الدخول إلى حسابك لخدمات  MCوخدمات 

وقد تنهي عضويتك في  ،الشخصية والتجارية في أي وقت®UPS My Choiceقف عن استخدام خدمات يمكنك التو

الشخصية ®UPS My Choiceالشخصية والتجارية في أي وقت عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك في خدمات ®UPS My Choiceخدمات 

واختيار إلغاء عضويتك. يمكنك أيًضا إنهاء عضويتك في  كة عضويت، واختيار إدارلديك ®UPS My Choice والتجارية، والوصول إلى تفضيالت

المحلي المنشور على اإلنترنت على  UPSالشخصية والتجارية عن طريق االتصال برقم االتصال بخدمة عمالء ®UPS My Choice خدمات

UPS.com. ومع ذلك، لن تقومUPS  رسوم عضوية لبرد كلي أو جزئيUPS My Choice® Premium أو UPS My Choice® for Business 

Premium .عند أي إنهاء 

(f) تخدما MC يحتفظ كيان  .اللوجيستيةMC4B  أو الكيان الشخصيMC ( بشكل تراكمي، "كيانMC )" بالحق في
أو موظفيها أو عملياتها  UPSIإذا قرر وفقًا لتقديره المنفرد وغير المحدود أن القيام بذلك يشكل خطًرا على  MC من تقديم أي خدمات لوجستيةرفض 

 .أو أي طرف ثالث

(i) .قد توفر  طلبات تغيير التسليمUPS  ألعضاءUPS My Choice  .إمكانية الوصول إلى خدمات طلب تغيير التسليم

الخاصة بك.  MC، المتاحة لك في شروط  (جدتيمكن العثور على أوصاف خدمات طلب تغيير التسليم، بما في ذلك الرسوم والخصومات المطبقة )إن وُ 

 UPS Myلخدمات طلب تغيير التسليم فقط عندما يتم تقديم طلب تغيير التسليم من خالل حساب عضو  UPS My Choiceسيتم تطبيق رسوم عضو و

Choice  الخاص بك علىUPS.com،  ويتم تنفيذ خدمة طلب تغيير التسليم أثناء عضويتك الصالحة فيUPS My Choice . ر تغييلإذا تطلب أي طلب

أو مستوى خدمة  (التسليم نقل أو تسليم الشحنة خارج منطقة التسليم األصلية لعنوان المرسل إليه األصلي )عنوان التسليم المحدد في األصل من قبل الشاحن

ليه في المنصوص عرسوم نقل إضافية )بما في ذلك الرسوم اإلضافية المطبقة( على النحو فسيجب أيًضا فرض أعلى من المستوى الذي حدده الشاحن، 

جدت( بالسعر المطبق بين عنوان المستلم األصلي والعنوان المعاد توجيهه بالمبلغ المشار إليه فيما يتعلق سيتم احتساب رسوم النقل )إن وُ . وMCشروط 

األموال )إلى الحد الذي يتيحه كيان  ضمان استرداد/  UPSنظًرا لطبيعة طلبات تغيير التسليم، فإن ضمانات الوقت األصلي للتسليم وضمان خدمة وبطلبك. 

MC  .عضو في ستظهر الرسوم المطبقة كوالمعمول به في موقعك أو بلد / إقليم إقامتك( ال تنطبق على الشحنات الخاضعة إلى خدمات طلب تغيير التسليم

UPS My Choice  تغيير التسليم.لطلب تغيير التسليم في فاتورتك، ولكن قد يتم عرض رسوم مختلفة عند إرسال طلب 

A. تسليم إلى موقع الUPS Access Point. موقعUPS Access Point  هو نشاط تجاري مملوك وُمدار بشكل مستقل

 UPSموقع  شحنة. التسليم إلىالحيث قد يتلقى المرسل إليه أو أي مستلم آخر، حيثما كان ذلك متاًحا في موقعك أو بلد / إقليم إقامتك، تسليم  ،UPSبواسطة 

Access Point  هو خدمةMC  موقع لوجستية تقوم بتغيير عنوان تسليم الشحنة المرسلة إليك إلىUPS Access Point  .تخضع الشحنات وبالقرب منك

علية يمة الفلقيود، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، فيما يتعلق بالوزن والحجم والق UPS Access Pointالتي قد يتم استالمها للتسليم في موقع 

 UPS Accessقبل اإلفراج عن أي شحنة في موقع . وUPS.comالمتاحة على موقع  UPS Access Pointوالمعلنة على النحو المبين في دليل مواقع 

Point مد، بما د المستلم المعتوكذلك تحدي ،لك أو إلى مستلم معتمد آخر، قد يُطلب منك أو المستلم المعتمد تقديم تحقق كاٍف من اسم وعنوان المرسل إليه

ام بذلك يفي ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، توفير هوية صادرة عن الحكومة. على الرغم من أنه في بعض الواليات القضائية، قد ال يُطلب منك الق

يجب عليك إخطار المستلم المعتمد بموجب القانون المعمول به، حيث يتم اإلفراج عن شحنة إلى مستلم معتمد آخر )بخالفك(، فإنك تقر وتضمن أنه 

ويمكن نقلها إلى دول  ،ألغراض التحقق من الهوية والترخيص UPSستعالجها  UPSأن أي معلومات شخصية يتم تقديمها إلى بوالحصول على موافقته 

 فيه المعلومات في األصل. UPSأخرى غير الدولة أو اإلقليم الذي جمعت 
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تخضع أي مسؤولية لشركة وتكون على مسؤوليتك الخاصة.  UPS Access Pointلموقع على الرغم مما سبق، فإن أي زيارة 

UPS  عن الطرود المفقودة أو التالفة أو المتأخرة التي يتم شحنها إلى موقعUPS Access Point  للقيود المنصوص عليها هنا وفي شروطMC  المعمول

( أيام )باستثناء الواليات المتحدة وكندا والمكسيك 10، سيتم تعليق الشحنات لمدة عشرة )UPS Access Pointبالنسبة لطلبات االستالم في موقع وبها. 

( أيام( قبل إعادة هذه الشحنات إلى المرسل )سيتم تقييم رسوم النقل إلى الشاحن في حالة إعادة الطرود 7وبورتوريكو، حيث سيتم االحتفاظ بها لمدة سبعة )

 إلى الشاحن(.

(ii) ستوفر  االستالم عند الطلب. عملياتUPS  خدمةUPS My Choice  ألعضاءBusiness Premium  تخصيًصا

 والتخصيص.عند الطلب الخاصة بك للحصول على تفاصيل حول عمليات االستالم  MC4Bدون رسوم إضافية. راجع شروط  الطلبلعمليات االستالم عند 

المتوفرة لألعمال  UPS My Choice، يجب طلب االستالم عند الطلب باستخدام لوحة معلومات رهالذي تختاللتأهل لالستالم عند الطلب ضمن التخصيص 

عند طلب االستالم عند الطلب، سيتم و. لديكالصالحة  UPS My Choice for Business Premiumويتم إجراؤها أثناء عضوية  ،ups.comفي 

الرسوم عند  تم إزالة جميعتوسالسابق، ، فبمجرد تنفيذه سيتم تطبيقه مقابل التخصيص هالذي تحددإذا كان طلبك مؤهالً ضمن التخصيص وعرض رسوم. 

 إصدار فاتورة.

(iii)  نوافذ التسليم. قد توفرUPS  ألعضاءUPS My Choice  )نافذة تسليم تقديرية )عادةً ما تكون نافذة أربع ساعات

 ألعضاء  UPSلنافذة تسليم تقديرية، ال يضمن ذلك تسليم الشحنة خالل هذه الفترة. قد توفر  UPSالواردة. من خالل إنشاء  للشحنات

UPS My Choice  الشخصيين القدرة على اختيار فترة تسليم لمدة ساعتين للشحنة. إذا تم تأكيد النافذة التي حددتها بواسطةUPS فإن ،UPS  تضمن

لن تفرض  UPSمن تسليم الشحنة قبل نهاية النافذة المؤكدة، فسيكون الحل الوحيد والحصري هو أن  UPSتتمكن إذا لم وتسليم الشحنة في النافذة المحددة. 

 أي مسؤولية عن أي أضرار بناًء على إخفاقها في تسليم الشحنة قبل نهاية النافذة المؤكدة. UPSلن تتحمل ورسوم التوصيل في النافذة المؤكدة. 

(iv) .تفويض أفراد األسرة من ل لخدمة اللوجستيةاتمك نك تفويض أفراد األسرة®UPS My Choice  من مشاركة مزاياك
مع أفراد آخرين من أسرتك.فرد األسرة هو الشخص الذي يسكن في عنوانك نفسه، ويحمل اسم عائلتك نفسه، وله  ®UPS My Choiceبموجب خدمة 

 اللوجيستية MCت خدماباستخدام  .امتك، قد يُسمح لك بإضافة أحد أفراد األسرةفي موقعك أو بلدك/منطقة إق UPSصلة قرابة بك.إلى الحد الذي تقدمه 
ض من فرد األسرة إلكمال األنشطة  UPS My Choice®لطرد موجه إلى أحد أفراد األسرة المرتبطين بعضويتك على  فإنك تقر وتضمن أنك ُمفوَّ

الحصول على بالمتعلقة بشحن أفراد األسرة، بما في ذلك عرض تقدم الشحنات، وضبط تنبيهات التسليم وتحديد تعليمات التسليم.أنت توافق على أنك ُملزم 
وبالتالي مشاركة اسم وعنوان هذا الفرد مع  ®UPS My Choiceعضويتك على موافقة من كل فرد من أفراد األسرة قبل إضافة فرد األسرة هذا إلى 

UPS. 

(v) .ترك الطرود في موقع ما" من الخدمة اللوجستيةتمك نك ميزة ترك الطرود في موقع ما"®UPS My Choice  من
بق عليه األمر في موقعك أو بلد/منطقة إقامتك، إذا الذي ينط MCإلى الحد الذي أتاحه كيان   .شحنتك سائقناتعيين مواقع معينة ترغب في أن يترك فيها 

مع شخص معين، أو إذا حددت تركه مع جارك أو إذا حددت تركه مع جارك  الشحنةفي موقع ما وحددت أنه يجب ترك الشحنات حددت خدمة ترك 
ولية عن لتعليماتك سيشكل تسليًما.أنت تقبل تحمل المسؤوفقًا  الشحنةبناًء على توقيع معتمد، فأنت تقبل أن ترك  الشحنةالتجاري، أو اخترت خدمة ترك 

 وفقًا لتعليماتك أو، في حالة خدمة الشحنة، حتى للطرف الثالث، بعد ترك الشحنة، وكذلك عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن للشحنةأي خسارة أو تلف 
 في موقع ما متاحة إذا حدد الشاحن أن توقيع شخص بالغ الشحناتة ترك بناًء على توقيع معتمد، وفقًا لتقدير الُمرسل إليه.قد ال تكون ميز الشحنةترك 

 أو إذا استبعدها الشاحن باعتبارها خيار تسليم. شحنتكمطلوب لترك 

(A.)  مع  الشحنةتمك نك ميزة ترك بناًء على توقيع معتمد. الشحنةمع جارك التجاري وترك  الشحنةترك
الواردة مع أحد  الشحناتترك  لألعمال®UPS My Choiceمع جارك التجاري من  الشحنةوميزة ترك  ®UPS My Choiceجارك من 

الذي ينطبق عليه األمر احترام أو عدم  MCالجيران أو الجيران التجاريين على مسافة قصيرة أو محدودة من عنوان الوجهة األصلي.قد يختار كيان 
 UPS Myمع جار تجاري من  الشحنةوميزة ترك  ®UPS My Choiceمع أحد الجيران من  الشحنةاحترام طلب الحصول على ميزة ترك 

Choice®مع أحد الجيران من  الشحنةوفقًا لتقديره الوحيد وغير المحدود.إذا حددت ميزة ترك  لألعمالUPS My Choice®  أو ميزة ترك
عليه األمر في موقعك أو بلد/منطقة  إقامتك(، الذي ينطبق  MC)إلى الحد الذي يقدمه كيان لشحنة®UPS My Choiceمع جار تجاري من  الشحنة

منك تقديم المعلومات التالية على األقل عن جارك/ جارك التجاري: اسم الشركة أو اسم جهة االتصال  UPS( سوف تطلب 1تُطبق األحكام التالية: )
صول الواردة، والح الشحناتتخضع للمعالجة لغرض تسليم ( وأنت توافق على أنك ملزم بإبالغ أي جار/ جار تجاري تحدده بأن بياناته س2وعنوانها؛ )

 MCوكيان  UPSوالسماح لشركة  UPSعلى موافقة من أي جار/ جار تجاري قبل مشاركة معلومات هذا الجار/ الجار التجاري التعريفية مع 
جار التجاري لمشاركة هذه التفاصيل.تظل مسؤوالً عن ( وأنت تقر وتتعهد بأنك مفوض من قبل هذا الجار/ ال3باالتصال بهذا الجار/ الجار التجاري؛ )

 MC( كيان 1المعلومات التي تقدمها، بما في ذلك أي معلومات تتعلق بجارك/جارك التجاري.أنت ملزم أيًضا بإبالغ أي جار/ جار تجاري تحدده بأن )
( وسيكون لهذا 2للغرض المذكور أعاله، ) MCة كيان هو المتحكم في المعلومات الشخصية لهذا الجار/الجار التجاري، والتي ستخضع لمعالج
منك أو من جارك/جارك التجاري بأن جارك/جارك  UPSالجار/الجار التجاري الحق في الوصول إلى معلوماته الشخصية وتصحيحها.إذا علمت 

في ذلك الوقت، حتى يمتثل كيان  UPSالخطوات المعقولة، كما هو متاح لشركة  UPSمن أجلك، فسوف تتخذ  شحناتالتجاري ال يرغب في استالم 
MC .الذي ينطبق عليه األمر لهذا الطلب 

(B.) .ترك الشحنة المصرح بها من يعد تصريح ترك الشحنة المصرح به®UPS My Choice  إحدى
قيع عند التسليم عندما ال يكون الشخص الُمصرح له متاًحا لتسجيل دون تو الشحناتلتسليم  MCالتي تتيح لك منح تفويض لكيان  اللوجيستية MCت خدما

الموجهة إليك على عنوانك عندما ال يكون هناك  الشحنةبترك  MCالدخول شخصيًا.باختيار خدمة ترك الشحنة المصرح بها، فإنك تفوض صراحةً كيان 
محاولة تسليم واحدة  MCفي الموقع المختار.سيجري كيان  الشحنةاح بترك أحد الستالم الشحنة، وأنت تقر وتضمن أنك تفوض على النحو الواجب للسم
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دلياًل قاطعًا على التسليم.باختيار خدمة ترك الشحنة المصرح بها، فإنك توافق على  MCفقط ولن يحصل على توقيع عند التسليم.يشكل سجل تسليم كيان 
أو  ، وكذلك عن أي خسارةبالشحنةسؤولية ومساءلة الحقة عن أي خسارة أو ضرر يلحق في الموقع الذي وافقت عليه.أنت تقبل تحمل أي م الشحنةترك 

بسلطة تقديرية فردية وغير محدودة للوفاء بطلبك المعتمد لإلفراج  MC، حتى لألطراف الثالثة، بعد تركه في العنوان.يحتفظ كيان الشحنةضرر ناتج عن 
بسبب ظروف التسليم مثل الطقس السيئ أو أي مخاوف تتعلق بالسالمة(.قد ال تكون ميزة ترك الشحنة عن الشحنة )وقد ال يفعل ذلك، على سبيل المثال، 

 أو إذا استبعدها الشاحن باعتبارها خيار تسليم. شحنتكالُمصرح بها متاحة إذا حدد الشاحن أن توقيع شخص بالغ مطلوب لترك 

(vi)  دمج الطرد. يمكنك اختيار توجيه تعليمات إلىUPS بواحدة أو أكثر من الشحنات الخاصة  لالحتفاظ
 الخاصة® UPS My Choiceالمسجل في عضوية ® UPS My Choiceبك للتوحيد والتسليم في نفس اليوم إلى عنوان تسليم 

 بك.

(vii)  .قد توفر اعتراض التسليمUPS  وصولUPS My Choice for Business Members  إلى خدماتDelivery 

Intercept يمكن العثور على أوصاف الخدمات اللوجيستية العتراض التسليم، بما في ذلك الرسوم والخصومات المطبقة )إن وجدت(، و. اللوجستية

 في الخدمات اللوجستية  UPS My Choice for Business Memberال تتوفر رسوم والخاصة بك.  MCالمتاحة لك في شروط 

ويتم  .ups.comالخاص بك على  UPS My Choiceاعتراض التسليم من خالل حساب عضو  عند تقديم طلبوحدك إال لك  Delivery Interceptلـ 

 ستظهر الرسوم المطبقة بصفتك عضًوا في . وUPS My Choiceتنفيذ الخدمة اللوجستية الخاصة بالتوصيل أثناء عضويتك الصالحة في 

UPS My Choice  ،ولكن قد يتم عرض رسوم مختلفة عند إرسال طلب تغيير التسليم.للخدمات اللوجستية الخاصة بتاريخ التسليم في فاتورتك. 

(viii) .قد تقدم  إخطارات ما قبل الوصولUPS  إخطارات ما قبل الوصول إلى 

UPS My Choice for Business Members .قريبًا، إخطارات ما قبل الوصول هي إخطارات نصية أو عبر البريد اإللكتروني لتسليم شحنة و

وصول  UPSدقيقة قبل التسليم التقديري(. ال تضمن  60و 45و 30و 15في وقت محدد قبل التسليم المقدر للشحنة )على سبيل المثال، يتم إرسالها  حيث

لن تكون جميع الشحنات مؤهلة للحصول على إشعارات ما قبل الوصول. على سبيل والشحنة بحلول أو في وقت التسليم المقدر إلخطار ما قبل الوصول. 

تحديد وقت االلتزام بالتسليم لها. لن تتوفر إخطارات  UPSوأي شحنة ال تستطيع  UPS SurePostال تتوفر إخطارات ما قبل الوصول لشحنات المثال، 

 ما قبل الوصول في حالة عدم توفر رؤية الشحنة الواردة.

(ix) .قد توفر  نوافذ التسليم المقدرةUPS  خدمة التسليم المقدرة لـUPS My Choice for Business Members .

 نافذة التسليم المقدرة هي تقدير لتسليم الشحنة، بخالف الشحنات التي يكون عضو 

UPS My Choice for Business  هو المستلم لها، والتي لم يتم شحنها بموجب مستوى خدمة مع وقت تسليم ملتزم به، ولكن باستثناء شحنات 

UPS SurePost . ال تضمنUPS لن تكون جميع الشحنات مؤهلة للحصول وأو في وقت التسليم المقدر لنافذة التسليم المقدرة.  وصول الشحنة بحلول

 لن تكون ميزة فترة التسليم المقدرة متاحة في حالة عدم توفر رؤية الشحنة الصادرة.وعلى إشعارات ما قبل الوصول. 

(x) .ستوفر دعم العمالء المحسن UPS خدمة  UPS My Choice for Business Members لدعم العمالء المحّسن

  .sUPS الذي توفره PIN من خالل رقم هاتف مجاني يمكن الوصول إليه باستخدام

(g) .يمكنك إبالغ  تفضيالت التواصلUPS  التي تم إنشاؤها بواسطة خدمات للمراسالت بتفضيالتكUPS My 

Choice® كحساب"( عن طريق تحديث ملف تعريف التواصلالشخصية والتجارية )"تفضيالت UPS  الخاصة بك. عند التواصل ليعكس تفضيالت

 استخدام خدمة 

UPS My Choice® كون لديك حقوق أخرى تختلف حسب الوالية القضائية.تكمستهلك، قد 

(h)  .استخدام خدمات طريق عن التصريح والموافقةUPS My Choice®  خدمات لطلب الشخصية والتجارية

MC ( تغيير تعليمات التسليم الخاصة 1)محل الحديث بل الشاحن للشحنة من قِ ض مفوالأنت )أ( الشاحن أو )ب( ( 1، أنت تقر وتضمن أنك )اللوجستية

التي مة لتغيير مستوى الخدمة أو الخدأو بالشاحن، بما في ذلك إعادة توجيه تسليم الشحن إلى عنوان بديل، لإلذن باإلفراج عن شحنة، لتأخير التسليم، 

( لقد حصلت على جميع التراخيص 2( تلقي اإلخطار المسبق ومعلومات التسليم المتعلقة بالشحنة، و)2جدولة التسليم، و) الشاحن، أو إلعادةحددها 

 اللوجيستية. MCواألذونات والموافقات األخرى الالزمة لطلب أو استخدام أو تلقي مزايا خدمات 

   (i) أنت تقر بأن بعض خيارات التسليم المتاحة باعتبارها جزًءا من   .التنازل عن الحماية بموجب قوانين السرية البريدية
المحمية بموجب قوانين السرية البريدية المعمول بها في نطاق واليتك القضائية تصبح معروفة ألطراف  المعلوماتقد تستلزم أن  اللوجيستية MCخدمات 

امك من شركة شحن معينة(.بقدر ما يستلزم استخد شحنةعلًما بحقيقة أنك تلقيت ثالثة )على سبيل المثال، قد يحيط الجار الذي يتسلم طرد موجه إليك 
موجهة ال بالشحناتبالضرورة أن المعلومات المحمية بموجب أي من قوانين السرية البريدية المعمول بها فيما يتعلق  ®UPS My Choiceلخدمات 

ق الخطأ بسبب توجيهاتك بخصوص التسليم، فإنك تتنازل عن حمايتك بموجب قوانين إليك قد تكون معروفة أو قد تُبلغ األطراف الثالثة بها عن طري
 MCخدمات أو  ®UPS My Choiceالسرية البريدية هذه، فيما يتعلق بعمليات تسليم الطرود إليك، عن طريق اختيارك لهذه الميزة من خدمات 

  .اللوجيستية

   (j) أطراف .تحديد المسؤوليةUPSمن الخدمات الشخصية والتجارية لشركة  ، فيما يتعلق بكلUPS My 

CHOICE® اللوجستيةوالخدمات MC لن تكون مسؤولة تجاهك عن أي خسارة أو مطالبة أو مسؤولية أو ضرر من أي نوع، بما في ذلك على سبيل ،
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بما في  غير ذلك، مكانت مستندة إلى العقد أأ ، سواء  ستثنائيةاالخاصة أو التبعية أو الضرار األضرار المباشرة وغير المباشرة أو األالمثال ال الحصر، 

و خدماتك.ال أ ذلك مسؤوليتك عن الخسائر أو األضرار التي تلحق بالشحنة أو سوء التسليم أو تأخر التسليم أو التسليم بما يتفق أو يتعارض مع تعليماتك

المطبقة المسؤولية عن الخسائر االقتصادية الحقيقية، مثل تكلفة أي وسائل نقل بديلة، أو خسارة األرباح، أو فقدان  MCبموجب شروط  MCتحمل كيان ي

المطبقة في موقعك أو بلدك /  MCوفره كيان يضمان استرداد األموال )إلى الحد الذي /  UPSال ينطبق ضمان خدمة وفرص العمل أو خسارة الدخل. 

 MC.يجب إخطار كيان الخدمة مستوىتغيير في  ، بما في ذلك، على سبيل المثال،اللوجستية MCالتي تخضع لخدمات  لشحناتاإقليم إقامتك( على 

المطبقة من قبل الشاحن األصلي أو، حيثما يكون ذلك مطلوبًا بموجب القانون  MCوفقًا لشروط  جميع المطالبات المتعلقة بالخسائر أو التلف أو التأخيرب

ال تنتج ( 1المسؤولية عن الخسائر التي ) UPS تتحمل أطراف ، الإلى الحد األقصى الذي يسمح به القانون المعمول به ، من قبل المرسل إليه.المعمول به

الشخصية والتجارية ®UPS My CHOICEبخدمات ( بسبب حدث قوة قاهرة )كما هو محدد في القانون المعمول به(، فيما يتعلق 2بسبب إهمالها أو )

بأي حال من األحوال المسؤولية عن أي  UPSلن تتحمل أطراف  ،إلى الحد األقصى الذي يسمح به القانون المعمول به اللوجستية. MCدمات خو

ة يخسائر، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الخسارة أو السرقة أو التغيير أو الوصول غير المصرح به أو الحصول على معلوماتك الشخص

أكان ذلك عن طريق أطراف ثالثة أو غير ذلك،  أو تسوية أو حادث يتضّمن معلوماتك الشخصية، سواء  الخاصة بك األخرى األمان أو معلوماتك  األخرى

إضعاف أمن المعلومات الشخصية)بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر رموز الوصول إلى األمان أو  مناتًجا عن سوء استخدام أ مناشئًا عن أ

 لك.اللوجستية  MC وخدمات UPSللسماح لكل منهما بتقديم الخدمات الشخصية والتجارية لـ  MCوكيان  UPSلومات العطالت( التي تقدمها إلى مع

  (k) أنت توافق على تعويض والدفاع عن الشاحن والتعويض .UPSI  ومسؤوليها ومديريها وموظفيها ووكالئها وخلفائهم والمتنازل لهم

 وإبراء ذمتهم من جميع المطالبات والمطالب والنفقات والمسؤوليات وأسباب الدعوى وإجراءات اإلنفاذ والدعاوى القضائية أي نوع أو طبيعة موالدفاع عنه

( عدم 2)أو اللوجستية،  MCالشخصية والتجارية أو خدمات ®UPS My Choice( استخدامك غير السليم أو المهمل لخدمات 1ناشئة عن أو تتعلق بـ )

 MCالشخصية والتجارية أو خدمات ®UPS My Choiceالمطبقة على خدمات  MCأو كيان  UPSمتثالك للقوانين أو اللوائح المعمول بها أو متطلبات ا

 المعمول بها. MCالشخصية والتجارية أو شروط ®UPS My Choice( عدم امتثالك لشروط هذه االتفاقية المطبقة على خدمات 3، أو )اللوجستية

l)) أحكام إضافية خاصة بكل بلد.  

(i) إذا كنت تستخدم خدمة .فرنساUPS My Choice® :في فرنسا 

 من قانون المستهلك الفرنسي، ال يحق لك االنسحاب. 12، وL. 121-21-8وفقًا للمادتين حق االنسحاب.

أو الناشئة عنها إلى  ®UPS My Choiceستُقدم جميع المنازعات والمطالبات التي تنشأ بين األطراف المرتبطة بخدمة الوالية القضائية.
توافق على أن جميع المنازعات والمطالبات التي تنشأ بين  المحاكم التي تُحدد بموجب شروط القانون المعمول به.في جميع الحاالت األخرى، أنت

 اكم باريس.تُبلَّغ بأنه يجوز لك، على أي حال، اللجوء إلى الوساطة التقليدية أو أي نظام بديل لتسوية المنازعات.األطراف ستُقدم إلى مح

(ii ) إذا كنت تستخدم خدمات  .ألمانياUPS My Choice® في ألمانيا: الشخصية والتجارية 

الخدمة أو مستوى الخدمة الذي يحدده الشاحن، ال ينطبق القسم باستثناء إعادة توجيه تسليم الطرد إلى عنوان بديل أو لتغيير   .عموميات
9.5(h ) على المستهلكين الذين يستخدمون خدماتUPS My Choice® ألغراض غير أغراض األعمال أو األغراض التجارية  الشخصية والتجارية

 أو المهنية.

 محل الحكم التالي: (vو) (f)9.5تحل الفقرة األولى من القسم  .ميزة ترك الطرود في موقع ما

(ii) .ترك الطرود في موقع ما" من الخدمة اللوجستية تمك نك ميزة ترك الطرود في موقع ما"UPS My Choice® 
في موقعك أو بلد/منطقة إقامتك، إذا حددت خدمة ترك  MCإلى الحد الذي أتاحه كيان شحنتك.من تعيين مواقع معينة ترغب في أن يترك فيها سائقنا 

مع شخص معين، أو إذا حددت تركه مع جارك، أو إذا حددت تركه مع جارك التجاري، أو اخترت الشحنة في موقع ما وحددت أنه يجب ترك  الشحنات
وفقًا لتعليماتك سيشكل تسليًما، أنت تقبل تحمل المسؤولية عن أي خسارة أو تلف  الشحنةبناًء على توقيع معتمد، فأنت تقبل أن ترك  الشحنةخدمة ترك 

بناًء على  حنةالشوفقًا لتعليماتك أو، في حالة خدمة ترك  الشحنة، حتى للطرف الثالث، بعد ترك الشحنة، وكذلك عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن لشحنةل
أو  حنتكشفي موقع ما متاحة إذا حدد الشاحن أن توقيع شخص بالغ مطلوب لترك  الشحناتتوقيع معتمد، وفقًا لتقدير الُمرسل إليه.قد ال تكون ميزة ترك 

 إذا استبعدها الشاحن باعتبارها خيار تسليم.

 ( محل الحكم التالي:v()B)و (f)9.5يحل القسم  .تصريح ترك الشحنة المصرح به

(B.) .رح بها من ترك الشحنة المصتتيح لك الخدمة اللوجستية تصريح ترك الشحنة المصرح بهUPS My 
Choice® اتكيانحدى منح تفويض إل MC  دون توقيع عند التسليم.باختيار خدمة ترك الشحنة المصرح بها، فإنك تفوض كيان  الشحناتلتسليم

MC  رك ماح بتالموجهة إليك على عنوانك عندما ال يكون هناك أحد الستالم الشحنة، وأنت تقر أنك تفوض على النحو الواجب للس الشحناتبترك
محاولة تسليم واحدة فقط ولن يحصل على توقيع عند التسليم.باختيار خدمة ترك الشحنة المصرح بها،  MCسيجري كيان . في الموقع المختار الشحنة

، وكذلك نةلشحبافي الموقع الذي وافقت عليه.أنت تقبل تحمل أي مسؤولية ومساءلة الحقة عن أي خسارة أو ضرر يلحق الشحنة فإنك توافق على ترك 
جهوده المعقولة لتلبية طلب اإلذن  MC، حتى لألطراف الثالثة، بعد تركه في العنوان.يجب أن يبذل كيان الشحنةعن أي خسارة أو ضرر ناتج عن 
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كون ميزة ترك  تبتسليم الشحنة )وقد ال يفعل ذلك، على سبيل المثال، بسبب ظروف التسليم مثل الطقس السيئ أو أي مخاوف تتعلق بالسالمة(.قد ال
 أو إذا استبعدها الشاحن باعتبارها خيار تسليم. شحنتكالشحنة الُمصرح بها متاحة إذا حدد الشاحن أن توقيع شخص بالغ مطلوب لترك 

فيما يتعلق  UPSيجب استخدام أي معلومات تُقدم إلى . UPS Access Pointاستخدام البيانات لعمليات التسليم إلى موقع 
 (.Postdienste Datenschutzverordnung( وفقًا للوائح حماية البيانات البريدية األلمانية )f()A)9.5بالقسم 

 ( )حدود المسؤولية( على العمالء في ألمانيا ويجب أن يحل محل الشرط التالي:j)9.5ال ينطبق القسم حدود المسؤولية.  

(j)  ال يتحمل أي كيان من كياناتMC بة أو مسؤولية أو تعويض من أي نوع، بما في ذلك مسؤولية أي خسارة أو مطال
من  ذلكعلى سبيل المثال ال الحصر التعويضات المباشرة أو غير المباشرة أو التبعية أو الخاصة أو الرادعة سواء كانت قائمة على العقد أو غير 

جيستية، بما في ذلك عن طريق اتباع تعليمات الُمرسل إليه، اللو MCفيما يتعلق بخدمات  MC)"الخسارة"( الناشئة عن، أو الناتجة عن مسؤولية كيان 
يم.ال تقبل كيانات التسلأو اإلخفاق في تعليمات الُمرسل إليه، أو التسليم وفقًا لتعليمات المرسل إليه أو بالمخالفة لها، أو التسليم الخاطئ، أو التأخير في 

MC تكلفة أي وسائل نقل بديلة، أو خسارة األرباح، أو فقدان فرص األعمال التجارية أو  تحمل المسؤولية عن الخسائر االقتصادية الحقيقية، مثل
الذي ينطبق عليه األمر في موقعك أو  MCأو ضمان استرداد األموال )إلى الحد الذي يقدمه كيان  UPSخسارة الدخل.ال ينطبق ضمان خدمة 

تية ، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، حدوث تغيير في مستوى اللوجيس MCبلد/منطقة إقامتك( على الطرود التي تخضع لخدمات 
 المطبقة وفقًا للتعريفة. MCبجميع المطالبات المتعلقة بالخسائر أو التلف أو التأخير وفقًا لشروط  MCالخدمة.يجب أن يخطر الشاحن األصلي كيان 

(iii) إذا كنت تستخدم خدمات   .إيطالياUPS My Choice®  في إيطاليا: والتجاريةالشخصية 

للقانون اإليطالي.أي  الشخصية والتجارية ®UPS My Choiceيخضع أي نزاع ينشأ عن أو يتعلق بخدمات الوالية القضائية.
بما في ذلك أي سؤال يتعلق بوجود شروط هذه االتفاقية  الشخصية والتجارية ®UPS My Choice نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق باستخدامك لخدمات

المطبقة أو صالحيتها أو بنائها أو أدائها أو إنهائها، يجب إحالته  MCأو شروط  الشخصية والتجارية ®UPS My Choiceالمطبقة على خدمات 
 حصريًا إلى محكمة ميالنو.

صراحةً  من القانون المدني اإليطالي، فإنك تقر بأنك قد قرأت وفهمت ووافقت 1342و 1341بموجب وبتأثير المادتين   .اتفاقية
اللوجيستية(، وقسم حقوق  MC( )خدمات f)9.5( )التفويض والموافقة(، وقسم حقوق المستخدم النهائي h)9.5على ما يلي:قسم حقوق المستخدم النهائي 

( )الوالية 3())ل 9.5( )التعويض(، وقسم حقوق المستخدم النهائي k)9.5( )تحديد المسؤولية(، وقسم حقوق المستخدم النهائي j)9.5المستخدم النهائي 
)تحديد المسؤولية(، وقسم الشروط واألحكام  9)تعليق العمل والمدة واإلنهاء(، وقسم الشروط واألحكام العامة  6القضائية(، وقسم الشروط واألحكام العامة 

 )االمتثال للقوانين(. 12.9العامة 

(iv) إذا كنت تستخدم خدمات   .تركياUPS My Choice® في تركيا الشخصية والتجارية: 

إذا كنت مقيًما في تركيا، فإن أي منازعات أو مطالبات أو أسباب دعوى تنشأ عن هذه االتفاقية أو تتعلق بها بخصوص   .المنازعات
في تركيا يجب أن تبت فيها لجنة التحكيم التركية المختصة بالمستهلكين أو محكمة  الشخصية والتجارية ®UPS My Choice استخدامك لخدمات

 تهلك.المس

(v) إذا كنت تستخدم خدمات   .الواليات المتحدة األمريكيةUPS My Choice® في  الشخصية والتجارية
 الواليات المتحدة األمريكية:

حقوق المستخدم ، ويُضاف قسم المعني بحقوق المستخدم النهائي (2( )ج) 9.5. يُستبدل القسم ®UPS My Choiceنقاط 
 الجديدان على النحو التالي:( 4( وقسم )3)ب( ) 9.5النهائي 

(ii)  نقاطUPS My Choice®.  عندما تستخدم خدمةUPS My Choice®  إلدارة الشحنات إليك، فقد
مخصص لالستخدام الشخصي.يحظر  ®UPS My Choice.برنامج نقاط ®UPS My Choiceتُعرض عليك فرصة للمشاركة في برنامج نقاط 

للشحنات المؤهلة مجموعة مختارة من واحد أو أكثر من الحوافز الختيار خدمات  ®UPS My Choiceيقدم برنامج نقاط   االستخدام التجاري.
لكل شحنة  UPSإلى المبنى السكني )"الحافز"(.ستحدد  الشحنةلوجستية معينة، بما في ذلك تغيير موقع التسليم أو مستوى الخدمة أو تعيين تفضيل تسليم 

.عندما UPSغير ملزمة بتقديم حافز على أي شحنة وقد توقف تقديم الحوافز من وقٍت آلخر وفقًا لتقدير  UPSما إذا كانت مؤهلة للحصول على حافز.
امل مثل التغيير ى عوتحدد حافًزا، قد تربح ميزة مرتبطة عند االنتهاء بنجاح من الخدمة اللوجستية المرتبطة بالحافز )"النقطة"(.تختلف الحوافز اعتماًدا عل

 UPSتُضاف النقاط المكتسبة عادةً إلى حسابك في برنامج نقاط    .®UPS My Choiceى الخدمة ودرجتك داخل برنامج نقاط في الموقع أو مستو
My Choice® ( ساعة من اإلكمال الناجح للخدمة اللوجستية للحافز المقابل.24في غضون أربع وعشرين ) 

رويجية تماًما، وال يجوز استبدالها إال باستخدام بطاقة)بطاقات( هدايا صادرة عن جهة خارجية ال يمكن استبدال النقاط نقًدا، وليس لها قيمة نقدية، وهي ت
 My Choice"( بمجرد حصولك على المبلغ المطلوب من النقاط )"للبائع )"الموقع اإللكتروني UPSمن خالل موقع ويب يديره بائع يعمل بواسطة 

Reward من أن قدرتك على استرداد النقاط قد تنتهي إذا ألغيت التسجيل في "(.ال تنتهي صالحية النقاط، على الرغمUPS My Choice® عند ،
، كما هو موضح أدناه، أو إذا تغير عنوانك المسجل ®UPS My Choiceأو حسابك على برنامج نقاط  ®UPS My Choiceإيقاف برنامج نقاط 
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في أي وقت، وال يجوز  My Choice Rewardsقد تتغير مكافآت   يكية.إلى عنوان خارج الواليات المتحدة األمر ®UPS My Choiceعلى 
المتاحة حاليًا.يجب أيًضا أن تكون قد جمعت الحد األدنى من النقاط المطلوبة  My Choice Rewardsلك استبدال النقاط إال في مقابل مكافآت 

 حتى تتمكن من استبدال النقاط. My Choiceلمكافأة 

، وبمجرد أن تصل إلى هذا الحد، ®UPS MY CHOICEحًدا على عدد النقاط التي يمكنك تجميعها في حسابك على برنامج نقاط  UPSقد تفرض 
قد    عند الوصول إلى حد النقاط هذا. UPSفلن تكون مؤهاًل لكسب نقاط إضافية ما لم تحصل على أول تعويض مقابل نقاط اختيارية موجودة.ستبلغك 

( إذا لم يكن لديك أي نشاط في حسابك 2( بمجرد أن تتراكم عدًدا معينًا من النقاط، أو )1بدال النقاط مقابل المكافآت التي اخترتها )منك است UPSتطلب 
 MY( شهًرا، شريطة أن تكون قد تراكمت الحد األدنى من عدد النقاط المطلوبة لمكافأة 12لمدة اثني عشر ) ®My CHOICEعلى برنامج نقاط 

CHOICE.   إذا ألغيت تسجيلك على خدمةUPS My Choice® فلن يكون لديك بعد اآلن القدرة على استرداد أي نقطة لم تستبدل مقابل مكافآت ،
MY CHOICE. 

(iii) واستخدامه إلدارة نقاطك واستردادها الخاص بالبائع يخضع وصولك إلى موقع الويب   .موقع االستبدال
قد تخضع كل مكافأة من   .الخاص به األحكام المنشورة من البائع والموجودة على موقع الويبللشروط و My Choice Rewardsمقابل مكافآت 

هذه.لمراجعة  My Choice Rewardلشروط وأحكام إضافية خاصة بالتاجر الخارجي المشارك المرتبط بمكافأة  My Choice Rewardمكافآت 
 على الموقع اإللكتروني. My Choice Reward" في صفحة تفاصيل شروط وأحكام هذا التاجر، انقر على رابط "الشروط واألحكام

(iv)  نقاطUPS My Choice® - تحتفظ   .التعديل واإلنهاءUPS  بالحق في تغيير برنامج نقاطUPS 
My Choice ®ي تغيير قنا فأو تعديله أو أي أو كل الحوافز بموجب البرنامج أو أي سياسة تتعلق بالبرنامج، في أي وقت وألي سبب، بما في ذلك ح

 UPSمع برنامج آخر أو تعديل كيفية استالم النقاط أو احتسابها أو استبدالها.يجوز لشركة  ®UPS My Choiceقيمة استبدال النقاط، ودمج نقاط 
ة يجوز لشرك  في أي وقت وألي سبب. ®UPS My Choiceأو تعليقه العمل به بوصفه ميزة لخدمة  ®UPS My Choiceإيقاف برنامج نقاط 

UPS  تعليق أو إنهاء حقك في المشاركة في برنامج نقاطUPS My Choice® وفقًا لتقديرها المطلق، ألي سبب، بما في ذلك إذا اعتقدت ،UPS 
أو القانون المعمول به أو تصرفت بطريقة ضارة بمصالح لحقوق المستخدم النهائي  9.5أنك قد انتهكت أو تصرفت على نحٍو غير متوافق مع هذا القسم 

UPS( أشهر من إيقاف برنامج نقاط 6، أو دون سبب.لن تتمكن من استبدال النقاط بعد ستة )UPS My Choice® أو إنهاء هذه االتفاقية، أو إنهاء ،
.أنت توافق ®UPS My Choiceي برنامج نقاط واستخدامها، أو إنهاء حقك في المشاركة ف® UPS My Choiceحقك في الوصول إلى خدمة 

 ( أشهر.6لن يكون عليها أي التزام آخر تجاهك فيما يتعلق بأي نقاط غير مستردة بمجرد انتهاء فترة الستة ) UPSعلى أن 

فقًا لذلك، بمجرد ( أو أكثر.و2إذا ظل حسابك غير نشط لمدة عامين ) ®UPS My Choiceبالحق في إلغاء حسابك على برنامج نقاط  UPSتحتفظ 
، إذا لم تستلم النقاط من خالل إكمال الخدمة اللوجستية بنجاح لحافز تختاره في غضون ®UPS My Choiceأن تبدأ المشاركة في برنامج نقاط 

 UPS Myبالحق في إلغاء حسابك على برنامج نقاط  UPS( بعد مشاركتك األولية أو آخر حافز مسجل تلقيت نقاًطا عنه، تحتفظ 2عامين )
Choice.® أنت تدرك وتوافق على أن إلغاءUPS  لحسابك على برنامج نقاطUPS My Choice ® سيؤدي إلى عدم إتاحة جميع النقاط المرتبطة

 UPS Myبهذا الحساب لالستبدال، ولن تكون مؤهاًل لكسب واستبدال المزيد من النقاط أو أيًا منهما.بعد اإللغاء، إذا أُعيد حسابك على برنامج 
Choice® Points  الذي تم إلغاؤه إلى وضعه السابق، يجوز لشركةUPS  حسب تقديرها إتاحة أي نقاط ربحتها سابقًا مرةً أخرى لالستبدال.شركة

UPS .لها السلطة التقديرية وحدها لتحديد ما إذا كانت ستعيد تفعيل حسابك أو أي نقاط بعد اإللغاء 

 UPS Myحسابك على برنامج نقاط  UPS( ال تنطبق )أ( إذا ألغت iv) 9.5 الموضحة سابقًا في هذا القسم( أشهر الستبدال النقاط 6فترة الستة )
Choice ® 9.5وفقًا للفقرة الثانية من هذا القسم (iv ) )أو )ب( إذا ألغيت التسجيل في خدمة )جUPS My Choice®. 

 :لحقوق المستخدم النهائي(d) 9.5م ضاف ما يلي كجملة جديدة في نهاية القسيُ                       

أيام تقويمية إذا كان مبلغ المصاريف والرسوم التي سيتم تحصيلها من طريقة الدفع يختلف عن  10أنت تدرك أن لديك الحق في تلقي إشعار كتابي مدته 
ر من الفرق في بق بأكثجاوز مبلغ الدفع المسيتمبلغ السداد السابق مباشرة ، ولكنك توافق على التنازل عن هذا اإلشعار إذا لم يكن مبلغ الدفع الجديد ال 

 تكلفة الخدمات التي طلبتها منذ أن تمت معالجة آخر رسوم على طريقة الدفع الخاصة بك.

 :لحقوق المستخدم النهائي (d) 9.5يضاف ما يلي كفقرة جديدة في نهاية القسم 

قوق القانونية غير القابلة للتنازل عنها بموجب قانون بموجب القانون المعمول به، بما في ذلك فيما يتعلق بالمسؤولية عن اإلصابة الشخصية أو الح
بما في ذلك برنامج نقاط  ®UPS MY CHOICEبأي حال من األحوال أي مسؤولية تجاهك فيما يتعلق بخدمات  UPSنيويورك، لن تتحمل أطراف 
UPS MY CHOICE®أو إغفال أو انقطاع أو حذف الملفات أو  ، والمشاركة في الحوافز واسترداد النقاط، أو أي أضرار ناتجة عن حدوث أخطاء

ول أو الوصالهفوات أو وجود عيوب أو فيروسات أو تأخير التشغيل أو التعثر أو أي قصور في األداء سواء كان قضاء وقدر أم ال، أو السرقة أو الدار 
، بما في ®UPS MY CHOICEتخدام خدمات أو برامجها أو خدماتها.يتمثل الحل الوحيد أمامك في وقف اس UPSغير المصرح به إلى سجالت 

 واسترداد جميع النقاط المكتسبة. ®UPS MY CHOICEذلك برنامج نقاط 

 على النحو التالي: لحقوق المستخدم النهائي (d( )i) 9.5ضاف قسم جديد يُ 
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(i تشتمل شروط )MC بترتيب األسبقية المتزايد، على تعريفة ،UPS  شروط وأحكام خدمة شحنات الطرود في الواليات المتحدة الموجودة على /
<conditions/tariff.page-terms-center /legal-https://www.ups.com/us/en/help ؛ دليل أسعار وخدمة>UPS  الموجود على
<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf وصف خدمات ،>PS My ChoiceU ®

< و https: / /www.ups.com/us/en/services/tracking/mychoice.pageالشخصية والتجارية المتاحة على >
<business.page-for-choice-https://www.ups.com/us/en/services/tracking/my من حقوق  9.5<، حسب االقتضاء، القسم

طالبات، التي تنص على التحكيم الملزم في المطالبات على أساس فردي )باستثناء ما هو منصوص عليه المستخدم النهائي، واتفاقية التحكيم في الم
<، action.html-legal-http://www.ups.com/content/us/ en / resources / ship / terms / claimبخالف ذلك(، متاح على >
 UPS Myخدمات راحة بالرجوع إلى الشروط واألحكام المطبقة على ، كل منها مدمج صاللوجيستية MCخدماتسارية المفعول في وقت 

Choice ®أنت تقر صراحةً بأنك راجعت وفهمت ووافقت على تعريفة ةوالتجاري ةالشخصي .UPS شروط وأحكام الخدمة لشحنات الطرود في /
 يقها.، واتفاقية التحكيم في المطالبات وقبول تطبUPSالواليات المتحدة، ودليل أسعار وخدمة 

 على النحو التالي:لحقوق المستخدم النهائي ( i) 9.5ضاف فقرة جديدة إلى القسم تُ 

اللوجستية  MCكل أو جزء من خدمات  ، في أي وقت، وفقًا لتقديره المنفرد وغير المحدود ودون إشعار مسبق، تعديل وتعليق وإيقافMCيجوز لكيان 
 ي طرف ثالث.دون أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أ أو أيٍ من ذلك

 .لحقوق المستخدم النهائي (iv( و)iii( و)ii( )ج) 9.5ليشمل األقسام  10.3ُعِدل القسم 

إبرام هذه االتفاقية، فإنك توافق  وقتإذا كنت مقيماً في الواليات المتحدة .®UPSخدمات التتبع ذات العالمات التجارية من  9.6
التجارية المتاحة على أيًضا على أن شروط اتفاقية التتبع ذات العالمات 

<tracking.pdf-https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/branded ستحكم استخدامك لخدمة التتبع ذات >
 ل منفصل باستخدام هذه الخدمة.بشك ®UPSإذا سمحت لك ®UPSالعالمات التجارية من 

 عموميات؛ متنوعات 10

 .UPSوظيفة شحن المواد الخطرة من  10.1

(a) .القيود 

( لتسهيل شحن تلك البضائع الخطرة والمواد الخطرة المحددة في اتفاقية 1) للمواد الخطرة UPSوظيفة أنت توافق على استخدام 
( فقط في تلك البلدان واألقاليم المحددة المنصوص عليها في 2الخطرة ثم )خدمة المواد الخطرة خالل فترة سريان اتفاقية خدمات المواد 
 اتفاقيتك لخدمة المواد الخطرة حيث تتاح خدمة المواد الخطرة.

(b) إخالء المسؤولية. 

المعلومات الضرورية، أو  لنقل المواد الخطرة UPSوظيفة ( ستنقل 1أي ضمانات أو تعهدات من أي نوع أن: ) UPSال تقدم 
لنقل المواد  UPSوظيفة ( تمتثل 2المستندات الضرورية أو تُنشئ المستندات الالزمة خالية من األخطاء أو خالية من االنقطاعات أو ) تُنشئ

ألي اتفاقيات معمول بها، أو اتفاقيات متعددة األطراف، أو اتفاقيات ثنائية، أو توجيهات، أو قوانين، أو لوائح تتعلق بنقل البضائع  الخطرة
 رة جًوا وبًرا.الخط

(c) .التعويض 

من وضد أي وجميع األضرار التي لحقت  UPSيتعين عليك، على نفقتك الخاصة، تعويض وإبراء ذمة مستحقي تعويض 
 .UPSوظيفة نقل المواد الخطرة في الناشئة عن أو المتعلقة باستخدامك أنت وموظفوك ووكالئك ومقاولي  UPSبُمستحقي تعويضات 

بالحق في تعديل حقوق المستخدم النهائي وفقًا لتقديرها الخاص في أي وقت عن  UPSتحتفظ النهائي.تعديل حقوق المستخدم  10.2
أو القيام بذلك بطريقة أخرى  <https://www.ups.com/assets/resources/media/ar_SA/EUR.pdfطريق نشر نسخة منقحة على >

لمسؤولية ا بحيث يكون متاًحا لمراجعتك.أي تعديالت على حقوق المستخدم النهائي هذه، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، أي تعديالت على إخالء
التي تحدث بعد نشر حقوق  UPS Technologyعن الضمان أو تحديد المسؤولية، ستحل محل حقوق المستخدم النهائي السابقة لجميع استخدامات 

بعد نشر حقوق المستخدم النهائي المعدلة أو إتاحتها يشكل موافقتك على  UPS Technologyالمستخدم النهائي المعدلة أو إتاحتها، واستمرار استخدام 
دامك إلصدار ي تتلقى فيه إصداًرا معينًا من البرامج استخالتعديالت.لن تكون هذه التعديالت سارية بالنسبة للبرامج.ستحكم االتفاقية السارية في الوقت الذ

 البرامج هذا في جميع األوقات.

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/branded-tracking.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/ar_SA/EUR.pdf
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على الرغم من إنهاء هذه االتفاقية ألي سبب من األسباب، فإن األقسام التالية من حقوق استمرار سريان الشروط عند اإلنهاء. 10.3

(، e)3.3(، وd)3.3، و(d)1.1(، وc)1.1، وb)1.1( أقسام حقوق المستخدم النهائيالمستخدم النهائي هذه ستظل سارية بعد أي إنهاء من هذا القبيل:

)الجملة األخيرة(، 5.12( )الجملة األخيرة(، وb) 5.9(، وd) 5.8(، وb) 5.7(، وc)5.6(، وb) 5.6، و5.4(، وe)3.7(، وd)3.7(، وf)3.3و
 (.c) 10.1(، وb) 10.1(، وk) 9.5(، وj)9.5(، وd) 9.4(، وc) 9.4(، وb) 9.1،و6.2و

  



 

31 

 المستند التوضيحي أ

 إلى حقوق المستخدم النهائي

 تعريفات

 تُستخدم المصطلحات المحددة التالية في حقوق المستخدم النهائي هذه.

 

 .UPS Technologyيُقصد به مستخدم مخول من العميل وله الحق في إدارة استخدامك لتقنية  المسؤولون

API .يُقصد بها واجهة برمجة التطبيقات 

يُقصد بها الوثائق التقنية التي تمثل اإلرشادات، بما في ذلك أي نموذج لرمز برامج الحاسوب، إلنشاء واجهات  الوثائق التقنية لواجهات برمجة التطبيقات
أي تحديثات عليها، بما في ذلك على سبيل المثال ال و UPSوالتي تقدمها  UPSلواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات التطوير من 

 .UPS، وجميعها أسرار تجارية ألطراف TradeAbilityالحصر، دليل واجهة برمجة تطبيقات 

 )أ(.8.2ُمعرفة في قسم حقوق المستخدم النهائي  APقائمة 

يُقصد به منتج )منتجات( البرامج أو موقع )مواقع( الذي يصل إلى واجهات لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات  التطبيق )التطبيقات(
 .UPSالتطوير من 

Billing Data  يُقصد به معلومات الفوترة اإللكترونية تفصح عنهاUPS .)لك )أو لُمقدم الخدمة المعتمد، إن أمكن 

File Format سيقًا واحًدا أو أكثر من تنسيقات الملفات المتاحة بعد ذلك من يُقصد به تنUPS  والموافقة عليها على نحٍو متبادل بينUPS  وبينك.يجوز
 تعديل كل تنسيق )تنسيقات( ملف من وقٍت آلخر وفقًا لهذه االتفاقية. UPSلشركة 

طت عليه.اإلصدار المتاح بضغطة زر من الشروط واألحكام العامة ُمتضمن في هذا تُعني ذلك الجزء من االتفاقية الذي نفذته أو ضغ الشروط واألحكام العامة
 المستند.

لنقل البضائع الخطرة أو غيرها من المواد الخطرة، بما في ذلك، على سبيل  UPSIيُقصد بها اتفاقية مبرمة بينك وبين  اتفاقية خدمة نقل المواد الخطرة
لخطرة، أو اتفاقية النقل الدولي للطرود الصغيرة من البضائع الخطرة، أو اتفاقية النقل الدولي للبضائع الخطرة، أو المثال ال الحصر، اتفاقية نقل المواد ا

 اتفاقية النقل الدولي للبضائع الخطرة بكميات مستثناة، أو اتفاقية نقل البضائع الخطرة بكميات مستثناة.

التي طورتها وفقًا  UPSالُمستضافة في أنظمة  UPSت الخاصة بمجموعة أدوات التطوير من يُقصد بها واجهات برمجة التطبيقا الواجهة )الواجهات(
 للوثائق التقنية لواجهة برمجة التطبيقات وهذه االتفاقية.

 UPSIلى يُقصد بها استخدام العميل ضمن أعماله )أو إذا كنت فرًدا، االستخدام بصفتك عميل(، لمعالجة الشحنات المطروحة إ األغراض الداخلية
ول إلى صوإدارتها لمصلحتك وحدك وليس لصالح اآلخرين.للتوضيح، ال تشمل األغراض الداخلية إعادة البيع أو التوزيع أو إعادة التوزيع أو منح الو

UPS Technology  أو المعلومات على أطراف ثالثة، وال تشمل استخدام أي تقنية أو معلومات منUPS Technology ت عند أداء الخدما
بذلك االستخدام في مكتوب منفصل )على سبيل المثال، نموذج طلب تبادل البيانات(، أو استخدام أي تقنية أو  UPSبصفتك ُمقِدم الخدمة، ما لم تسمح 

 لتقديم خدمات النقل أو الخدمات اللوجستية لطرف ثالث. UPS Technologyمعلومات من 

 يُقصد به تعيين مخصص لموقع مادي. ربط ُمعرف الموقع بالشحنة

 المرتبط بموقع العميل. UPS CampusShipيُقصد به حساب نظام الموقع  حسابات نظام الموقع

 )أ(.3.7يُقصد به المعنى المنصوص عليه في قسم حقوق المستخدم النهائي  My Choiceمنتسب 

 (.3)ج()3.7ليه في قسم حقوق المستخدم النهائي يُقصد به المعنى المنصوص ع My Choiceسجل موافقة االنتساب إلى 

 (.1)ج()3.7يُقصد به المعنى المنصوص عليه في قسم حقوق المستخدم النهائي  My Choiceإشعار موافقة االنتساب إلى 

 )أ(.3.7يُقصد به المعنى المنصوص عليه في قسم حقوق المستخدم النهائي  My Choiceمعلومات االنتساب إلى
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 :My Choiceالمواد التسويقية لالنتساب إلى 

 

 

 

 

 UPSيُقصد به مجموعة من المعلومات الُمحددة للطرد، والمعروفة أيًضا باسم تفاصيل مستوى الطرد، والتي حددها أطراف  تفاصيل مستوى الطرد
 .UPS Technologyواستخدموها في بعض تقنيات 

وحدها.  UPSوفقًا لتقدير  UPSوالمخصصة لك والتي تتيح الوصول المحدود إلى تقنية  UPSيُقصد بها بيانات االعتماد الصادرة عن  عناصر األمان
)المعروف سابقًا باسم كلمة مرور  ups.comالمحفوظ في  UPSتتضمن أمثلة عناصر األمان معرف تسجيل الدخول وكلمة المرور لملف تعريف 

 UPS، ومفتاح الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات UPS Developer Kit API Developerبي( ، ومفتاح الخاصة  UPSومعرف 
Developer Kit  ف العميل الذي تم إنشاؤه بواسطة ، والتي تتيح Refresh Tokenو  Access Tokenو  OAuth ،Client Secretومعر 

. للتوضيح، فإن بيانات االعتماد الخاصة بك المرتبطة بموفر UPSأنظمة  المستضافة في UPS Developer Kit APIsالوصول المحدود إلى 
 ups.comالموجود في  UPS( والمستخدمة ألغراض ميزة تسجيل الدخول األحادي لملف تعريف Facebookبيانات اعتماد من جهة خارجية )مثل 

 ليست عناصر أمان.

 حكام العامة.ُمعَرف في الفقرة الثالثة من الشروط واأل ُمقِدم الخدمة

 .UPS Technologyالمعينة لُمستخدم  UPS Technologyيُقصد به حساب الوصول إلى  حساب النظام

يُقصد بحل الطرف الثالث أي تقنية طورها شخص ليس طرفًا في هذه االتفاقية ومرخصة لك، وتمت الموافقة على توزيعها بواسطة  حل الطرف الثالث
UPS  وتتيح الوصول إلى أنظمةUPS تعد حلول.UPS  الجاهزة التي تصل إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات التطوير من
UPS .نوًعا من حلول الطرف الثالث 

وتحتفظ بها لتسليمها إلى  UPS، والتي تتلقى الطرود التي تشحنها ®UPS Access Pointلخدمات يُقصد به أية مواقع  UPS Access Pointموقع 
 المرسل إليه النهائي.

أو التي تتضمن  UPSواجهة برمجة تطبيقات  UPSلوظيفة  UPSيُقصد به تطبيقًا يتضمن واجهة لوظيفة نقطة وصول  UPSتطبيق نقطة وصول 
ن الموقع اإلضافي من  ِ  .APأو جزًءا من ملف قائمة  UPSمكو 

يُقصد به )أ( أي شركة لوجستية للنقل؛ )ب( فيديكس والخدمة البريدية للواليات المتحدة ودي إتش إل إكسبريس؛ أو )ج( أي كيان يتحكم  UPSمنافس 
 أو يُتحكم فيه أو يخضع لسيطرة مشتركة مع أي من الكيانات في قسمي )أ( أو )ب( من هذا التعريف.

 UPSالتي حددتها  UPSIجميع واجهات برمجة التطبيقات ألنظمة يُقصد بها  UPSالتطوير من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات 
على تلك المدرجة ضمن  UPS Developer Kit. تشتمل واجهات برمجة تطبيقات UPS Developer Kitعلى أنها واجهات برمجة تطبيقات 

"UPS Developer Kit APIs.في مستند حقوق المستخدم النهائي ب " 

SIUP  يُقصد بها أيًا من أو كل الشركات الفرعية واألقسام التابعة لشركةUnited Parcel Service .أو أيًا منهما 

" في المستند UPSإلى خدمات البيانات المحددة على أنها "خدمات البيانات المجمعة لشركة  .UPSخدمة )خدمات( البيانات المجمعة من  تشير
 النهائي.التوضيحي ب من حقوق المستخدم 
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 الحاليين والسابقين في ذلك الوقت وخلفائهم والُمتنازل لهم. UPSيُقصد بهم أطراف  UPSُمستحقي تعويضات 

والتي ُصممت للتنزيل والتشغيل  UPSعلى الهاتف المحمول أي تطبيقات برمجية ُمقدمة من  UPSيُقصد بتطبيق  على الهاتف المحمول UPSتطبيق 
 معينة. UPS Technology( والوصول إلى Google Androidأو  Apple iOSمحمول الالسلكي )مثل على نظام تشغيل الهاتف ال

من أجل التوزيع وسمتها "حل  UPSيُقصد بها أي منتج )منتجات( البرمجيات أو الخدمة )الخدمات( المستضافة التي اعتمدتها  الجاهزة UPSحل )حلول( 
UPS  الجاهزة" والتي تتضمن واجهات ألنظمةUPS  وهي مرخصة أو متاحة من جهة غير شخصUPSI. 

لشحنات الطرود الصغيرة  UPSيُقصد به المستند )المستندات( في بلد أو منطقة يوضح خدمات  UPSشروط وأحكام النقل أو الخدمة الخاصة بشركة 
بهذه الخدمات.يمكن العثور على شروط وأحكام النقل  وحركات الشحن المتاحة من ذلك البلد أو المنطقة، وشروط وأحكام هذه الخدمات والرسوم الخاصة

على سبيل المثال،   .UPS.comللعديد من البلدان واألقاليم على الصفحة الخاصة بذلك البلد أو المنطقة على موقع  UPSأو الخدمة الخاصة بشركة 
/ شروط وأحكام الخدمة لشحنات الطرود في الواليات المتحدة UPSللنقل أو الخدمة من: )أ( تعريفة  PSUفي الواليات المتحدة، تتكون شروط وأحكام 

<؛ )ب( دليل أسعار وخدمة tariff.pageconditions/-terms-center/legal-https://www.ups.com/us/en/helpالموجودة على >
UPS < الموجود علىhttps://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf ج( شروط وأحكام عقد و<؛(
UPS  للشحن الجوي لخدمات الشحن الجوي لشركةUPS  في الواليات المتحدة وكندا وعالميًا الموجودة على الموقع

<freight.page-conditions/air-terms-center/legal-https://www.ups.com/us/en/help>. 

أو يتم تشغيله أو يتم الوصول  UPSوأي موقع إنترنت آخر يتحكم فيه أطراف ”https://www.ups.com/ “(UPS.com )يُقصد بها  UPSمواقع 
 .UPS Technologyإليه من خالل 

واستخدامها لصالح  UPS CampusShipئع معتمد من قبل العميل للوصول إلى تقنية يُقصد به موظف لدى مورد طرف ثالث أو با المستخدم البائع
حددة مسبقًا مالعميل من خالل حساب نظام أنشأه العميل للمستخدم البائع هذا، حيث يرتبط حساب النظام هذا بموقع البائع ويقتصر على الشحن إلى قائمة 

 من مواقع العمالء.

https://www.ups.com/
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf)
https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/air-freight.page
https://www.ups.com/
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 المستند التوضيحي ب

UPS Technology 

 UPS Technologyأو تضيف  UPSاعتباًرا من تاريخ سريان حقوق المستخدم النهائي هذه.قد تحذف  UPS Technologyفيما يلي قائمة بتقنيات 
اإلضافية لألقسام المعمول بها في هذه االتفاقية. UPS Technologiesمن وقٍت آلخر.سيخضع استخدام تقنيات 

واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات التطوير من 
UPS 

 للتتبع ®UPSواجهة برمجة تطبيقات 

  UPS® Ratingواجهة برمجة تطبيقات 
 UPS® Landed Cost Quoting andواجهة برمجة تطبيقات 

Parts 

 UPS® Address Validationواجهة برمجة تطبيقات 
(XML وواجهة برمجة تطبيقات )UPS Street Level 

Address Validation 

  UPS® Time in Transitواجهة برمجة تطبيقات 

  UPS® Shippingواجهة برمجة تطبيقات 

  ™ UPS Signature Trackingواجهة برمجة تطبيقات 

  TForce Freight®Shippingواجهة برمجة تطبيقات 

  TForce Freight® Rating  واجهة برمجة تطبيقات

  TForce Freight® Pickupواجهة برمجة تطبيقات 

 UPS® Locatorواجهة برمجة تطبيقات 

UPS® File Download for Quantum View™ 
software  

 UPS® Pickup (Collection)واجهة برمجة تطبيقات 

 ™  UPS Delivery Interceptواجهة برمجة تطبيقات 

 TForce واجهة برمجة تطبيقات الشحن األرضي

Freight® Pickup 
 ™UPS TradeAbilityواجهة برمجة تطبيقات 

 UPS® Electronic Manifest Serviceخدمة 

 UPS® Promo Discountواجهة برمجة تطبيقات 

 UPS® Account Validationواجهة برمجة تطبيقات 

 ™UPS Smart Pickupواجهة برمجة تطبيقات 

 UPS® Open Accountواجهة برمجة تطبيقات 

 UPS Paperless™ Documentواجهة برمجة تطبيقات 

 UPS® Customer Visibilityواجهة برمجة تطبيقات 
Interface Solution  
 UPS® Customized Alertواجهة برمجة تطبيقات 

Retail 
 UPS® Retail Applicationواجهة برمجة تطبيقات 

 UPS® Returns Managerواجهة برمجة تطبيقات 

 Eligibility®UPS My Choiceواجهة برمجة تطبيقات 
 UPS My Choice®وواجهة برمجة تطبيقات االنتساب إلى

 UPSلمواقع  UPS® Locatorواجهة برمجة تطبيقات 
Access Point 

 UPS® Incremental PLDواجهة برمجة تطبيقات 

 UPS® Pre-Notificationواجهة برمجة تطبيقات 

 UPS® Dangerous Goodsواجهة برمجة تطبيقات 
 UPS®PubSub Tracking APIواجهة برمجة تطبيقات 
 UPS® RFID Encoderواجهة برمجة تطبيقات 

 
UPS Technologies المتاحة عبر الويب 

 ™UPS CampusShipتقنية 

 UPS® PLD Certificationأداة 

 ™ Quantum Viewخدمة البيانات 

 ™Quantum View Manageخدمة 

Quantum View Manage  ™لخدمة المستوردين 

 UPS® Claims on the Webخدمة 

 ®UPSمدير المرتجعات 

UPS® Billing Technology 

UPS® Billing Center 

UPS.com™ Shipping (UPS )للشحن عبر اإلنترنت 

UPS.com ™ للشحن الجوي عبرTForce Freight® 

UPS.com™ Tracking  بما في ذلك تتبع التوقيع( )الطرود(
 الصغيرة/ الشحن الجوي(

UPS.com™ Calculate Time and Cost  الطرود(
 الصغيرة/ الشحن الجوي(

UPS.com™ Void a Shipment 

UPS.com™ Order Supplies 

UPS.com™ Forms for Export 

UPS.com™ Find Locations 

 UPS® Service Center Locator Maintenanceخدمة 

 ™ UPS TradeAbilityخدمات 

 ®UPSتسليم طرد البيع بالتجزئة 
 UPSعملية إعداد الفواتير أو المستندات غير الورقية على 

Paperless™ 
UPS ®)جدولة االستالم )الطرود الصغيرة/ الشحن الجوي 

 ™UPS Hundredweight Serviceخدمة تصنيف 
(CWT ) 

 UPS.com™ Alert Customizationأداة 

UPS.com™ Manage Inbound Charges 

TForce Freight® Bill of Lading 

TForce Freight® Tracking 

TForce Freight® Rating 

TForce Freight® Notify 

TForce Freight® Pickup 

TForce Freight® Images 

TForce Freight® Reporting 

TForce Freight® Customize 
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 UPS Supply Chain Solutionsواجهة برمجة تطبيقات 

Symphony® 
 UPS® ® Trailer Reservationواجهة برمجة تطبيقات 

System 
UPS® Virtual Assistant 

 

 UPSرنامج ب

  ®UPS WorldShipبرنامج 

 UPS WorldShip Migration Assistantأداة 

  UPS® CrossWareبرنامج 

 لجدولة التوريد ™UPS CampusShipأداة 

 UPS® UPSlinkبرنامج 
 UPS® File Download for Quantumبرنامج 
View™ 

ن الموقع اإلضافي  ِ  UPS Accessلمواقع  ®UPSمكو 
Point 

UPS المكون اإلضافي :International Shipping 

 UPS® External Address Bookالمكون اإلضافي 

 UPS® Thermal Printer Plug-Inالمكون اإلضافي 

 
 UPSخدمات البيانات المجمعة من 

 :UPSخدمات تبادل بيانات 
 التوصيل باستخدام التبادل اإللكتروني للبيانات

 التوصيل باستخدام بروتوكول نقل الملفات 

 التوصيل باستخدام وسائل اإلعالم المادية
 UPSلمواقع  ®UPSمن  APملف محدد موقع قائمة 

Access Point 

 UPS® Host Manifest Uploadخدمة 

 ®UPSفاتورة عبر البريد اإللكتروني من 
 

 UPSخدمات القيمة المضافة من شركة 

 UPS® Customized Alerts Functionalityوظيفة 

 UPS.com™ Marketplaceشحن 
 ™ Quantum View Notifyخدمة 

UPS My Choice ®لألعمال 
 ®UPS My Choiceخدمة 

 ®UPS خدمات التتبع ذات العالمات التجارية
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 المستند التوضيحي ج

 اإلقليم المسموح به

 

UPS Technology  بهاإلقليم المسموح 
واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بمجموعة أدوات التطوير من 

UPS 
 جميع البلدان واألقاليم ما عدا المنطقة المحظورة

UPS Technologies جميع البلدان واألقاليم ما عدا المنطقة المحظورة المتاحة عبر الويب 

 المحظورةجميع البلدان واألقاليم ما عدا المنطقة  ®UPS WorldShipبرنامج 

 جميع البلدان واألقاليم ما عدا المنطقة المحظورة UPS® CrossWareبرنامج 

 لجدولة التوريد ™UPS CampusShipأداة 

جميع البلدان باستثناء أنغوال وأنغيال وأنتيغوا وبربودا وأرمينيا وأروبا 
وبربادوس وبيالروسيا وجزر فيرجن البريطانية وبروناي وكمبوديا 

ومينيكا وجزر فيجي وجورجيا وغرينادا وجوادلوب وغوام وكوراساو ود
وجيرنسي وغينيا وغيانا وهايتي وأيسلندا والعراق وجامايكا وجيرسي والوس 

 ولبنان،
وليبيا، وليختنشتاين، ومقدونيا، ومدغشقر، ومالوي، ومالي، وموريتانيا، 
وموناكو، ومونتسيرات، ونيبال، وريونيون، والسنغال، وسينت مارتن، 

سانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، و
وسورينام، وتنزانيا، وترينيداد وتوباغو وأوكرانيا وأوزبكستان واإلقليم 

 المحظور
 جميع البلدان واألقاليم ما عدا المنطقة المحظورة UPS® UPSlinkبرنامج 
 UPS® File Download for Quantumبرنامج 
View™ 

 المتحدة األمريكيةالواليات 

ن الموقع اإلضافي  ِ  UPS Accessلمواقع  ®UPSمكو 
Point 

كندا وإيطاليا والمكسيك وبولندا وبورتوريكو والمملكة المتحدة والواليات 
 المتحدة

 كندا والمكسيك والواليات المتحدة  اإلضافي UPS International Shipping مكون

 جميع البلدان واألقاليم ما عدا المنطقة المحظورة UPS® External Address Bookالمكون اإلضافي 

 جميع البلدان واألقاليم ما عدا المنطقة المحظورة UPS® Thermal Printer Plug-Inالمكون اإلضافي 

 كندا والصين وألمانيا والمكسيك والمملكة المتحدة والواليات المتحدة UPS WorldShip Migration Assistantأداة 

 كما هو محدد في نموذج طلب تبادل البيانات المعمول به UPSخدمات تبادل بيانات 
 UPSلمواقع  ®UPSمن  APملف محدد موقع قائمة 

Access Point 
 جميع البلدان واألقاليم ما عدا المنطقة المحظورة

 الواليات المتحدة األمريكية UPS® Host Manifest Uploadخدمة 

 ®UPSاإللكتروني من  فاتورة عبر البريد

أستراليا والنمسا وبلجيكا والبرازيل وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك 
وفنلندا وفرنسا )بما في ذلك مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية( 

وألمانيا وهونغ كونغ والمجر وأيرلندا وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا )بما 
يوستاتيوس( والنرويج وبولندا والبرتغال في ذلك بونير وسابا وسينت 

وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وسويسرا وتايالند والمملكة 
 المتحدة والواليات المتحدة

 UPS® Customized Alerts Functionalityوظيفة 

النمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا )بما في ذلك مقاطعات وأقاليم ما 
ر الفرنسية( وألمانيا وإيطاليا والمكسيك وهولندا )بما في ذلك بونير وراء البحا

وسابا وسينت يوستاتيوس( وبولندا وبورتوريكو وإسبانيا والمملكة المتحدة 
 والواليات المتحدة

 UPS.com™ Marketplaceشحن 
كندا والصين وفرنسا )بما في ذلك مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية( 

 ا والهند وإيطاليا واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدةوألماني
 جميع البلدان واألقاليم ما عدا المنطقة المحظورة ™Quantum View Notifyخدمة 
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UPS My Choice® لألعمال 

وجزر ،واألرجنتين، وأستراليا، والنمسا، أذربيجانوالجزائر، وأنغوال، ألبانيا، 
وبنغالديش، وبلجيكا، وبرمودا، وبوليفيا، والبوسنة والبحرين، البهاما، 

وكندا، وجزر ، والكاميرون،بورونديووالهرسك، والبرازيل، وبلغاريا، 
كايمان، وتشيلي، والصين، وكولومبيا، وكوستاريكا، وكرواتيا، وقبرص، 

والدنمارك، ،جمهورية الكونغو الديمقراطيةووجمهورية التشيك، 
ينيكان جمهورية، وإكوادور، ومصر، والسلفادور، وإستونيا، والدوم،جيبوتيو
وجبل طارق، واليونان، وغانا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، ، إثيوبياو

وغواتيماال، وهندوراس، وهونغ كونغ، والمجر، والهند، وإندونيسيا، وأيرلندا، 
واألردن، وجامايكا، واليابان، ،كوت ديفوارووإسرائيل، وإيطاليا، 

والتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ،وكينيا، والكويت، اخستانكازو
 ،ومولدوفا ،والمكسيك،موريشيوس،وومالطا ،وماليزيا،ماالوي،ووماكاو

 ،ونيجيريا ،ونيكاراغوا ،ونيوزيلندا ،وهولندا،موزمبيق،ووالمغرب
 ،نداوبول ،والفلبين ،وبيرو ،وباراغواي ،وبنما ،وباكستان،وعمان، والنرويج
ة والمملكة العربي،رواندا،ووروسيا ،ورومانيا،وقطر، وبورتوريكو ،لوالبرتغا
 ،ياوجنوب إفريق ،وسلوفينيا ،وسلوفاكيا ،وسنغافورة ،وصربيا ،السعودية

 ،وسويسرا ،والسويد ،وسريالنكا ،وإسبانيا ،وكوريا الجنوبية
 ،وتونس ،وترينيداد وتوباغو ،وتايالند،تنزانيا،ووتايوان
 ،والمملكة المتحدة ،واإلمارات العربية المتحدة ،وأوكرانيا،أوغندا،ووتركيا

 ،وفنزويال وفيتنام ،وجزر فيرجن األمريكية، وأوروغواي ،والواليات المتحدة
 زيمبابوي.، وزامبياو

 ®UPS My Choiceخدمة 

ألبانيا، والجزائر، وأنغوال، واألرجنتين، وأستراليا، والنمسا، وأذربيجان، 
حرين، وبنغالديش، وبلجيكا، وبرمودا، وبوليفيا، والبوسنة وجزر البهاما، والب

والهرسك، والبرازيل، وبلغاريا، وبوروندي، والكاميرون، وكندا، وجزر 
كايمان، وشيلي، والصين، وكولومبيا، والديمقراطية جمهورية الكونغو، 

وكوستاريكا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وجيبوتي، 
الدومينيكان، وإكوادور، ومصر، والسلفادور، وإستونيا، وإثيوبيا،  وجمهورية

وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وغانا، وجبل طارق، واليونان، وغواتيماال، 
وهندوراس، وهونغ كونغ، والمجر، والهند، وإندونيسيا، وجمهورية أيرلندا، 

، تان، وكينياوإسرائيل، وإيطاليا، وساحل العاج، واليابان، واألردن، وكازاخس
وكوريا الجنوبية، والكويت، والتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وماكاو، 

ومالوي، وماليزيا، ومالطا، وموريشيوس، والمكسيك، ومولدوفا، والمغرب، 
وموزمبيق، وهولندا، ونيوزيلندا، ونيكاراغوا، ونيجيريا، والنرويج، وعمان، 

ين، وبولندا، والبرتغال، وباكستان، وبنما، وباراغواي، وبيرو، والفلب
وبورتوريكو، وقطر، ورومانيا، وروسيا، ورواندا، والمملكة العربية 

السعودية، وصربيا، وسنغافورة، وسلوفينيا، وجنوب أفريقيا، وإسبانيا، وسري 
النكا، والسويد، وسويسرا، وتايوان، وتنزانيا، وتايالند، وتونس، وتركيا، 

وأوكرانيا، واإلمارات العربية المتحدة، وجزر فيرجن األمريكية، وأوغندا، 
والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة، وأوروغواي، وفنزويال، فيتنام، زامبيا، 

 وزيمبابوي
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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

https://www.ups.com/assets/resources/media/ar_SA/UTA.pdf
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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 ممك نة 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 



 

6 

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( 


