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 ،  1/13/2021في  طاري أبرم هذا االتفاق اإل
 

 فيما بين كل من: 
  

)أ( الشركة الحديثة الرائدة للخدمات اللوجستية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها وتواجدها بموجب قوانين 
  6756بلد    الميزان، برحات    -  2898  في جدة  ولها مكتبها  ، 4030379626المملكة العربية السعودية برقم تسجيل تجاري  

 " ؛ و DSPخدمة التوصيل" أو "  مزود، ويمثلها حاليًا السيد عبيد بن زقر ، يشار إليها هنا باسم " 
 

تم تأسيسها وتواجدها بموجب قوانين   شركة ذات مسؤولية محدودة  ، هي،والتسويقمؤسسة عجيب غريب للتجارة  )ب(  
،    [……]، ص.ب.    مدينة المنورةالفي  لها مكتبها  ، و  4650191215  المملكة العربية السعودية برقم تسجيل تجاري

 ، يشار إليها هنا باسم "الشاحن".طليخربس محمود المهند مثلها حاليًاي، و 42316الرمز البريدي  
 

 بـ "الطرفين".   وكالهماعلى أن يشار إلى كل فريق بـ "الطرف" 
 

 المقدمة 
 

التوصيل في جميع أنحاء الشرق األوسط، وحيث إن هو شركة مرخصة لتقديم خدمات   حيث أن مزود الخدمة (أ)
الشاحن هو مرخص للقيام بأعمال وخدمات التجزئة، وحيث أن الطرفان يرغبان في إبرام ترتيب إطاري لخدمات  

 التسليم على أساس كل طلب على حدة؛
 

التطبيق يمّكن يستخدمان التطبيق )كما هو موضح أدناه(، وأن   وحيث أن كل من الشاحن ومزود خدمة التوصيل  ( ب)
 من تلقي وتحقيق الطلب؛  الشاحن من طلب خدمات التسليم ويمّكن مزود خدمة التوصيل

 
وحيث أن الطرفان يرغبان في إبرام هذه االتفاقية اإلطارية التي ستمّكن الشاحن والشركات التابعة له )كما هو  )ج( 

موضح أدناه( من تقديم طلبات التسليم في الوقت المناسب من خالل التطبيق والتي سيتم قبولها أو )بخالف ما يتعلق 
من خالل التطبيق، على أن   مزود خدمة التوصيل ها من قبلرفض كما هي محددة أدناه(  ،المضمونةبعمليات التسليم  

 تكون أي خدمة توصيل من هذا القبيل يطلبها الشاحن خاضعة لشروط وأحكام اتفاقية اإلطارية هذه؛
 

 
 حكام التنفيذية األ
 
 . التعاريف والتفسيرات 1
 

 كل طلب المعاني التالية قرين كل منها:   يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه االتفاقية اإلطارية وفي
 

فيما يتعلق بالطرف، أي كيان آخر والذي يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يتم التحكم به بشكل  "شركة تابعة" 
مباشر أو غير مباشر، أو يخضع للتحكم المباشر أو غير مباشر المشترك، مع هذا الطرف بين الحين  

 واآلخر؛
 

ووفقا لما قد يتم تحديثه أو  www.app-ksa.safe-arrival.com الهاتف المحمول أو موقعتطبيق   "التطبيق" 
 تعديله من حين آلخر( والذي يستخدمه كال الطرفين لتقديم وقبول طلبات خدمات التوصيل؛

 
االتفاقية اإلطارية وأي   بهذهجميع القوانين واللوائح السارية المعمول بها بين الحين واآلخر والتي تتعلق   "القانون النافذ" 

 طلب وخدمات توصيل؛ 
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( الواجبة الدفع في مقابل  1من الجدول رقم )  )أ( المشار إليها في الجزء األسعار الرسوم أو  "الرسوم" 
 األداء الكامل والسليم لخدمات التسليم؛

 
 عند التسليم.  زود خدمة التوصيلم أي تسديد الرسوم عند توصيل الطرد من قبل العميل إلى "الدفع عند التسليم"  

 
 الموقع الذي يتعين على مزود خدمة التوصيل استالم الطرد منه؛   "نقطة التجميع/االستالم"

 
 تاريخ توقيع الطرف األخير على االتفاقية اإلطارية هذه؛  "تاريخ البدء" 

 
التابعة له( أو  أي معلومات غير معلنة يتم توفيرها بواسطة الطرف اآلخر ) "المعلومات السرية"  و/أو الشركات 

التي حصل عليها الطرف اآلخر و/أو الشركات التابعة له ومسؤوليه أو موظفيه أو أو وكالؤه  
، سواء تم نقلها شفهيًا أو خطيًا أو بطريقة أخرى )سواء تم تصنيفها على أنها "المعلومات  

معلومات الملكية والوثائق   السرية" أو لم يتم ذلك(، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر،
وأي   الطرف  هذا  وإجراءات  وعمليات  بأنظمة  المتعلقة  والمعلومات  المالية  والمعلومات 
معلومات مستمدة مما ورد أعاله، وجميع المعلومات المحددة على أنها سرية أو التي يجب  

 اعتبارها سرية بصورة معقولة. 
 

 مول بها المتعلقة بحماية البيانات واستخدام البيانات الشخصية والخصوصية؛ جميع القوانين المع   "قوانين حماية البيانات"
 

استالم الطرد من نقطة التجميع/االستالم ونقله إلى موقع التسليم بحلول وقت وتاريخ التسليم     "التوصيل/التسليم"
 وفقًا للتعليمات الواردة في الطلب، على أن تفسر عبارة "التسليم" وفقًا لذلك.  

 
 تاريخ ووقت توصيل/تسليم الطرد كما هو محدد في الطلب؛ "وقت وتاريخ التوصيل" 

  
 

 الموقع الذي سيتم تسليم الطرد/الشحنة فيه كما هو محدد في الطلب؛  "موقع التسليم"  
 

 الخدمات التي يقوم بها مزود الخدمة لتنفيذ التسليم؛ "خدمات التوصيل" 
 

 الشخص الذي يتم تسليم الطرد/الشحنة إليه؛     "العميل النهائي"
 

لفتنة المدنية/العصيان المدني أو العمل  فيما يتعلق بالطلب: الحرب أو العصيان أو الشغب أو ا   "القوة القاهرة"
أو التهديد اإلرهابي أو البرق أو الزالزل أو الحرائق أو الفيضانات أو العواصف أو األحوال  

 الجوية القاسية أو القضاء والقدر؛ 
 

 ة وإدارة والتبصر ومراقبة الجود درجة المهارة والرعاية والحصافة واإلشراف واالجتهاد         "الممارسات السليمة
 الجودة التي سيتم اعتمادها )في الوقت المناسب( من قبل مزود رائد لخدمات التوصيل المماثلة؛               في هذا القطاع" 
 

 على أنها المدة األولية.    2.1الفترة المشار إليها في البند    "المدة األولية"
 

االتفاقية اإلطارية أو أي طلب، سواء في العقد أو  المسؤولية الناشئة عن أو فيما يتعلق بهذه    " المسؤولية"
الضرر أو التحريف أو الرد، بموجب القانون أو غير ذلك ، بما في ذلك أي مسؤولية ناشئة عن  
خرق أو فشل في أداء أو تأخير في أداء ، أي من التزامات الطرف مهما كان سببها بما في ذلك 

 اإلهمال؛
 



 

 

+966 012 236 7572 info@safe-arrival.com www.safe-arrival.com 

Leading Modern Company For Logistic Services |    CR No. 4030379626 

٤٠٣٠٣٧٩٦٢٦شركة الرائدة الحديثة للخدمات اللوجستية | س.ت. رقم   

Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah, Medina Road, Al Rawda, 7404 Al Kheriji Center, Office 2007  

التوصيل وفق الشكل الذي يضعه مزود خدمة التوصيل والشاحن وفقا للمادة  عقد لتوريد خدمات    "الطلب"
 ؛4

 
 أي طرد/حزمة يتم تقديم خدمات التوصيل لها بموجب طلب؛   "الطرود/الشحنات"

 
 .  2الفترة التي تكون خاللها االتفاقية اإلطارية سارية المفعول وفقًا للمادة    "المدة"  

 
 

 تنتهي فيه هذه االتفاقية اإلطارية أو يتم إنهاؤها ألي سبب.  التاريخ الذي  "تاريخ اإلنهاء" 
  

 
الواردة     1.1 السنوات  أو  إلى األشهر  فإن جميع اإلشارات   ، ذلك  لم يذكر خالف  العقدما  التقويم   في هذا  إلى  تشير 

 الميالدي ويعني مصطلح "يوم واضح" يوم عمل كامل
 

البنود/األحكام والجداول إشارات إلى قسم المقدمة والمواد/البنود/األحكام تعني اإلشارات إلى قسم المقدمة، والمواد/ 1.2
 والجداول الخاصة بهذا االتفاق اإلطاري واإلشارات إلى الفقرات هي إشارات إلى فقرات من الجدول ذي الصلة؛ 

 
موضح في متن االتفاقية تشكل الجداول جزًءا من االتفاقية اإلطارية هذه ويكون لها نفس القوة والتأثير كما هو   1.3

 اإلطارية هذه وأي إشارة إلى االتفاقية اإلطارية هذه ستتضمن الجداول؛ 
 

وضعت عناوين قسم المقدمة وجميع العناوين األخرى لتسهيل الرجوع إليها فقط ولن تؤثر على بناء أو تفسير هذه   1.4
 االتفاقية اإلطارية؛

 
شارات إلى صيغة المفرد إشارات إلى صيغة الجمع والعكس صحيح، ما لم يقتض السياق خالف ذلك، تتضمن اإل 1.5

واإلشارات إلى أي جنس تشمل كل جنس؛ وتشمل اإلشارات إلى "الشخص" أي فرد أو شركة اعتبارية أو جمعية 
أو شراكة أو شركة أو صندوق أو مؤسسة أو مشروع مشترك أو حكومة أو سلطة محلية أو بلدية، أو وكالة أو  

ية أو شبه حكومية، أو وكالة تابعة للدولة أو أي كيان آخر )في كل حالة، سواء كانت شخصية قانونية دائرة حكوم
 منفصلة أم لم تكن(؛

 
اإلشارات إلى أي تشريع أو حكم قانوني ستشمل أي تشريع ثانوي تم وضعه بموجبه وسيتم تفسيرها على أنها  1.6

إشارات إلى تشريع و/أو نص قانوني و/أو تشريع ثانوي ساري يتم تعديله أو مديده أو توحيده/دمجه أو إعادة سنه  
 و/أو استبداله من حين آلخر؛  

 
"تشم 1.7 الكلمات  تتبع  أو أي كلمات  أو أي كلمات  الخصوص"  أو "على وجه  ذلك"  "بما في  أو  "تتضمن"  أو  ل" 

 عبارات مماثلة سيتم تفسيرها "على سبيل المثال ال الحصر" وبالتالي لن تحد من معنى الكلمات التي تسبقها؛ 
 

 في حال حدوث تناقض فقط، يأتي ترتيب األسبقية كما يلي:    1.8
 

 نود االتفاقية اإلطارية؛أحكام أي مادة/بند من مواد/ب 1.8.1
 

 أحكام أي جدول مرفق إلى هذا االتفاق اإلطاري؛ و  1.8.2
 

 أحكام أي طلب.  1.8.3
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 . المدة 2
 

[ سنة من تاريخ البدء )"المدة األولية"(، وبعد 1لمدة ]  يبدأ العمل باتفاقية اإلطار هذه في تاريخ البدء وسوف تستمر   2.1
. يجوز إنهاء االتفاقية اإلطارية هذه مبكرا وفقًا 2.2يتفق عليها األطراف وفقًا للبند  المدة األولية ألي فترة تمديد  

 لشروطها. 
 

يجوز للطرفان، على األقل قبل شهر    دون المساس بحقوق اإلنهاء المنصوص عليها في هذه االتفاقية اإلطارية،   2.2
ديد مدة االتفاقية اإلطارية هذه لمدة تصل إلى اثني  االتفاق خطيًا على تم األولية،( من تاريخ انتهاء المدة  1واحد )
 ( شهًرا من تاريخ انتهاء الصالحية المدة األولية. 12عشر )

 
 نطاق االتفاقية اإلطارية . 3
 

والشاحن   إبرام طلبات لخدمات التسليم بين مزود خدمة التوصيل تُنشئ االتفاقية هذه إطار عمل يتم من خالله   3.1
التابعين له(. يخضع كل طلب لشروط االتفاقية اإلطارية هذه ويتضمن أحكامها وشروطها. ويكون كل )والشركاء  

قانونياً فقط إذا لم يتم إنهاء أو انتهاء صالحية االتفاقية اإلطارية هذه في تاريخ الطلب. يتم االتفاق  طلب ملزماً 
خطيا ويقوم الممثلين المفوضين  مة التوصيلعلى أي تعديل على هذه االتفاقية اإلطارية بين الشاحن ومزود خد

 بالتوقيع عليه، ويطبق على جميع الطلبات بعد تاريخ التعديل المتفق عليه. 
 

مزود خدمة التوصيل بأداء التزاماته بموجب   يقوم  ،التوصيلمزود خدمة   في مقابل قيام الشاحن بسداد الرسوم إلى   3.2
االتفاقية اإلطارية هذه وكل طلب االتفاقية اإلطارية هذه وكل طلب ممتثال ب الخدمة وشروط وأحكام  مستويات 

 وجميع القوانين المعمول بها.
 

شراء خدمات  أنه ال يوجد أي التزام على الشاحن )أو أي من الشركات التابعة له( تجاه مزود خدمة التوصيل يقر   3.3
رتيبًا حصريًا بين الطرفين، ويحق للشاحن  وال تشكل هذه االتفاقية اإلطارية ت مزود خدمة التوصيل التسليم من

 )والشركات التابعة له( أداء و/أو القيام بخدمات التسليم بنفسه أو الحصول عليها من أي طرف ثالث.
 
 . عملية الطلب 4
 

خدمات  التطبيق لتوريد    يجوز للشاحن )و / أو الشركات التابعة له( في أي وقت خالل المدة أن يقدم طلبًا من خالل   4.1
( ساعة من االستالم  24على الفور وعلى أي حال في غضون أربعة وعشرين ) مزود خدمة التوصيل التسليم. يقوم

 مزود خدمة التوصيل، يتم تشكيل الطلب. إذا لم يستجب إما بقبول الطلب أو رفضه من خالل التطبيق. فور قبول
 التعامل مع الطلب على أنه مرفوض. إذا رفضللطلب خالل هذا اإلطار الزمني، فسيتم   مزود خدمة التوصيل
الطلب، فلن يتم تشكيل أي طلب. يشكل كل طلب عقًدا منفصاًل بين الشاحن ومزود خدمة  مزود خدمة التوصيل

 التوصيل.
 

من خالل التطبيق لن تشكل    اتفق الطرفان على أن أي وثيقة أو عملية تواصل أو اتصال ليست في شكل طلب   4.2
الترتيب الستبعاد أي شروط وأحكام أخرى قد يزعم أي من الطرفين    طلبًا وأن هذه االتفاقية اإلطارية ستحكم 

 تطبيقها. 
 

 على الطلب. الذي سيتم تطبيقه 14يجب أن يحدد كل طلب منهجية الرسوم كما هو موضح في البند    4.3
 
 . تغليف الشحنات5
 

 ئة خاصة بالسفر على الشاحن. تقع مسؤولية شحن الطرد/الشحنة في مواد تغليف وتعب   5.1
 

في حالة جيدة وموضبة في مزود خدمة التوصيل    يتعين على الشاحن التأكد من أن الشحنات التي تم تسليمها إلى   5.2
 مواد تعبئة خاصة بالسفر ، ومناسبة للمناولة العادية وإعادة الشحن. 
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 ات غير متوافقة. يتعين على الشاحن أن يضمن عدم شحن الطرود/الشحنات في عبو   5.3

 
سواء بالنسبة لشحنها أو لرفض أي مطالبة ، في   للرفض،تخضع الطرود التي يتم شحنها بدون مواد تعبئة مناسبة     5.4

 حالة حدوث ضرر.  
 

مزود خدمة  يتعين على الشاحن التأكد من عدم شحن أي بضائع خطيرة أو محظورة دون موافقة خطية مسبقة من     5.5
 بذلك. التوصيل 

 
يتعهد الشاحن أيضا بعدم شحن أي بضائع غير قانونية ويظل وحده مسؤوالً عن شحن هذه الطرود. إضافة،          5.6

الشاحن   التوصيليعوض  الغير    مزود خدمة  الطرود  الى شحن هذه  عن أي وجميع مطالبات واضرار تؤدي 
 قانونية. 

 
لوصول مذكور بوضوح في بوليصة الشحن  بعنوان صالح وقابل ليلتزم الشاحن بتزويد مزود خدمة التوصيل          5.7

مسؤواًل عن    مزود خدمة التوصيلإذا تبين أن عنوان المرسل إليه غير مكتمل أو غير صحيح، فلن يُعد  .  الجوي
 :أمثلة على العناوين الخاطئة أدناه. عدم قدرته على تسليم الشحنة في مثل هذه الظروف

 رموز البريدية غير صحيحة   -  
 موجودة الق غير أرقام الشق  -  
 معلومات مفقودة مثل رقم االتصال واسم الشارع واسم المبنى  -  
مسؤوالً عن عدم قدرته على تسليم الطلب خالل الوقت المخصص ألي شحنة تقع    مزود خدمة التوصيلال يُعد   

ضمان التهجئة الصحيحة لجميع الكلمات التي تمثل   شاحنلل  من المهم جداً المذكورة أعاله. إنه    شروطضمن ال
 لعنوان التسليم للعمي

 
، وفقًا لتقديرها الخاص ، فتح وتفتيش أي شحنة في أي وقت دون إخطار    DSPيجوز للسلطات الحكومية وكذلك     5.8

 شاحن ال
 
 . التسليم/التوصيل 6
 

مزود خدمة  تاريخ ووقت التسليم. يجب على  يم فييحدث تسليم الطرود عندما يتم استالم الطرد في موقع التسل   6.1
إرسال تأكيد التسليم إلى الشاحن عبر التطبيق. إذا كان العميل النهائي غير قادر على قبول التسليم عند   التوصيل

بإخطار الشاحن وسوف يقوم بمحاولة ثانية للتسليم في أقرب   مزود خدمة التوصيل المحاولة األولى، فسوف يقوم
التسليم، يقوموقت ممكن النهائي ال يزال غير قادر على قبول  إذا كان العميل  التوصيل .  إخطار  ب  مزود خدمة 

الشاحن بذلك وإجراء محاولة ثالثة للتسليم في أقرب وقت ممكن. وإذا كان العميل النهائي ال يزال غير قادر على  
( من  1جاع المشار إليها في الجزء )يحق له الحصول على رسوم اإلر مزود خدمة التوصيل قبول التسليم، فإن 

 ولن يكون مسؤوالً بأي طريقة من الطرق تجاه الشاحن.  )أ( الجدول
 

    ة ساع   12  عبر التطبيق بما ال يقل عن مزود خدمة التوصيل يجوز للشاحن )أو أي من شركاته التابعة( إخطار   6.2
 أي من هذه التغييرات زيادة في تكاليف أداء الخدماتقبل تاريخ ووقت التسليم بتغيير أو إلغاء الطلب. فإذا نتج عن  

على مزود خدمة التوصيل، أو الوقت المطلوب ألداء الطلب، يقوم المدير المعني/مدير االرتباط لدى مزود خدمة 
بإخطار المدير المعني/مدير االرتباط لدى الشاحن ويقوم هذا األخير بالتأكيد على ما إذا كان يرغب في   التوصيل

، فلن يكون مسؤوالً    6.2عة الطلب بناء على الشروط المنقحة. فإذا قام الشاحن بإلغاء أي طلب وفقًا لهذا البندمتاب 
عن أي رسوم من أي نوع فيما يتعلق بالطلب الُملغى. ويكون الشاحن مسؤوالً عن دفع الرسوم بالكامل عن أي  

 خدمات توصيل يتم إلغاؤها بعد هذا الوقت. 
 

في حال حدوث تغيير في أي من مواقع االستالم ويتحمل الشاحن   مزود خدمة التوصيل الشاحن إبالغيتعين على    6.3
مزود خدمة التوصيل  قد يحدث بسبب عدم قيام الشاحن بإبالغالذي   وحده مسؤولية أي تأخير في تسليم الشحنات

 عن التأخير.   وصيلمزود خدمة الت بشأن التغيير في مكان استالم الطرد/الشحنة، وال يمكن مساءلة
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في حالة  .  التي يتم شحنها بواسطة الشاحن  البضائعأي مسؤولية فيما يتعلق بجودة    مزود خدمة التوصيلال يتحمل     6.4

الصحيح  والمناسب    إكمال نموذج المطالبة    يتوجب على الشاحن  ،منها  فقدان الشحنة أو تلفها أو فقدان عناصر
وحل الموقف في أسرع وقت  المطالبةجميع المعلومات الالزمة لمعالجة  لديه التوصيلمزود خدمة للتأكد من أن 

مسؤوالً عن الشحنة المفقودة / التالفة، فسوف يتحمل القيمة الكاملة لمبلغ  تبين ان مزود خدمة التوصيل  ممكن. إذا  
في    مزود خدمة التوصيلإلى    يجب تقديم جميع المطالبات  باإلضافة إلى رسم التوصيل إذا كانت مسددة.  الفاتورة

 غضون أسبوع واحد 
 

 بما يلي: مزود خدمة التوصيل يقوم   6.5
 

بالنسبة لتلك الطرود،   بعدم تسليم الطرود بموجب طلب على عمليات منفصلة ما لم يكن الطلب 6.5.1
بإصدار فاتورة   مزود خدمة التوصيل  يُحدد أن العمليات المسموح بها ، وفي هذه الحالة سيقوم

ويحق للشاحن، وفقًا لتقديره الخاص،    14للمادة  خاصة بسعر كل عملية تسليم على حدة وفقًا  
ممارسة حقوقه وسبل االنتصاف فيما يتعلق بالموضوع ذي الصلة بالتسليم على مراحل أو  

 بكامل الطلب؛
 

 تسليم الطرود بالكميات والمضاعفات المحددة في الطلب؛  6.5.2
 

 تسليم الطرود في تاريخ ووقت التسليم ؛    6.5.3
 

 في موقع التسليم؛  إفراغهاأن يكون مسؤوال عن تحميل الطرود في نقطة االستالم/التجميع و 6.5.4
 

قانوني   6.5.5 بشكل  الغرض  لهذا  بشكل صحيح الستخدامها  المسجلة  النقل  وسائل  والتي    استخدام 
سبة لهذا االستخدام والحفاظ على الممارسات مزود خدمة التوصيل، والمنا أو يستأجرهايملكها  

 السليمة في هذا المجال وعلى وجميع القوانين المعمول بها؛
 

تخصيص موارد كافية لتوفير خدمات التوصيل واستخدام الموظفين المؤهلين والمدربين وذوي   6.5.6
 الخبرة الذين ثبت عدم حيازتهم ألي سجل إجرامي في أي مكان في العالم؛ 

 
أداء خدمات التسليم وإدارتها وتقديمها بشكل شامل وفقا للممارسات السليمة في هذا المجال،   6.5.7

أو، حيثما يكون المعيار المطلوب أعلى، باستخدام كل المهارات والعناية واالجتهاد والخبرة 
 الالزمة وبأقصى ما في وسعه؛ 

 
 مزود خدمة التوصيل شعر  صيل وإذاتلبية أو تجاوز مستويات الخدمة في تقديمه لخدمات التو 6.5.8

بالقلق من أن هذه المستويات قد ال تستوفي مستوى الخدمة، عليه إخطار الشاحن على الفور  
 أو في أقرب وقت ممكن وتسديد أي أرصدة خدمة مستحقة؛ 

 
العميل النهائي نقًدا، عندما يقتضي الطلب ذلك، والقيام   جمع/تحصيل سعر شراء الطرد من 6.5.9

( من  أهذه األموال إلى وكيل الدفع الذي يعينه الشاحن كما هو موضح في الجزء )  بتحويل
 (. 1) رقم الجدول

 
 يضمن الشاحن:  6.6

 
قوانين ومتطلبات معمول بها لدى   أن تحمل الحزم والطرود عنوان موقع التسليم، ووفقًا ألي 6.6.1

للوصول    5كما هو موضح في أحكام المادة    أي ناقل، وأن تكون معبأة ومضمونة بشكل صحيح
 في حالة غير تالفة؛ بدون أي تأخير و إلى موقع التسليم
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الطلب  6.6.2 الطلب وتاريخ  الحزمة أو الطرد بمذكرة تسليم تعرض بشكل بارز رقم  أن تُصحب 
ونوع وكمية الطرد وأرقام رموز الطرد )إن وجدت( وأي تعليمات خاصة بالتوصيل، وحيثما  

البند  يسمح   التي سيتم 6.5.1بالتسليم على دفعات بموجب  المتبقية  ، الرصيد المتبقي للحزم 
 تسليمها؛ و 

 
مزود خدمة التوصيل عند التسليم أو قبله خطيا بقائمة باسم ووصف أي خصائص أو   أن يزود  6.6.3

 مكونات ضارة أو يحتمل أن تكون ضارة في الطرود. 
 
 المصدر" . إجراءات "اإلعادة إلى 7
 

تتم عملية أعادة أي شحنة إلى المصدر، بناًء على تعليمات الشاحن أو باتفاق كال الطرفين معًا، إذا كانت الشحنة     7.1
إعادة الشحنات إلى مصدر لألسباب  محتجزة بعد فترة زمنية معقولة أو بعد محاوالت عدة للتسليم. يمكن أن يكون سبب 

 ثال ال الحصر: التالية، والتي تشمل على سبيل الم
 

 أن يكون الشاحن قد طلب اإلعادة إلى المصدر؛        (أ)
 

 على أال يكون مقدم خدمة التوصيل المتسبب في ذلك.  قبول الشحنة؛رفض عميل الشاحن         ( ب)
 

رفض عميل الشاحن دفع الرسوم المطبقة على الشحنة مقابل الرسوم والضرائب والشحن عند التسليم  )ج( 
 التسليم ورسوم العمالة ورسوم المناولة اإلضافية وما إلى ذلك؛ والدفع عند 

 
انتقال عميل الشاحن من العنوان الموضح في بوليصة الشحن أو إذا كان العنوان غير مكتمل / غير  )د( 

 صحيح وال يمكن للشاحن أن يساعد في الحصول على عنوان التسليم الصحيح؛ 
 

 ت المطلوبة للتخليص و/أو استالم الشحنة؛ رفض عميل الشاحن تقديم المستندا )هـ( 
 

 قيام الشاحن بثالث محاوالت تسليم دون جدوى.   )و(  
 

أعاله، يجب على الشاحن دفع رسوم اإلرجاع   7.1إذا أعيدت شحنة بسبب أي من الشروط المذكورة في البند     7.2
   (1المدرجة في الجدول رقم )

 
 الشحنة المعادة إلى المصدر   يجب أن يقر الشاحن باستالم   7.3

 
 . اإلقرارات والضمانات8
 

 يقر كل طرف ويضمن للطرف اآلخر ما يلي: 8.1
 

والسلطة   8.1.1 الصالحية  لديه  وأن  تأسيسه،  قوانين  بموجب  األصول  حسب  قائمة  منظمة  بأنه 
 الكاملتين إلبرام االتفاقية اإلطارية هذه والوفاء بالتزاماتها؛

 
يم وأداء الطرفين لألفعال والمعامالت المتوخاة من هذا االتفاق اإلطاري والطلب  أن تنفيذ وتسل 8.1.2

ال ولن تنتهك أو تتعارض مع أو تتطلب أي موافقة بموجب أو تسري على خرق أو تقصير 
 بموجب القانون المعمول به؛

 
تسجيالت  يحمل جميع ال  أن أي شخص يقوم بتنفيذ جزء من خدمات التوصيل في جميع األوقات   8.1.3

والتراخيص والتصاريح والموافقات والتفويضات وفقا لما يقتضيه أي قانون ساري أو معمول 
 به أو وفقا لما تفرضه أي سلطة مختصة طوال مدة االتفاق؛
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أن يكون له تأثير سلبي على قدرته على أداء التزاماته    أنه ال يخضع ألي التزام تعاقدي محتمل 8.1.4

 اإلطارية أو أي طلب. بموجب هذه االتفاقية 
 

 من ضمن هذا الطلب.  8.1عند وضع أي طلب، تكون اإلقرارات والضمانات الواردة في البند    8.2
 

أن لديه معلومات كافية حول الشاحن )والشركات التابعة له( وأنه قام بجميع االستفسارات  مزود خدمة التوصيل يقر   8.3
 خدمات التوصيل وتنفيذها.المناسبة والضرورية لتمكينه من توريد 

 
 منح التراخيص والقيود . 9
 

      ستخدام البرامج )التطبيق( وخدمات الوغير قابل للتحويل  الشاحن حقّاً غير حصري   يمنح مزود خدمة التوصيل 9.1
تفاقية. جميع الحقوق غير الممنوحة هذه اال، ألغراض شركة الشاحن فقط، مع مراعاة أحكام وشروط    وصيلالت

 والمرخصين التابعين لها مزود خدمة التوصيلللشاحن محفوظة من قبل 
 

ال يجوز للشاحن ترخيص أو ترخيص من الباطن أو بيع أو إعادة بيع أو نقل أو تعيين أو توزيع أو استغالل   9.2
ي أو إتاحة أي طرف ثالث للبرامج وخدمة التسليم بأي شكل من األشكال ؛ تعديل أو عمل أعمال مشتقة تجار

للبرنامج ؛ إنشاء "روابط" عبر اإلنترنت إلى الخدمة أو "تأطير" أو "عكس" البرنامج على أي جهاز السلكي أو 
نامج من أجل بناء منتج أو خدمة تنافسية جهاز آخر قائم على اإلنترنت ؛ إجراء هندسة عكسية أو الوصول إلى البر

 أو بناء منتج باستخدام أفكار أو ميزات أو وظائف أو رسومات مماثلة للبرنامج 
 

 حقوق الملكية الفكرية. 10
 

التوصيل  يمتلك 10.1 خدمة   الملكية  وحقوق  الحقوق  جميع(  ذلك  ينطبق  حيثما  له،  المرخصون  أو/و)  وحده  مزود 
  أو  اقتراحات وأي والتوصيل البرامج خدمة في  الصلة، ذات الفكرية الملكية حقوق جميع ذلك  في بما والمصلحة،

 يتعلق  فيما  آخر  طرف  أي   أو  أنت  تقدمها  أخرى  معلومات  أو  توصيات  أو  تعليقات  أو  تعزيز  طلبات  أو  أفكار
 .  والتوصيل البرامج بخدمات

 
  أي   أو  والتوصيل،  البرامج  بخدمات  تتعلق  أو  في ملكية  حقوق  أي للشاحن  تنقل  وال  بيع  اتفاقية  ليست  االتفاقية  هذه 10.2

  المنتجات   وأسماء  هاوشعار  شركة مزود خدمة التوصيل  اسم  يُعدو.  مزود خدمة التوصيل  هالكيم  فكرية  ملكية  حقوق
 حق  أي  يُمنح  وال  ثالثة،  ألطراف  أو  مزود خدمة التوصيلل  تجارية  عالمات  التوصيل  وخدمات  بالبرامج  المرتبطة

 .الستخدامهاللشاحن  ترخيص أو
 

 الثالث  الطرف تفاعالت. 11
 

  أو  من خدمات  أو/و سلع  شراء أو مراسالت في الدخول   لشاحنل يجوز التوصيل، وخدمات البرامج استخدام أثناء 11.1
 من  خدماتهم  أو/و  سلعهم  يعرضون  الذين  الرعاة  أو  المعلنين  أو  الخدمة  لمزودي  الترويجية  العروض  في  المشاركة

 مرتبطة   إقرارات  أو  ضمانات  أوأحكام    أو  شروط  وأية  القبيل،  هذا  من  نشاط  أي .  توصيل  خدمات  و  البرنامج  خالل
  أي   له  والمرخصون  مزود خدمة التوصيل  تحملي  ال.  الثالث  الطرفهذا    وبين  الشاحن  بين  فقط  هو  النشاط،  بهذا

 طرف  أي  وبين  الشاحن  بينتجري    ويجتر  أو  معاملة  أو  شراء  أو  مراسالت  أي  عن  مسؤولية  أو  التزام  أو  مسؤولية
 ثالث

 
التوصيل  صادقي  ال 11.2 خدمة    البرامج   خدمة  أو  الخدمة  خالل  من  مرتبطة  اإلنترنت  على  مواقع  أي  على  مزود 

  أو   محتوى  أي  مسؤولية   األحوال  من   حال  بأي  المرخصة  الجهات  أو  مزود خدمة التوصيل  تحملي  وال  والتوصيل،
 الثالث الطرف مزودي أو المواقع هذه من متاحة أو موجودة على أخرى مواد أو خدمات أو منتجات
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 مسؤوليات غير مفترضة.  12
 

عن الخسارة أو التسليم المتأخر أو التلف نتيجة ناتجة  مسؤوالً عن أي أضرار    مزود خدمة التوصيللن يكون     12.1
 التضليل من قبل التاجر 

 
 مسؤولة عن أي تأخير بسبب التخليص الجمركي أو إجراءات السلطات الحكومية  مزود خدمة التوصيلكون يلن  12.2

 
مسؤوالً عن أي معلومات قد يتم تخزينها في أشرطة مغناطيسية أو ملفات أو أي    مزود خدمة التوصيل  كونيلن   12.3

 وسائط تخزين أخرى عندما تكون في عهدة سلطة حكومية
 

. يجب أن يدرك والصحيح  مسؤوالً عن أي أضرار ناجمة عن التغليف غير الكافي  مزود خدمة التوصيل  كونيلن   12.4
الفلورسنت وأضواء النيون وألواح إشارات النيون وأنابيب األشعة السينية الشاحن أن العناصر الهشة مثل أنابيب 

 وأنابيب الليزر والشاشات المسطحة والمصابيح الكهربائية يجب تعبئتها بشكل صحيح قبل اإلرسال 
 

مسؤوالً عن عدم قدرته على الوصول إلى المستلم بسبب عناوين غير كاملة أو   مزود خدمة التوصيل  كونيلن   12.5
 غير دقيقة أو نقص في الوثائق

 
 شحنة في حالة عدم دفع الرسوم الجمركية أو الضرائب تخليصمسؤولية  مزود خدمة التوصيليجب أال يتحمل  12.6

 
التوصيلال يجب تحميل   12.7 إذا    مزود خدمة  للتسرب.  للتلف وقابلة  قابلة  التي تكون محتوياتها  الشحنات  مسؤولية 

تسربها أو تلفها، فسيتم إرجاع الشحنة إن أمكن ، إلى المرسل الذي سيدفع رسوم  رفض المستلم الشحنة بسبب  
 اإلرجاع

 
المذكورة أعاله المذكورة في    لحاالتأي من ا  عن أي أضرار نتيجة  شاحنال  مزود خدمة التوصيل  يعوضلن   12.8

 12.7إلى  12.1البنود 
 

 العالقة بين الشاحن ومزود خدمة التوصيل.  13
 

  لمزود خدمة التوصيل يقر الشاحن بأنه مقاول مستقل وليس موظفًا أو مالًكا أو مشروًعا مشترًكا أو شريًكا أو وكياًل     13.1
 مزود خدمة التوصيل وأنه ال توجد اتفاقية توظيف بين الشاحن و

 
ولن يقدم أي    توصيلمزود خدمة الباإلضافة إلى ذلك ، يفهم الشاحن ويوافق أيًضا على أنه ليس لديه سلطة إللزام   13.2

 ، كموظف أو شريك أو غير ذلك  مزود خدمة التوصيلإقرارات ألي طرف أن الشاحن لديه السلطة لربط 
 

 . الرسوم والدفع 14
 

(. يدفع الشاحن،  1تكون رسوم خدمات التوصيل هي األسعار المتفق عليها على النحو المبين في الجدول رقم )   14.1
قيام المعني، رسوم خدمات   التوصيلمزود خدمة   شرط  الطلب  لشروط  وفقا  التزاماته  المقدمة   التوصيلبأداء 

 . 14بموجب هذا الطلب وفقا لهذه المادة رقم 
 

 يتم دفع الرسوم بإحدى الطرق التالية:  14.2
 

قيمة  ، وفي هذه الحالة يجب على العميل النهائي دفع    (COD)الدفع عند التسليملطلبات   14.2.1
،  CODفي وقت التسليم. عند استالم مبلغ ال  ]المدرجة في بوليصة الشحن[الطلب اإلجمالية  

يرسل مزود خدمة التوصيل إيصاالً عبر التطبيق بخصوص التسليم. يتم خصم رسوم التوصيل 
عندما يحول الشاحن هذا المبلغ لمزود خدمة التوصيل وفقاً لجدول    CODمن إجمالي مبلغ ال

 أدناه.  14.3.1المذكورة في البند  ]كل أسبوع  عليه[ مرةالمتفق   CODدفع ال
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الدفعللطلبا 14.2.2 المسبقة  الشحناتت/الشحنات  تلك  كانت  وإذا  شحنات   ،  مع  عند  مختلطة  الدفع 

مرة تسليم  الدفع عند ال  كامل مبلغخصمها من  ب ، فيتم دفع رسوم التوصيل(COD)  التوصيل
. أما إذا كانت تلك الشحنات فقط مسبقة الدفع )غير مختلطة مع شحنات الدفع عند  كل أسبوع

( فيتم تحويل رسوم التوصيل إلى حساب مزود خدمة التوصيل المصرفي  (COD)التسليم  
البند    أسبوعيا[ كما يقدم  ]أدناه  14.3.2مذكور في  الحالة  التوصيل وفي هذه   مزود خدمة 

 . متوجبات[ بالأسبوعفواتير إلى الشاحن ]في آخر يوم من كل 
 

 شروط الدفع:  14.3
 
 

، وفي هذه الحالة  (COD)  التسليم الدفع عند    مبلغمن    مرة كل أسبوع  رسوم التوصيلتخصم   14.3.1
 . يقدموجبات[ بالمتكل أسبوع  فواتير إلى الشاحن ]في آخر يوم من مزود خدمة التوصيل يقدم

هذه المعلومات الداعمة مع الفاتورة التي قد يطلبها الشاحن بشكل معقول.   مزود خدمة التوصيل
تضاف إلى كل فاتورة ضريبة القيمة المضافة وتحتوي على: الرقم المرجعي للطلب؛ وصف  

مزود خدمة   يقدم لخدمات التوصيل التي تتعلق بها؛ وحساب منفصل لضريبة القيمة المضافة.
 الفواتير إلى الشاحن ]عبر التطبيق[.  التوصيل

 
للطلبات/الشحنات المسبقة الدفع التي تخطت رسوم توصيلها كامل مبلغ الدفع عند التوصيل   14.3.2

(COD)    او في حال عدم وجود أي رصيدCOD عندها يتوجب على الشاحن تحويل تلك ،
 ]الذي بحوزة مزود خدمة التوصيل  CODمبلغ الأو الرصيد المتبقي من بعد خصم  [الرسوم  

ً أإلى حساب مزود خدمة التوصيل المصرفي    (7)سبعة    –ال تتعدى    –، خالل فترة  سبوعيا
  مزود خدمة التوصيل  وفي هذه الحالة يقدممن تاريخ إصدار مزود خدمة التوصيل للفواتير    أيام
 مزود خدمة التوصيل [ بالمتأخرات. يقدمأسبوعفواتير إلى الشاحن ]في آخر يوم من كل  ال تلك

إلى كل  الشاحن بشكل معقول. تضاف  يطلبها  قد  التي  الفاتورة  الداعمة مع  المعلومات  هذه 
فاتورة ضريبة القيمة المضافة وتحتوي على: الرقم المرجعي للطلب؛ وصف لخدمات التوصيل  

الفواتير   مزود خدمة التوصيل ساب منفصل لضريبة القيمة المضافة. يقدمالتي تتعلق بها؛ وح
 إلى الشاحن ]عبر التطبيق[.

 
بتحويل مبلغ/رسوم الدفع عند   بآالت نقاط البيع و/أو يتحمل الشاحن أي رسوم مصرفية تتعلق 14.3.3

 أو رسوم توصيل الطلبات المسبقة الدفع  (COD)التسليم 
 

مبلغ   الشاحن، بحسن نية، يعارض أي جزء من المبلغ الذي تم تحصيله ، أو مبلغ صدرت فيه فاتورة، أوإذا كان    14.4
 )"المبلغ المتنازع عليه"( ، يقوم الشاحن ، في أقرب وقت ممكن عمليًا ، مزود خدمة التوصيل محصل من قبل 

 خطيًا بهذا النزاع وتفاصيله، و:  مزود خدمة التوصيل إبالغ
 

   المبلغ المتنازع عليه؛  الشاحن ، إن أمكن ، ذلك الجزء من الفاتورة الذي ليس هويدفع  14.4.1
 

لم يتم الوصول إلى    بحسن نية لحل النزاع ، ولكن إذا يتفاوض الشاحن ومزود خدمة التوصيل 14.4.2
( يوًما من إشعار الشاحن بموجب هذا البند، عندها يتم تطبيق  15حل في غضون خمسة عشر ) 

 من االتفاقية اإلطارية على النزاع ؛  23بند المادة/ال
 

وضرورية للتحقق من   كل المعلومات واألدلة التي قد تكون معقولة مزود خدمة التوصيل يوفر  14.4.3
 المبلغ المتنازع عليه ؛ و 

 
 مزود خدمة التوصيل ([ يوًما إلى30بعد حل النزاع ، يدفع الشاحن ، في غضون ]ثالثين ) 14.4.4

 المبلغ المتنازع عليه )إن وجد( حيث يتم حله يدفع منه. الجزء من 
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مزود خدمة التوصيل، يحق للشاحن، من خالل إشعار   بغض النظر عن أي مخصصات مخالفة مزعومة من قبل 14.5

إلى بذلك،   خطي  التوصيل  فاتورة صادرة عن  باالحتفاظمزود خدمة  بأي  يتعلق  فيما  دفعات  مزود خدمة   بأي 
 التوصيل.

 
 الضريبة على القيمة المضافة.  15

 
  يدفع أي مبلغ مستحق الدفع بموجب هذه االتفاقية اإلطارية أو أي طلب يشمل ضريبة على القيمة المضافة )وأي  15.1

ضرائب وواجبات ورسوم وضرائب أخرى مماثلة أو معادلة تفرضها أي حكومة أو سلطة أخرى من حين آلخر( 
وبالمعدل المنصوص عليه في القانون من حين آلخر، رهنا باالستالم من جانب باإلضافة إلى هذا المبلغ بالطريقة  

 الطرف المسدد لفاتورة ضريبة القيمة المضافة )حيثما يتم فرض ضريبة القيمة المضافة(. 
 

 . المقاصة16
 

جميع قانون، تسدد    باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في االتفاقية اإلطارية هذه، وبموجب أي طلب أو 16.1
بالكامل ودون  مزود خدمة التوصيل الدفعات التي تتم بموجب االتفاقية اإلطارية هذه أو بموجب أي طلب من قِبل

 أي مقاصة أو خصم أو حسم بما في ذلك على حساب أي مطالبة مضادة.
 

 . القوة القاهرة 17
 

أو الطلب    العقد  اهذخارقاً لالتابعة له(  أو الشاحن )أو أي من الشركات   مزود خدمة التوصيل بغض النظر لن يعتبر 17.1
أو يكون مسؤوالً تجاه الطرف اآلخر عن أي فشل في أداء أو تأخير في أداء التزاماته إلى الحد الذي يكون فيه  
الحالة(   أو هذا الطلب )بحسب  قاهرة تؤثر على هذه االتفاقية اإلطارية  قوة  التأخير بسبب حدث  أو  الفشل  هذا 

رف المتأثر بإخطار الطرف اآلخر بحدث القوة القاهرة على الفور مع مدة استمراريته المحتملة  شريطة أن يقوم الط
 وعلى أن يستخدم كل المساعي المعقولة للحد من تأثير التأخير.

 
لضمان الحفاظ على    خطط طوارئ فاعلة مزود خدمة التوصيل بغض النظر عن شروط هذا البند، يكون لدى  17.2

مزود خدمة  التسليم إذا كان هناك انقطاع )بما في ذلك تعطل أنظمة تكنولوجيا المعلومات( لعملياتتوريد خدمات  
 ولن يعتبر هذا االنقطاع حدثًا قاهًرا.  التوصيل

 
 
 

 . السرية وتبادل وتكامل/دمج البيانات  18
 

 معلومات سرية، باستثناء:يتعهد كل طرف بأنه لن يقوم في أي وقت من األوقات باإلفشاء ألي شخص أي  18.1
 

تلك 18.1.1 معرفة  إلى  يحتاجون  الذين  مستشاريه  أو  ممثليه  أو  مسؤوليه  أو  المعلومات   لموظفيه 
ألغراض ممارسة حقوق الطرف المعني أو تنفيذ التزاماته بموجب أو فيما يتعلق بهذه االتفاقية 

ه أو مسؤوليه أو ممثليه اإلطارية و/أو الطلب، ويجب على كل طرف التأكد من امتثال موظفي
 ؛  18أو مستشاريه الذين تكشف لهم المعلومات السرية للطرف اآلخر بموجب هذا البند 

 
 أو سلطة تنظيمية؛ و حسبما يقتضي القانون أو محكمة مختصة أو أي حكومة 18.1.2

 
 استخدام التطبيق. حسب االقتضاء من أجل االمتثال للشروط واألحكام التي تحكم 18.1.3

 
ممارسة حقوقه وأداء    ال يجوز ألي طرف استخدام المعلومات السرية للطرف اآلخر ألي غرض كان بخالف  18.2

 التزاماته بموجب هذه االتفاقية أو فيما يتعلق بها. 
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لن يستخدم أي من الطرفين اسًما أو شعاًرا أو عالمة تجارية للطرف اآلخر بدون اإلذن الخطي المسبق بذلك من  18.3

 رف. هذا الط
 

بموجب هذه االتفاقية اإلطارية   يلتزم كل طرف في جميع األوقات بقوانين حماية البيانات ويستخدم أي بيانات يتلقاها   18.4
 و/أو الطلب بالقدر الالزم ألداء التزاماته فقط.

 
 الشحن، حيثما ينطبق ذلك.يتعين على الشاحن دمج واستخدام التطبيق الذي يوفر له الوصول اآلمن إلنشاء فواتير   18.5

 
 بالحق في توفير أدوات االنترنت/الويب للعمالء وتحديثها وفقًا لتقديرها.  مزود خدمة التوصيلحتفظ شركة ي 18.6

 
من قبل  مزود خدمة التوصيلعند االقتضاء( إلى   ،تسليمالدفع عند ال يقدم كل طلب لتسليم عنصر )وجمع مبالغ 18.7

 الشاحن من خالل التطبيق.  
 

 للرفض.   مزود خدمة التوصيليخضع أي طلب تسليم غير مدمج بشكل صحيح في تطبيق  18.8
 

 التدريب على استخدام أدوات الويب، دون أي تكلفة إضافية. مزود خدمة التوصيلوفر ييجب أن  18.9
 

 وث أي خلل فني أو القيام بمعالجة فشل ما.  في حال حد مزود خدمة التوصيليتعين على الشاحن إبالغ 18.10 
 

 . اتفاقية مستوى الخدمة19
 

قصارى جهدها إلجراء محاوالت تسليم الطلبات ضمن شروط اتفاقية مستوى الخدمة   مزود خدمة التوصيل بذل  ي 19.1
 (.  2الجدول رقم ) الجزء )أ( من المنصوص عليها في

 
تبلغ الشاحن بمجرد وجود خطر عدم تنفيذ طلبات التسليم في إطار االتفاقات أن  مزود خدمة التوصيل يتعين على  19.2

 (.  2الجدول رقم ) الجزء )أ( من المنصوص عليها في
 

  رقم   الجدول   من  (ب)  الجزء  في  المذكورةمخدومة وال  غير المدن  قائمة  إلى   توصيل  خدمات  الخدمة   مزود  يقدم  ال 19.3
 الغير مخدومة.  المدن  من أي إلى مقدمة طلباتشحنات/ أي التطبيق يقبل لن. (2)

 
حتى يتمكن مزود خدمة  على الفور في حالة وجود أي عطل فني  مزود خدمة التوصيل يتعين على الشاحن إبالغ  19.3

 التوصيل من معالجته. 
 

 سيوفر مزود خدمة التوصيل مكالمات دعم داخلية وخارجية من خالل مركز االتصال   19.4
 
 

 عقود . إدارة ال20
 

مدير عالقات معني/مدير ارتباط ألغراض   ([ يوًما من تاريخ البدء، يرشح كل طرف14خالل ]أربعة عشر ) 20.1
االتفاقية اإلطارية هذه ويرسل إشعاًرا خطيًا للطرف اآلخر بهوية وتفاصيل االتصال بمدير العالقات الخاص به.  

الخاص به في أي وقت، سواء على أساس مؤقت أو دائم، فسوف  إذا قام أحد الطرفين باستبدال مدير العالقات  
يقوم هذا الطرف على الفور بإخطار خطي للطرف اآلخر بهوية مدير العالقات وتفاصيل االتصال به. ويكون كل 
 مدير عالقات مسؤواًل عن االتصال بمدير العالقات اآلخر بشأن اإلدارة التشغيلية للطلبات، إذا كان ذلك ضروريًا. 

 
 . اإلنهاء21
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يجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية اإلطارية هذه في أي وقت من خالل إرسال إشعار خطي بذلك قبل ما ال  21.1
 ( شهرين للطرف اآلخر.2يقل عن )

 
كن إذا ارتكب أحد الطرفين خرقًا ماديًا لالتفاقية اإلطارية هذه وال يمكن إصالح أو معالجته وأو كان هذا الخرق مم 21.2

يجوز   ( يوًما،30اإلصالح أو المعالجة، لكن الطرف المعني فشل في معالجة هذا الخرق في غضون ثالثين )
 للطرف اآلخر إنهاء هذه االتفاقية فوًرا من خالل إرسال إشعار خطي بهذا المعنى إلى الطرف المخالف. 

  
بهذا الغرض للطرف اآلخر إذا   إرسال إشعار خطي يجوز ألي من الطرفين إنهاء االتفاقية اإلطارية هذه فوًرا ب21.3    

 أصبح الطرف اآلخر معسرا. مع احتفاظ كل طرف بحقه حال وجود مستحقات مالية. 
 

 إن انتهاء الصالحية أو اإلنهاء ألي سبب: 21.4
 

لهذه االتفاقية اإلطارية لن يؤثر على استمرار أي طلبات كانت موجودة وقت انتهاء الصالحية   21.4.1
 نهاء؛ و أو اإل

 
طلب آخر أو االتفاقية اإلطارية هذه   ألي طلب، في حد ذاته ، ال يؤدي إلى انتهاء أو إنهاء أي 21.4.2

الصلة )إن   اإلنهاء ذي  إشعار  أو  االتفاقية اإلطارية هذه  ذلك في  على  لم ينص صراحةً  ما 
الوقت  في تنفيذ أي طلبات حتى   مزود خدمة التوصيل  وعلى الرغم من ذلك، يستمر وجد(.

 الذي يتم فيه تنفيذ الطلب المعمول به بالكامل أو يتم إلغاؤه وفقًا ألي حق للشاحن في إلغائه. 
 

إذا امتد الطلب إلى ما بعد المدة، فسوف تسري أحكام االتفاقية اإلطارية هذه وتستمر إلى ما بعد تاريخ انتهاء  21.5
 .الصالحية أو اإلنهاء، ويخضع الطلب أيضا لمثل هذا األمر

 
التي يستمر تأثيرها بشكل صريح  بعد تاريخ إنهاء هذه االتفاقية اإلطارية و/أو الطلب، يستمر العمل بتلك األحكام 21.6

االتفاقية   الحقوق وااللتزامات األخرى بموجب هذه  أو اإلنهاء؛ وتتوقف جميع  الصالحية  انتهاء  أو ضمني بعد 
والتزامات ومطالبات )بما في ذلك مطالبات التعويض عن الخرق( اإلطارية على الفور دون المساس بأي حقوق 
 والمسؤوليات التي تراكمت قبل تاريخ اإلنهاء. 

 
بموجب االتفاقية   ال تخل بحقوق أو تعويضات الطرف اآلخر  21حقوق اإلنهاء المنصوص عليها في هذا البند   21.7

 اإلطارية هذه أو غيرها. 
 

 . أحكام عامة22
 

أو السماح بإجراء أي إعالن من هذا القبيل،    يقوم أي طرف باإلعالن عن أو حول هذا االتفاق أو أي طلب،لن   22.1
 دون موافقة خطية مسبقة بذلك من الطرف اآلخر. 

 
بأي طريقة   يحق لكل طرف فقط التنازل عن النقل أو تحصيل الرسوم أو االحتفاظ كأمانة ألي شخص أو التعامل 22.2

قوقه بموجب هذه االتفاقية اإلطارية أو بموجب أي طلب إذا كان قد حصل على موافقة خطبة أخرى مع أي من ح
القيام بذلك )ال يجوز حجب هذه الموافقة أو تأخيرها أو جعلها مشروطة بشكل غير  مسبقة من الطرف اآلخر 

 معقول(. 
 

هذه بشكل صح 22.3 اإلطارية  االتفاقية  بموجب  إرساله  يتم  إشعار  أي  توجيه  باإلعالم يجب  المعني  الطرف  إلى  يح 
وتسليمه أو تركه في العنوان المسجل لذلك الطرف يدا بيد أو عن طريق البريد، أو في أي عنوان آخر يخطر به  
هذا الطرف للطرف اآلخر لهذه األغراض. أي إشعار يتم تسليمه باليد أو عن طريق البريد يعتبر تسليمه في وقت 

  9.00أي تسليم من هذا القبيل خارج ساعات العمل العادية، فسيتم تقديمه في الساعة    التسليم، باستثناء أنه إذا تم
 صباًحا في يوم العمل التالي. 
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الطرفين وتلغي أي اتفاق أو ترتيب سابق فيما يتعلق   تشكل االتفاقية اإلطارية هذه وكل طلب االتفاق الكامل بين 22.4
ي هذه االتفاقية اإلطارية باالعتماد على أي إقرار أو بيان )سواء  بموضوع كل منهما، ولم يبرم أي من الطرفين ف

الوحيدة   العالجات  في االتفاقية اإلطارية هذه.  لم يتم تحديده صراحةً  قدمه الطرف اآلخر أو أي شخص آخر( 
التفاقية  المتاحة لخرق أي إقرار أو بيان تم إجراؤه قبل الدخول في االتفاقية اإلطارية هذه والموضحة صراحةً في ا

ما يفسر على أنه يقيد أو يستبعد مسؤولية أي من    22.4اإلطارية هذه هي خرق العقد. وال يوجد في هذا البند  
 الطرفين عن االحتيال أو التحريف االحتيالي.

  
إن التأخير في ممارسة أو عدم ممارسة أي حق أو تعويض بموجب هذا االتفاق اإلطاري أو أي طلب ال يشكل  22.5

تقيده في المستقبل، وال تعتبر الممارسة لمرة واحدة  ب عن هذا الحق أو أي حق آخر أو تعويض أو منعه أو  تنازالً 
أو الجزئية لحق أو تعويض أنها تمنع أو تقيد ممارسة هذا الحق أو أي حق أو تعويض آخر. ال يكون التنازل عن  

وقعًا من الطرف الذي منحه وفقط في الظروف  أي حق أو تعويض أو خرق أو تقصير ساريًا إال إذا كان خطيًا وم
 والغرض الذي تم منحه من أجله ولن يشكل تنازالً عن أي شيء أو حق أو عالج أو خرق أو تقصير آخر. 

 
إذا وجدت أي محكمة أو هيئة أو سلطة تابعة للوالية القضائية المختصة أن أي بند أو حكم من شروط وأحكام هذه  22.6

أو أي طلب بأنه غير قانوني أو باطل أو غير قابل للتنفيذ، فسيتم اعتبار هذا البند منفصال عن  االتفاقية اإلطارية  
هذه االتفاقية اإلطارية و / أو الطلب المتأثر وهذا لن يؤثر على ما تبقى من هذه االتفاقية اإلطارية و / أو الطلب 

 الذي، في كل حال، سيستمر ساريا بكامل قوته وتأثيره. 
 

وجد شيء في هذه االتفاقية اإلطارية أو في أي طلب، ولن يؤدي أي إجراء يتم اتخاذه من قبل الطرفين فيما ال ي 22.7
يتعلق بأي منهما )االتفاقية اإلطارية أو الطلب(، إلى إنشاء شراكة أو مشروع مشترك أو عالقة بين صاحب عمل  

وكياًل أو باسم أو نيابة عن الطرف اآلخر   وموظف بين الطرفين أو يمنح أيًا من الطرفين سلطة التصرف بصفته
 أو إلزام الطرف اآلخر أو اإلقرار بأنه يحق له القيام بذلك. 

 
وفي كل طلب بصفته مديًرا وليس  هذا    يوافق كل طرف على أنه مقاول مستقل ويدخل في هذا االتفاق اإلطار 22.8

 وكياًل أو لصالح أي شخص آخر. 
 

االتفاقية اإلطارية هذه في أي عدد من النسخ المماثلة ، والتي سيشكل كل منها نسخة أصلية ، ولكنها يجوز تنفيذ   22.9
 ستشكل معًا اتفاقية واحدة.

 
والتي أرسلها المدرجة في وثيقة بطاقة األسعار المرفقة بهذا العقد    واألحكاميوافق الشاحن على جميع الشروط   22.10

 عند إرساله هذا العقد. بر البريد اإللكتروني ع مزود خدمة التوصيل مع الشاحن 
 
 
 
 

 . القانون الحاكم/الساري 23
 

لقوانين تخضع هذه   23.1 التزامات غير تعاقدية تنشأ عن أو فيما يتعلق بأي منها  االتفاقية اإلطارية وكل طلب وأي 
باختصاص حصري لتحديد أي نزاع  المملكة العربية السعودية على النحو المطبق في محاكم المملكة، والتي تتمتع  

بنظر أي    ، و تكون محاكم مدينة الرياض هي المختصةناشئ عن أو فيما يتعلق باالتفاقية اإلطارية أو أي طلب
 .نزاعات

 
 عليها من قبل أو نيابة عن الطرفين في التاريخ المحدد في بداية االتفاقية اإلطارية هذه التوقيعتم 
 
 

 الرسوم  - (1رقم ) الجدول
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 التوصيل خدمات رسوم - (أ) الجزء
 

 .طلب ألي وفقًا مزود خدمة التوصيل فرضه ي قد الذي األقصى  الحد  هي  (1رقم ) الجدول  هذا في  الموضحة الرسوم

 

 كجم  10فوق  كجم  10حتى  الخدمة نوع
 عموم السعودية عموم السعودية 

 السعودية 
 الميل األخير المحلي

 كجم إضافي /سعودي لاير 1 سعودي  لاير 18

رسوم إدارة "الدفع  
عند التوصيل" 

(COD) 

 سعودي لاير 0 سعودي لاير 0

إعادة إلى المصدر  
)للشحنات التي لم يتم  

 تسليمها( 

 كجم إضافي /سعودي لاير 0 سعودي لاير 5

 

سم  ٣١سم  ٣١على للشحنات التي يتخطى حجمها  سيكون الوزن القابل للشحن هو الوزن الفعلي أو الحجمي أيهما أ -

الوزن الحجمي بالكيلوغرام   5000. يتم حساب الوزن الحجمي على أنه الطول × العرض × االرتفاع /  سم  ٣١ = 
 وضع الطلب   وتتبع المستخدمرسوم دمج مجانية لتجربة  -
 قبل التحويل   الدفع عند التسليممن مبلغ  االئتمانتخصم شروط  -

 
 والتعديل  بالمراجعة المتعلقة األحكام - (ب) الجزء

 
 المدة  انتهاء  بعد  اإلطارية هذهاالتفاقية    فترة  تمديد  تم  إذا.  األولية   المدة خالل  الرسوم  على  عديل ت  أو  تغيير  أي  إجراء  يتم  لن

 .التمديد هذا عند ستسري الرسوم في تغييرات أي كانت إذا ما على الطرفان تفقي األولية،
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الخدمة مستوى اتفاقية - (2رقم ) الجدول
 

 المدن المخدومة  –الجزء )أ( 
 

المركز الرئيسي  

 المنطقة/ الحي المدينة المخدوم 

وقت  تاريخ التوصيل من 

 االستالم 

ABHA khamiss muchait KHAMIS MCHET second day 

ABHA khamiss muchait  الضيافة second day 

ABHA khamiss muchait   االسكان second day 

ABHA khamiss muchait عتود second day 

ABHA khamiss muchait  الخالدية second day 
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ABHA khamiss muchait   البلد second day 

ABHA khamiss muchait   الهميلة المنتزه second day 

ABHA khamiss muchait قمبر second day 

ABHA khamiss muchait   العرق الشمالي والجنوبي second day 

ABHA khamiss muchait حسام second day 

ABHA khamiss muchait   طيب second day 

ABHA khamiss muchait    التحيلة second day 

ABHA khamiss muchait شباعة second day 

ABHA khamiss muchait  الواحة second day 

ABHA khamiss muchait  شارع الستين second day 

ABHA khamiss muchait  العمارة second day 

ABHA khamiss muchait  أم سرا ر second day 

ABHA khamiss muchait  العزيزية second day 

ABHA khamiss muchait  الشرفية second day 

ABHA khamiss muchait   الصقور second day 

ABHA khamiss muchait   البوادي second day 

ABHA khamiss muchait  النسيم second day 

ABHA khamiss muchait  شكر second day 

ABHA khamiss muchait  بدر second day 

ABHA khamiss muchait  هيف second day 

ABHA khamiss muchait  تندحة second day 

ABHA khamiss muchait  الموسي second day 

ABHA khamiss muchait    الراقي second day 

ABHA khamiss muchait حي الفتح second day 

ABHA khamiss muchait   الثمانين second day 

ABHA khamiss muchait  الجوازات second day 

ABHA khamiss muchait  شفان second day 

ABHA khamiss muchait  المقطاع السليل second day 

ABHA khamiss muchait  وادي بن هشبل second day 

ABHA khamiss muchait طريق الصناعية second day 

ABHA khamiss muchait  -طريق المدينة   second day 

ABHA khamiss muchait  العسكرية second day 

ABHA khamiss muchait الهرير second day 

ABHA khamiss muchait   الرصراص second day 

ABHA khamiss muchait  ال بريد second day 

ABHA khamiss muchait  الهجر second day 

ABHA khamiss muchait   أحدرفيدة second day 

ABHA khamiss muchait  الرونة second day 

ABHA khamiss muchait   الصوامع second day 

ABHA khamiss muchait    لزمه second day 

ABHA khamiss muchait   الواديين second day 

ABHA khamiss muchait  المسقي second day 
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ABHA ABHA ABHA second day 

ABHA ABHA  طريق الملك فهد second day 

ABHA ABHA  المستشفي االلماني -حجلة second day 

ABHA ABHA  الشرف second day 

ABHA ABHA   ال سرحان second day 

ABHA ABHA  ال يزيد second day 

ABHA ABHA    طريق الملك عبدهللا second day 

ABHA ABHA  المحالة - second day 

ABHA ABHA   بني مالك second day 

ABHA ABHA  الموظفين second day 

ABHA ABHA  قريقر جامعه الملك خالد second day 

ABHA ABHA  المروج second day 

ABHA ABHA  النسيم second day 

ABHA ABHA النميص second day 

ABHA ABHA المنسك second day 

ABHA ABHA   الربوة second day 

ABHA ABHA  البلد أبها second day 

ABHA ABHA  الخالدية second day 

ABHA ABHA   اليمانية second day 

ABHA ABHA الطبيجة second day 

ABHA ABHA   الوردتين second day 

ABHA ABHA  المفتاحة second day 

ABHA ABHA شمسان second day 

ABHA ABHA  العرين second day 

ABHA ABHA    الحزام second day 

ABHA Mhayel Asir MAHAYEL AL ASIR 2DD 

ABHA Mhayel Asir 2 محايل عسيرDD 

ABHA Mhayel Asir  2 الضرسDD 

ABHA Mhayel Asir  2 الشهيدDD 

ABHA Mhayel Asir  2 النزهيDD 

ABHA Mhayel Asir  2   -الحيلة الشرقيDD 

ABHA Mhayel Asir 2 الحيلة الغربيDD 

ABHA Mhayel Asir  2 الصناعةDD 

ABHA Mhayel Asir   2 ترقشDD 

ABHA Mhayel Asir - 2 ارام مولDD 

ABHA Mhayel Asir   2 طريق جدةDD 

ABHA Mhayel Asir   2 خميس مطيرDD 

ABHA Mhayel Asir  2 الحماطةDD 

ABHA Mhayel Asir  2 الريشDD 

ABHA Mhayel Asir   2 خميس بحرDD 

ABHA Mhayel Asir  2 بحر أبو سكينةDD 

ABHA Mhayel Asir 2 قناDD 
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ABHA Mhayel Asir 2 بارقDD 

ABHA Mhayel Asir 2 المجاردةDD 

ABHA Mhayel Asir   2 رجال المعDD 

ABHA Mhayel Asir   2 الشعبينDD 

ABHA Mhayel Asir  2 المراعيDD 

ABHA AL namass al namas 2DD 

ABHA AL namass 2 النماصDD 

ABHA AL namass  2 المنطقةDD 

ABHA AL namass    2 تنومةDD 

ABHA AL namass 2 النماصDD 

ABHA AL namass  2 بللحمرDD 

ABHA AL namass   2 بللسمرDD 

ABHA AL namass  2 صبحDD 

ABHA Dahran Al janoud DAHRAN AL JANOUB  2DD 

ABHA Dahran Al janoud 2 ظهران الجنوبDD 

ABHA Dahran Al janoud 2 المنطقةDD 

ABHA Dahran Al janoud  2 الفرعينDD 

ABHA Dahran Al janoud   2 المربعDD 

ABHA Dahran Al janoud 2 سراة عبيدةDD 

ABHA Dahran Al janoud  2 ظهران الجنوب -الحرجةDD 

ABHA BiCha 2 بيشةDD 

ABHA BiCha 2 المنطقةDD 

ABHA BiCha  2 صمغDD 

ABHA BiCha  2 خيبر الجنوبDD 

ABHA BiCha  2 النقيع  -الجنينة  -العطف  -بيشةDD 

ABHA Tathliss TATHLIS 3DD 

ABHA Tathliss  3 تثليثDD 

ABHA Tathliss  3 المنطقةDD 

ABHA Tathliss  3 طريبDD 

ABHA Tathliss   3 المضةDD 

ABHA Tathliss   3 االمواهDD 

ABHA Tathliss  3 تثليث  -الصبيخةDD 

ABHA Ahad Rafidah Ahad Rafidah 3DD 

ABHA Al-Amoah Al-Amoah 3DD 

ABHA Al-Hadba Al-Hadba 3DD 

ABHA Al Qasab Al Qasab 3DD 

ABHA Al Subaykhah Al Subaykhah 3DD 

ABHA Al Wadeen Al Wadeen 3DD 

ABHA Ayn Qahtan Ayn Qahtan 3DD 

ABHA Balasmar Balasmar 3DD 

ABHA Bareq Bareq 3DD 

ABHA Jash Jash 3DD 
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ABHA Jouf al Alshoat Jouf al Alshoat 3DD 

ABHA 

Khaiber Al-

Janoub 
Khaiber Al-Janoub 

3DD 

ABHA Rejal Alma'a Rejal Alma'a 3DD 

Najran najran Hay fahed second day 

Najran najran Hay al athayba second day 

Najran najran Hay al moukhayam  second day 

Najran najran Hay al amir mecheel second day 

Najran najran Hay al faysaliya second day 

Najran najran Hay al khaldiya second day 

Najran najran Hay al doubat second day 

Najran najran Hay al amlah second day 

Najran najran Hay dahda second day 

Najran najran Hay al hodon second day 

Najran najran Hay al kabel  second day 

Najran najran Hay al balad  second day 

Najran najran Hay al arisa second day 

Najran najran Al chamalya second day 

Najran najran Hay al arisa ( janoubya) second day 

Najran najran Hay al markab second day 

Najran najran Hay al chorfa  second day 

Najran najran Hay al matar& univercity second day 

Najran najran Madinat al mecheelya second day 

Najran najran Madinat al hasayniya second day 

Najran najran madinat taslal second day 

Najran najran Madinat al kharaa second day 

Najran sharoura Madinat chouroura 3dd 

Najran Hubana Madinat habouna 3dd 

Najran thar Madinat thaar 3dd 

Najran Mountacher Madinat al mountacher  3dd 

Najran Khbash Khbash 3dd 

Najran AL wadiah AL wadiah 3dd 

Najran 

Dhahran Al 

Janoob Dhahran Al Janoob 3dd 

Najran Al-Mishaliah Al-Mishaliah 3dd 

Najran Al Mundfin Al Mundfin 3dd 

Najran Thajir Thajir 3dd 

Najran Yadamah Yadamah 3dd 

Jeddah jeddah   ابحر الشمالية second day 

Jeddah jeddah  طيبة second day 

Jeddah jeddah  ابحر الجنوبية second day 

Jeddah jeddah البساتين second day 
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Jeddah jeddah  المرجان second day 

Jeddah jeddah  الشاطئ second day 

Jeddah jeddah  المحمدية second day 

Jeddah jeddah  النعيم second day 

Jeddah jeddah  النهضة second day 

Jeddah jeddah   الزهراء second day 

Jeddah jeddah   السالمة second day 

Jeddah jeddah  الخالدية second day 

Jeddah jeddah   الروضة second day 

Jeddah jeddah  الحمدانية second day 

Jeddah jeddah   عسفان second day 

Jeddah jeddah  خليص second day 

Jeddah jeddah  الرحمانيه second day 

Jeddah jeddah   غران second day 

Jeddah jeddah  النزهه second day 

Jeddah jeddah   البوادي second day 

Jeddah jeddah   الفيصلية second day 

Jeddah jeddah مشرفة second day 

Jeddah jeddah   بني مالك second day 

Jeddah jeddah الخمرة second day 

Jeddah jeddah القرينية second day 

Jeddah jeddah مشروع األمير فواز second day 

Jeddah jeddah  السنابل second day 

Jeddah jeddah  االجاويد second day 

Jeddah jeddah  السروات second day 

Jeddah jeddah  السبيل second day 

Jeddah jeddah   غليل second day 

Jeddah jeddah المحجر second day 

Jeddah jeddah  بترومين second day 

Jeddah jeddah  الوزيرية second day 

Jeddah jeddah   الميناء second day 

Jeddah jeddah  الثقر second day 

Jeddah jeddah  مدائن الفهد second day 

Jeddah jeddah  الحمراء second day 

Jeddah jeddah  الرويس second day 

Jeddah jeddah  البغدادية الغربيه second day 

Jeddah jeddah   البغدادية االشرقية second day 

Jeddah jeddah   الشرفية second day 

Jeddah jeddah   البلد second day 

Jeddah jeddah  الثعالبه second day 

Jeddah jeddah  الكندرة second day 

Jeddah jeddah  الهنداوية second day 
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Jeddah jeddah  صفا second day 

Jeddah jeddah   مروه second day 

Jeddah jeddah  ربوه second day 

Jeddah jeddah  الرحاب second day 

Jeddah jeddah  سامر second day 

Jeddah jeddah   اجواد second day 

Jeddah jeddah  النخيل second day 

Jeddah jeddah   بريمان second day 

Jeddah jeddah   الواحة second day 

Jeddah jeddah  المنار second day 

Jeddah jeddah   الروابي second day 

Jeddah jeddah   المنتزهات second day 

Jeddah jeddah   ابرق الرغامة second day 

Jeddah jeddah   بحرة second day 

Jeddah jeddah  مدينة الملك عبدهللا الطبية second day 

Jeddah jeddah  المحاميد second day 

Jeddah jeddah  حدة second day 

Jeddah jeddah   ام السلم second day 

Jeddah jeddah  الجامعة second day 

Jeddah jeddah  الفيحاء second day 

Jeddah jeddah  السليمانية second day 

Jeddah jeddah  النسيم second day 

Jeddah jeddah   الورود second day 

Jeddah rabegh  2 رابغDD 

Jeddah rabegh  2 مدينة الملك عبدهللا االقتصاديةDD 

Jeddah rabegh   2 جامعه الملك عبدهللا االقتصاديةDD 

Jeddah Toual  2 ثولDD 

Jeddah dahban  2 ذهبانDD 

Jeddah Mastoura   2 مستورةDD 

Jeddah Al Laith Al Laith 2DD 

Jeddah Bahra bahra 2DD 

Mecca mecca الشميسي second Day 

Mecca mecca  الزايدي second Day 

Mecca mecca  الزاهر second Day 

Mecca mecca الحمراء second Day 

Mecca mecca  ام الجود second Day 

Mecca mecca  العتيبيه second Day 

Mecca mecca  ساحة اسالم  -النزهة second Day 

Mecca mecca  العتيبيه second Day 

Mecca mecca الشهداء second Day 

Mecca mecca الستين second Day 

Mecca mecca  الهنداويه -المنصور second Day 
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Mecca mecca  المسفله second Day 

Mecca mecca جرول second Day 

Mecca mecca جبل عمر second Day 

Mecca mecca  الحرم second Day 

Mecca mecca  جرهم -النكاسه second Day 

Mecca mecca  الزهراء second Day 

Mecca mecca  الهجله  -التقوى second Day 

Mecca mecca  الكعكيه second Day 

Mecca mecca زهرة كدي second Day 

Mecca mecca كدي second Day 

Mecca mecca  بطحاء قريش second Day 

Mecca mecca  العكيشيه second Day 

Mecca mecca اجياد second Day 

Mecca mecca  الروابي second Day 

Mecca mecca  ريع بخش second Day 

Mecca mecca الهجره second Day 

Mecca mecca  شارع الحج second Day 

Mecca mecca  الخنساء -وادي جليل second Day 

Mecca mecca  المعابده  -جبل النور second Day 

Mecca mecca  العسيله -المعيصم second Day 

Mecca mecca  جميزه  -المالوي second Day 

Mecca mecca المقرح second Day 

Mecca mecca  القراره second Day 

Mecca mecca السليمانيه second Day 

Mecca mecca ريع ذاخر second Day 

Mecca mecca  الروضه second Day 

Mecca mecca  الششه second Day 

Mecca mecca العزيزيه second Day 

Mecca mecca  العوالي second Day 

Mecca mecca النسيم second Day 

Mecca mecca ملكان second Day 

Mecca mecca العابديه second Day 

Mecca wadi naman وادي نعمان second Day 

Mecca al joumoum الجموم second Day 

Mecca Ain shams عين شمس second Day 

Mecca At Taniem At Taniem second Day 

Mecca Ja'araneh Ja'araneh second Day 

Mecca mecca النواريه second Day 

Mecca mecca زهرة العمره second Day 

Mecca mecca  ابو مراغ second Day 

Mecca mecca العمره second Day 

Mecca mecca البحيرات second Day 
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Mecca mecca الفيحاء second Day 

Mecca mecca الشرايع second Day 

Mecca mecca  شرايع النخيل second Day 

Mecca mecca جعرانه second Day 

Mecca mecca المجاهدين second Day 

Mecca mecca  الراشديه second Day 

Mecca mecca  الخضراء second Day 

Mecca mecca  الشوقيه second Day 

Mecca mecca ولي العهد second Day 

Mecca mecca  السلولي second Day 

Mecca mecca  الشافعي second Day 

Mecca mecca االسكان second Day 

Mecca mecca  الخالديه second Day 

Mecca mecca  الرصيفه second Day 

Mecca mecca  الرأفه second Day 

Mecca mecca  الهدى second Day 

Mecca mecca OMQ second Day 

Araar Araar Al jawhara second Day 

Araar Araar Al moubaraya second Day 

Araar Araar Mochref second Day 

Araar Araar Al salhya second Day 

Araar Araar Hay al rabwa second Day 

Araar Araar Al mansourya second Day 

Araar Araar Chamal al mansourya second Day 

Araar Araar Hay al matar second Day 

Araar Araar Hay badna  second Day 

Araar Araar Al azizya second Day 

Araar Araar Al nasirya second Day 

Araar Araar Hay al rayan second Day 

Araar Araar Al nasim  second Day 

Araar Araar Al dahya second Day 

Araar Araar Al mahmadya second Day 

Araar Araar Hay al rawda second Day 

Araar Araar Al masaadiya second Day 

Araar Araar Al khalidiya  second Day 

Araar Araar Chargiya second Day 

Araar Araar Garbiya  second Day 

Araar 

Al hudoud al 

shamaliya Al hudoud al shamaliya 2DD 

Araar Turaif Turaif 2DD 

Medina medina king fahd second Day 

Medina medina al aqoul second Day 
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Medina medina airport second Day 

Medina medina wairah second Day 

Medina medina Ad dar second Day 

Medina medina al khaldiyah second Day 

Medina medina mahzur second Day 

Medina medina hathm second Day 

Medina medina ash shuraybat second Day 

Medina medina ayn al khif second Day 

Medina medina muthainib second Day 

Medina medina al iskan second Day 

Medina medina Al Areid second Day 

Medina medina Al Rabwa second Day 

Medina medina Bani muawiyah second Day 

Medina medina Al mabuth second Day 

Medina medina Shizat second Day 

Medina medina Ad Duwaiklah second Day 

Medina medina Al talaa second Day 

Medina medina sultanah second Day 

Medina medina Al fateh second Day 

Medina medina Az Zahidiah second Day 

Medina medina Bir uthman second Day 

Medina medina Al Qiblatayin second Day 

Medina medina Al Anabis second Day 

Medina medina Al manakhah second Day 

Medina medina As Seih second Day 

Medina medina Ar Rayah second Day 

Medina medina As Salam second Day 

Medina medina Al Wabra second Day 

Medina medina urwah second Day 

Medina medina Al Usayfirein second Day 

Medina medina Al jamawat second Day 

Medina medina Bani Bayadan second Day 

Medina medina kittanah second Day 

Medina medina Qalat makhit second Day 

Medina medina Al Aziziyah second Day 

Medina medina Ad Diafa second Day 

Medina medina Al Sikkah Al hadidia second Day 

Medina medina Warqan second Day 

Medina medina abu Burayga second Day 

Medina medina jabal Ayr second Day 

Medina medina Al Hijrah second Day 

Medina medina Abyar"Ali second Day 
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Medina medina Dhul Hulaifah second Day 

Medina medina abu kabir second Day 

Medina medina shuran second Day 

Medina medina Al rawabi second Day 

Medina medina Al ranuna second Day 

Medina medina Bani Bayadah second Day 

Medina medina As Sad second Day 

Medina medina Al Qaswa second Day 

Medina medina Al Hadiqah second Day 

Medina medina Al jabiriah second Day 

Medina medina Al Gharra second Day 

Medina medina Nubala second Day 

Medina medina Al Sakab second Day 

Medina medina khakh second Day 

Medina medina Rahat second Day 

Medina medina Al Nakhil second Day 

Medina medina Al Hafya second Day 

Medina medina Al Berkah second Day 

Medina medina Taibah second Day 

Medina medina Al Sadiqiyyah second Day 

Medina medina Az Zahra second Day 

Medina medina Al Ghabh second Day 

Medina medina Al masani second Day 

Medina medina Bani Abdul Ashhl second Day 

Medina medina Sayed Al Shuhada second Day 

Medina medina Masjid Ad Dar second Day 

Medina medina Jabal Uhud second Day 

Medina medina Bani Harithah second Day 

Medina medina Al uyun second Day 

Medina medina Qurban second Day 

Medina medina Adh Dahirah second Day 

Medina medina As Suqya second Day 

Medina medina Bani Khidrah second Day 

Medina medina Al Jumah second Day 

Medina medina Bani Zafar second Day 

Medina medina Al haram second Day 

Medina medina Al Mughaisilah second Day 

Medina medina Al Ihn second Day 

Medina medina Al Khatim second Day 

Medina medina Al Usbah second Day 

Medina medina Ad Duwaimah second Day 

Medina Khaybar khaybae 2DD 
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Medina al Hanakia al Hanakia 2DD 

Medina Mahdi el dahab Mahdi el dahab 2DD 

Medina Al Yutama Al Yutama 2DD 

Medina Abyar Al machi Abyar Al machi 2DD 

Medina Al akhal Al akhal 2DD 

Medina wadi el rim wadi el rim 2DD 

Medina wadi el farah wadi el farah 2DD 

Yunbou Badr  2 بدرDD 

Yunbou AL Rayes 2 الرايسDD 

Yunbou Al husaynia 2 الحسينيةDD 

Yunbou AL somaid 2 الصميدDD 

Yunbou AL baraka 2 البركةDD 

Yunbou al Foroh 2 الفرعDD 

Yunbou AL mojez 2 المعجزDD 

Yunbou Yunbou  2 ينبع النخلDD 

Yunbou AL Ayss 2 العيصDD 

Yunbou AL Ahmar 2 االحمرDD 

Yunbou AL faqali 2 الفقعليDD 

Yunbou Talat Nazha  2 تلعة نزهDD 

Yunbou Al morabaa 2 المربعDD 

Yunbou al mutalat 2 المثلثDD 

Yunbou Rakhou 2 رخوDD 

Yunbou Al souweikah 2 السويقهDD 

Yunbou AL achich 2 العشيشDD 

Yunbou Al farah 2 الفرعDD 

Yunbou AL Qarrassa  2 القراصةDD 

Yunbou Al Qaress  2 القرصDD 

Yunbou OMLOJ  2 املجDD 

Yunbou Abou shajra  2 ابو شجرهDD 

Yunbou abou shakir  2 ابو شكيرDD 

Yunbou AL nabaha 2 النباههDD 

Yunbou AL maqrah 2 المقرحDD 

Yunbou Nabat  نبط second Day 

Yunbou Najaf نجف second Day 

Yunbou Yonbou  شركة االسمنت second Day 

Yunbou Yonbou شركة الجبس second Day 

Yunbou Yonbou الهيئة الملكية second Day 

Yunbou Yonbou المهن second Day 

Yunbou Yonbou  50كيلو second Day 

Yunbou Yonbou سكن التحلية second Day 

Yunbou Yonbou التآخي second Day 

Yunbou Yonbou  األصالة second Day 
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Yunbou Yonbou الجامعة العربية second Day 

Yunbou Yonbou  الواحة second Day 

Yunbou Yonbou  رضوى النقادي second Day 

Yunbou Yonbou الشروق second Day 

Yunbou Yonbou البحيرة second Day 

Yunbou Yonbou المجد second Day 

Yunbou Yonbou  الصواري second Day 

Yunbou Yonbou  المرجان second Day 

Yunbou Yonbou الياقوت second Day 

Yunbou Yonbou  اللؤلؤ second Day 

Yunbou Yonbou المحار second Day 

Yunbou Yonbou النخيل second Day 

Yunbou Yonbou  المنتزة second Day 

Yunbou Yonbou اللقيفة second Day 

Yunbou Yonbou السميري second Day 

Yunbou Yonbou الربوة second Day 

Yunbou Yonbou  العصيلي second Day 

Yunbou Yonbou  الديار second Day 

Yunbou Yonbou الجابرية second Day 

Yunbou Yonbou مشرفة second Day 

Yunbou Yonbou المشهد second Day 

Yunbou Yonbou الصهارج second Day 

Yunbou Yonbou النسيم second Day 

Yunbou Yonbou  المطار القديم second Day 

Yunbou Yonbou  الحدائق second Day 

Yunbou Yonbou البندر second Day 

Yunbou Yonbou   النهضه second Day 

Yunbou Yonbou  الحوراء second Day 

Yunbou Yonbou الشربتلي second Day 

Yunbou Yonbou  األماره second Day 

Yunbou Yonbou  الزهور second Day 

Yunbou Yonbou  الشاطئ second Day 

Yunbou Yonbou  القاد second Day 

Yunbou Yonbou  الصور second Day 

Yunbou Yonbou  الصريف second Day 

Yunbou Yonbou الكرك second Day 

Tabouk Al Ola al Ola 3DD 

Tabouk Tabouk Al Rayan  second Day 

Tabouk Tabouk Al rabya second Day 

Tabouk Tabouk Tarik al madina  second Day 

Tabouk Tabouk Al nada second Day 

Tabouk Tabouk Al masyf 1 second Day 
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Tabouk Tabouk Al masyf 2 second Day 

Tabouk Tabouk Al masyf 3 second Day 

Tabouk Tabouk Al masyf 4 second Day 

Tabouk Tabouk Al mourouj 1 second Day 

Tabouk Tabouk Al mourouj 2 second Day 

Tabouk Tabouk Al wouroud  second Day 

Tabouk Tabouk Al salimanya second Day 

Tabouk Tabouk Al achrafiya  second Day 

Tabouk Tabouk Seltana second Day 

Tabouk Tabouk Al salam  second Day 

Tabouk Tabouk Kartabah second Day 

Tabouk Tabouk Al rabwa second Day 

Tabouk Tabouk Al mahrajan A second Day 

Tabouk Tabouk Al mahrajan B second Day 

Tabouk Tabouk Al faysalya al chamalya second Day 

Tabouk Tabouk Al faysalya al janoubya  second Day 

Tabouk Tabouk Al salihya  second Day 

Tabouk Tabouk Al oulaya 1 second Day 

Tabouk Tabouk Al oulaya 2 second Day 

Tabouk Tabouk Al salman  second Day 

Tabouk Tabouk Al kadisya 1 second Day 

Tabouk Tabouk Al kadisya 2 second Day 

Tabouk Tabouk Al rawda second Day 

Tabouk Tabouk Al nahda second Day 

Tabouk Tabouk Al saadat second Day 

Tabouk Tabouk Al khaldiya second Day 

Tabouk Tabouk Al manchya second Day 

Tabouk Tabouk Al nazim second Day 

Tabouk Tabouk Al andalos  second Day 

Tabouk Tabouk Al cheikh rhayil  second Day 

Tabouk Tabouk Al chekh krayim second Day 

Tabouk Tabouk Al rouwayaat second Day 

Tabouk Tabouk Al hamraa second Day 

Tabouk Tabouk Al raki second Day 

Tabouk Tabouk Al zahraa second Day 

Tabouk Tabouk Al bawadi  second Day 

Tabouk Tabouk Al yarmouk second Day 

Tabouk Tabouk Al akhdar  second Day 

Tabouk Tabouk Rayees second Day 

Tabouk Tabouk Al safaa second Day 

Tabouk Tabouk Al chifa second Day 

Tabouk Tabouk Al nakhil  second Day 
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Tabouk Tabouk  Al taawon second Day 

Tabouk Tabouk Girnata second Day 

Tabouk Tabouk Al kodos second Day 

Tabouk Tabouk Tayba second Day 

Tabouk Tabouk Al madina al askarya second Day 

Tabouk Tabouk Silah al moudaraat second Day 

Tabouk Tabouk Al kaeda al jawiya  second Day 

Tabouk Tabouk Iskan kouwa al amen second Day 

Tabouk Tabouk Bikir bin hirmas second Day 

Tabouk Halat Ammar Halat amar  second Day 

Tabouk AL mizaliah Al mizaliah second Day 

Tabouk Haql Haql 2DD 

Tabouk Duba Duba 2DD 

Tabouk Sharma Sharma 2DD 

Tabouk Al wajh Al wajh 2DD 

Tabouk Taymaa Taymaa 2DD 

Tabouk Al bada Al bada 2DD 

Tabouk AL Bada 2 AL Bada 2 2DD 

Tabouk Al Khreba Al Khreba 2DD 

Dammam Dammam  العدامة second Day 

Dammam Dammam  البادية second Day 

Dammam Dammam  القزاز second Day 

Dammam Dammam السوق second Day 

Dammam Dammam الربيع second Day 

Dammam Dammam  الخليج second Day 

Dammam Dammam  الزهور second Day 

Dammam Dammam الضباب second Day 

Dammam Dammam الفيحاء second Day 

Dammam Dammam النور second Day 

Dammam Dammam بدر second Day 

Dammam Dammam  احد second Day 

Dammam Dammam  الفرسان second Day 

Dammam Dammam المطار second Day 

Dammam Dammam  الصناعية األولى second Day 

Dammam Dammam  الحسام second Day 

Dammam Dammam  الميناء second Day 

Dammam Dammam  الصفا second Day 

Dammam Dammam النورس second Day 

Dammam Dammam الخالدية الشمالية+الجنوبية second Day 

Dammam Dammam الصناعية الثانية second Day 

Dammam Dammam االمل second Day 

Dammam Dammam  الجلوية second Day 
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Dammam Dammam العنود second Day 

Dammam Dammam العزيزية second Day 

Dammam Dammam غرناطة second Day 

Dammam Dammam  القادسية second Day 

Dammam Dammam المباركية second Day 

Dammam Dammam  االثير second Day 

Dammam Dammam  الخضرية second Day 

Dammam Dammam  الروضة second Day 

Dammam Dammam  الجامعيين second Day 

Dammam Dammam االندلس second Day 

Dammam Dammam الفردوس second Day 

Dammam Dammam  ابن خلدون second Day 

Dammam Dammam  المريكبات second Day 

Dammam Dammam  عبدهلل فؤاد second Day 

Dammam Al Khoubar العقربية second Day 

Dammam Al Khoubar العليا second Day 

Dammam Al Khoubar مدينة العمال second Day 

Dammam Al Khoubar  الخبر الشمالية second Day 

Dammam Al Khoubar البندرية second Day 

Dammam Al Khoubar  الكورنيش second Day 

Dammam Al Khoubar  الحزام second Day 

Dammam Al Khoubar  الروابي second Day 

Dammam Al Khoubar الجوهرة second Day 

Dammam Al Khoubar قرطبة second Day 

Dammam Al Khoubar األندلس second Day 

Dammam Al Khoubar اليرموك second Day 

Dammam Al Khoubar  الهدا second Day 

Dammam Al Khoubar البستان second Day 

Dammam Al Khoubar الخبر الجنوبيه second Day 

Dammam Al Khoubar الثقبة second Day 

Dammam Al Khoubar األسكان second Day 

Dammam Al Khoubar صناعية الثقبة second Day 

Dammam Al Khoubar  الراكة الشمالية second Day 

Dammam Al Khoubar الراكة الجنوبية second Day 

Dammam Al Khoubar  المدينة الرياضية second Day 

Dammam Al Khoubar العزيزية second Day 

Dammam Al Khoubar  الشراع second Day 

Dammam Al Khoubar  الصواري second Day 

Dammam Al Khoubar  الجسر second Day 

Dammam Al Khoubar  الخزامى second Day 

Dammam Al Khoubar البحيرة second Day 

Dammam Al Khoubar  التحلية second Day 
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Dammam Al Khoubar  األمواج second Day 

Dammam Al Khoubar  ابن سينا second Day 

Dammam AL Khafji al khafji second Day 

Dammam Al Jubeil جبيل البلد second Day 

Dammam Al Jubeil  جبيل الصناعية second Day 

Dammam Al Dahran  الدوحة الشمالية second Day 

Dammam Mubaraz Mubaraz 2DD 

Dammam Mulaija Mulaija 2DD 

Dammam Nairyah Nairyah 2DD 

Dammam Qatif Qatif 2DD 

Dammam Ras Al Kheir Ras Al Kheir 2DD 

Dammam Ras Tanura Ras Tanura 2DD 

Dammam Safanyah Safanyah 2DD 

Dammam Safwa Safwa 2DD 

Dammam Saihat Saihat 2DD 

Dammam Sarar Sarar 2DD 

Dammam Tarut Tarut 2DD 

Dammam Al Awjam Al Awjam 2DD 

Dammam Anak Anak 2DD 

Dammam An Nabiyah An Nabiyah 2DD 

Skaka/Quraya

t skaka 
 الرحمانية

second Day 

Skaka/Quraya

t skaka 
 المحمدية

second Day 

Skaka/Quraya

t skaka 
 العزيزية

second Day 

Skaka/Quraya

t skaka 
 الزهور 

second Day 

Skaka/Quraya

t skaka 
 اللقايط

second Day 

Skaka/Quraya

t skaka 
 الربوة

second Day 

Skaka/Quraya

t skaka 
 السليمانية

second Day 

Skaka/Quraya

t skaka 
 المخطط 

second Day 

Skaka/Quraya

t skaka 
 قارا 

second Day 

Skaka/Quraya

t skaka 
 طوير 

second Day 

Skaka/Quraya

t skaka 
 الفيصلية 

second Day 
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Skaka/Quraya

t skaka 
 هدبان 

second Day 

Skaka/Quraya

t skaka 
 الصناعية 

second Day 

Skaka/Quraya

t skaka 
 زلوم

second Day 

Skaka/Quraya

t skaka 
 صوير

second Day 

Skaka/Quraya

t Dumah Al jandal 
 دومة الجندل 

second Day 

Skaka/Quraya

t Maykouu 
 ميقوع 

second Day 

Skaka/Quraya

t abou ajram 
 أبو عجرم

second Day 

Skaka/Quraya

t Tubarjal 
 طبرجل

second Day 

Skaka/Quraya

t haditha 
haditha 

second Day 

Skaka/Quraya

t ghoti 
ghoti 

second Day 

Skaka/Quraya

t Isawiya 
Isawiya 

second Day 

Skaka/Quraya

t Al qurayat 
Al qurayat 

second Day 

Skaka/Quraya

t Al jawf 
Al jawf 

3DD 

Riyadh Al Aflaj Al Aflaj 3DD 

Riyadh Al Duwadimi Al Duwadimi 4DD 

Riyadh Al Kharj Al Kharj 3DD 

Riyadh Al Muzahimiyah Al Muzahimiyah 3DD 

Riyadh As Sulayyil As Sulayyil 4DD 

Riyadh Dhurma Dhurma 3DD 

Riyadh Dilam Dilam 3DD 

Riyadh Dirab Dirab 3DD 

Riyadh Hareeq Hareeq 3DD 

Riyadh 

Howtat Bani 

Tamim 
Howtat Bani Tamim 

3DD 

Riyadh Huraymila Huraymila 3DD 

Riyadh Marat Marat 3DD 

Riyadh Oyaynah Oyaynah 3DD 

Riyadh Remah Remah 3DD 
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Riyadh Salbookh Salbookh 3DD 

Riyadh Thadek Thadek 3DD 

Riyadh Tibrak Tibrak 3DD 

Riyadh Tumair Tumair 3DD 

Riyadh 

Wadi Ad 

Dawasir 
Wadi Ad Dawasir 

3DD 

Riyadh Riyadh Banban second Day 

Riyadh Riyadh Al Khayr second Day 

Riyadh Riyadh Al Aarid second Day 

Riyadh Riyadh 

Imam Muhammad Ibn 

Saud Islamic University second Day 

Riyadh Riyadh An Nada second Day 

Riyadh Riyadh 

King Khalid International 

Airport second Day 

Riyadh Riyadh An Narjis second Day 

Riyadh Riyadh Ar Rimayah second Day 

Riyadh Riyadh An Nadim second Day 

Riyadh Riyadh Al Janadriyyah second Day 

Riyadh Riyadh Ash Sharq second Day 

Riyadh Riyadh Ar Rimal second Day 

Riyadh Riyadh Al Munsiyah second Day 

Riyadh Riyadh Al Qadisiyyah second Day 

Riyadh Riyadh Al Maizilah second Day 

Riyadh Riyadh Al Yarmuk second Day 

Riyadh Riyadh Ishbiliyah second Day 

Riyadh Riyadh Al Hamra second Day 

Riyadh Riyadh Ash Shuhada second Day 

Riyadh Riyadh Ghirnatah second Day 

Riyadh Riyadh Qurtubah second Day 

Riyadh Riyadh Al Wadi second Day 

Riyadh Riyadh Ar Rabi second Day 

Riyadh Riyadh An Nafal second Day 

Riyadh Riyadh Al Ghadir second Day 

Riyadh Riyadh Al Falah second Day 

Riyadh Riyadh At Taawun second Day 

Riyadh Riyadh Al Izdihar second Day 

Riyadh Riyadh Al Mughrizat second Day 

Riyadh Riyadh Al Qirawan second Day 

Riyadh Riyadh Al Malqa second Day 

Riyadh Riyadh Al Yasmin second Day 

Riyadh Riyadh As Sahafah second Day 
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Riyadh Riyadh Hittin second Day 

Riyadh Riyadh Al Aqiq second Day 

Riyadh Riyadh An Nahdah second Day 

Riyadh Riyadh Al Khaleej second Day 

Riyadh Riyadh King Faisal second Day 

Riyadh Riyadh Al Andalus second Day 

Riyadh Riyadh Ar Rawdah second Day 

Riyadh Riyadh Al Quds second Day 

Riyadh Riyadh King Abdullah second Day 

Riyadh Riyadh Al Wahah second Day 

Riyadh Riyadh An Nuzhah second Day 

Riyadh Riyadh Al Mursalat second Day 

Riyadh Riyadh Al Wurud second Day 

Riyadh Riyadh Al Muruj second Day 

Riyadh Riyadh Al Maseef second Day 

Riyadh Riyadh King Fahd second Day 

Riyadh Riyadh King Saud University second Day 

Riyadh Riyadh An Nakheel second Day 

Riyadh Riyadh Al Mohammadiyyah second Day 

Riyadh Riyadh Ar Rahmaniyyah second Day 

Riyadh Riyadh Al Matar Ash Shamali second Day 

Riyadh Riyadh Al Olaya second Day 

Riyadh Riyadh As Sulimaniyah second Day 

Riyadh Riyadh King Abdul Aziz second Day 

Riyadh Riyadh Salahuddin second Day 

Riyadh Riyadh An Nasim Ash Sharqi second Day 

Riyadh Riyadh An Nasim Al Gharbi second Day 

Riyadh Riyadh As Salam second Day 

Riyadh Riyadh Al Manar second Day 

Riyadh Riyadh As Saadah second Day 

Riyadh Riyadh Al Fayha second Day 

Riyadh Riyadh Al Jazirah second Day 

Riyadh Riyadh An Noor second Day 

Riyadh Riyadh Ar Rawabi second Day 

Riyadh Riyadh Ar Rayyan second Day 

Riyadh Riyadh Ar Rabwah second Day 

Riyadh Riyadh Jarir second Day 

Riyadh Riyadh As Safa second Day 

Riyadh Riyadh Al Malaz second Day 

Riyadh Riyadh Ad Dhubbat second Day 

Riyadh Riyadh Az Zahra second Day 

Riyadh Riyadh Ad Diriyah second Day 
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Riyadh Riyadh Irqah second Day 

Riyadh Riyadh Al Khuzama second Day 

Riyadh Riyadh Al Safarat second Day 

Riyadh Riyadh Al Hada second Day 

Riyadh Riyadh Ar Rafiah second Day 

Riyadh Riyadh Ash Sharafiyah second Day 

Riyadh Riyadh Al Nasiriyyah second Day 

Riyadh Riyadh Al Fakhiriyyah second Day 

Riyadh Riyadh Ulaishah second Day 

Riyadh Riyadh Al Wisham second Day 

Riyadh Riyadh An Namudhajiyah second Day 

Riyadh Riyadh Al Mutamarat second Day 

Riyadh Riyadh Al Maazer second Day 

Riyadh Riyadh 

Umm Al Hamam Al 

Sharqi second Day 

Riyadh Riyadh 

Umm Al Hamam Al 

Gharbi second Day 

Riyadh Riyadh AL Wizarat second Day 

Riyadh Riyadh Al Murabba second Day 

Riyadh Riyadh Al Futah second Day 

Riyadh Riyadh Al Amal second Day 

Riyadh Riyadh Thulaim second Day 

Riyadh Riyadh Al Marqab second Day 

Riyadh Riyadh Ad Dirah second Day 

Riyadh Riyadh Umm Salim second Day 

Riyadh Riyadh As Salhiyah second Day 

Riyadh Riyadh Al Oud second Day 

Riyadh Riyadh Ghubairah second Day 

Riyadh Riyadh Ad Difa second Day 

Riyadh Riyadh Al Iskan second Day 

Riyadh Riyadh Al Manakh second Day 

Riyadh Riyadh Al Faisaliyyah second Day 

Riyadh Riyadh Al Khalidiyyah second Day 

Riyadh Riyadh As Sinaiyah second Day 

Riyadh Riyadh Al Faruq second Day 

Riyadh Riyadh AL Wusaita second Day 

Riyadh Riyadh Mikal second Day 

Riyadh Riyadh Ad Dubiyah second Day 

Riyadh Riyadh Salam second Day 

Riyadh Riyadh Ash Shimaisi second Day 

Riyadh Riyadh Al Jaradiyah second Day 

Riyadh Riyadh Siyah second Day 



 

 

+966 012 236 7572 info@safe-arrival.com www.safe-arrival.com 

Leading Modern Company For Logistic Services |    CR No. 4030379626 

٤٠٣٠٣٧٩٦٢٦شركة الرائدة الحديثة للخدمات اللوجستية | س.ت. رقم   

Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah, Medina Road, Al Rawda, 7404 Al Kheriji Center, Office 2007  

Riyadh Riyadh Sultanah second Day 

Riyadh Riyadh Utaiqah second Day 

Riyadh Riyadh Al Yamamah second Day 

Riyadh Riyadh Manfuhah second Day 

Riyadh Riyadh Al Mansourah second Day 

Riyadh Riyadh Manfuha Al-Jadidah second Day 

Riyadh Riyadh Jabrah second Day 

Riyadh Riyadh Skirinah second Day 

Riyadh Riyadh New Industrial Area second Day 

Riyadh Riyadh Hyt second Day 

Riyadh Riyadh Al Haeer second Day 

Riyadh Riyadh Al Misfat second Day 

Riyadh Riyadh Mansuriyah second Day 

Riyadh Riyadh Taybah second Day 

Riyadh Riyadh Ad Dar Al Baida second Day 

Riyadh Riyadh Al Masani second Day 

Riyadh Riyadh Al Aziziyah second Day 

Riyadh Riyadh Ash Shifa second Day 

Riyadh Riyadh Al Marwah second Day 

Riyadh Riyadh Bader second Day 

Riyadh Riyadh Okaz second Day 

Riyadh Riyadh Uraidh second Day 

Riyadh Riyadh Ad Duraihimiyah second Day 

Riyadh Riyadh Namar second Day 

Riyadh Riyadh Al Hazm second Day 

Riyadh Riyadh Dirab second Day 

Riyadh Riyadh Dahiat Namar second Day 

Riyadh Riyadh Al Qarinah second Day 

Riyadh Riyadh Faihiq second Day 

Riyadh Riyadh Al Bawathil second Day 

Riyadh Riyadh As Suwaidi second Day 

Riyadh Riyadh Shubra second Day 

Riyadh Riyadh Tuwaiq second Day 

Riyadh Riyadh Al Uraija AL Gharbiyah second Day 

Riyadh Riyadh AL Uraija Al Wusta second Day 

Riyadh Riyadh Al Uraija second Day 

Riyadh Riyadh Al Badi'ah second Day 

Riyadh Riyadh Dhahrat Al Badiah second Day 

Riyadh Riyadh Az Zahrah second Day 

Riyadh Riyadh Alawali second Day 

Riyadh Riyadh As Suwaidi Al Gharabi second Day 

Riyadh Riyadh Laban second Day 
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Riyadh Riyadh Dhahrat Laban second Day 

Riyadh Riyadh Al Mahdiyah second Day 

Riyadh Riyadh Khashm Al An second Day 

Riyadh Riyadh As Sulay second Day 

Riyadh Riyadh Al Mishal second Day 

Taef Alhada Alhada second Day 

Taef Alhada 2 Alhada 2 second Day 

Taef Al Khurma Al Khurma second Day 

Taef Hawaya Hawaya second Day 

Taef Nimran Nimran 2DD 

Taef Rania Rania 4DD 

Taef Taif Taif second Day 

Taef Turba Turba 3DD 

Ahsa Abqaiq 2 Abqaiq 2 second Day 

Ahsa Ain Dar Ain Dar second Day 

Ahsa Al Ahsa Al Ahsa second Day 

Ahsa Al Hofuf Al Hofuf second Day 

Ahsa Al Rabiyah Al Rabiyah second Day 

Ahsa Buqayq Buqayq second Day 

Ahsa Harad Harad second Day 

Ahsa Haweyah Haweyah second Day 

Ahsa New Ain Dar New Ain Dar second Day 

Ahsa Othmanyah Othmanyah second Day 

Ahsa Salwa Salwa 2DD 

Ahsa Udhaliyah Udhaliyah second Day 

Ahsa Uyun Uyun second Day 

BAHA Al Aqiq Al Aqiq second Day 

BAHA Al Bahah Al Bahah second Day 

BAHA Al Makhwah Al Makhwah second Day 

BAHA Al Qunfudhah Al Qunfudhah second Day 

BAHA Baljurashi Baljurashi 2DD 

BAHA Doos Doos second Day 

BAHA Jarab Jarab second Day 

BAHA Qilwah Qilwah second Day 

BAHA Sabt Al Alayah Sabt Al Alayah 3DD 

BAHA Tatleeth Tatleeth 3DD 

Hafr El baten Hafer Al Batin Hafer Al Batin second Day 

Hafr El baten Qariya Al Olaya Qariya Al Olaya second Day 

Hafr El baten Qaysoomah Qaysoomah second Day 

Hafr El baten Rafha Rafha 2DD 
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Hael Al Jafr Al Jafr second Day 

Hael Ash Shuqayq Ash Shuqayq second Day 

Hael Hail Hail second Day 

Hael Shari Shari 3DD 

Jizan Al Qahma Al Qahma 2DD 

Jizan Al Qahma 2  Al Qahma 2  2DD 

Jizan Al-Shuqaiq Al-Shuqaiq 3DD 

Jizan Birk Birk 3DD 

Jizan 

Abu Arish 

Governorate Abu Arish Governorate second Day 

Jizan Ad Darb Ad Darb second Day 

Jizan Addayer Addayer second Day 

Jizan 

Ahad Al 

Masarihah Ahad Al Masarihah second Day 

Jizan Al Araq Al Araq second Day 

Jizan Al Ardah Al Ardah second Day 

Jizan Al Ardah 2  Al Ardah 2  second Day 

Jizan Al-Khobh Al-Khobh second Day 

Jizan Al-Reeth Al-Reeth second Day 

Jizan Amaq Amaq second Day 

Jizan Amaq 2 Amaq 2 second Day 

Jizan Baish Baish second Day 

Jizan Damad Damad second Day 

Jizan Farasan Island Farasan Island second Day 

Jizan Fayfa Fayfa second Day 

Jizan Gizan Gizan second Day 

Jizan Jizan Jizan second Day 

Jizan Muwassam Muwassam second Day 

Jizan Sabya Sabya second Day 

Jizan Samtah Samtah second Day 

Qassim Al Artawiyah Al Artawiyah 2DD 

Qassim Al Badayea Al Badayea 2DD 

Qassim Al Bukayriyah Al Bukayriyah 2DD 

Qassim Al Dulaymiyah Al Dulaymiyah 2DD 

Qassim Al Ghat Al Ghat 2DD 

Qassim Al Majmaah Al Majmaah 2DD 

Qassim Al Malida Al Malida 2DD 

Qassim Al Mithnab Al Mithnab 2DD 

Qassim Al Qassim Al Qassim 2DD 

Qassim Al Butayn Al Butayn 2DD 

Qassim Al Qaraa Al Qaraa 2DD 

Qassim Al Quwarah Al Quwarah 2DD 
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Qassim Ar Rass Ar Rass 2DD 

Qassim Ash Shimasiyah Ash Shimasiyah 2DD 

Qassim At Tiraq At Tiraq 2DD 

Qassim Ayn Fuhayd Ayn Fuhayd 2DD 

Qassim Ayn Ibn Fuhayd Ayn Ibn Fuhayd 2DD 

Qassim Az Zulfi Az Zulfi 2DD 

Qassim Buraydah Buraydah 2DD 

Qassim Hautat Sudair Hautat Sudair 2DD 

Qassim Jalajil Jalajil 2DD 

Qassim Qusaiba Qusaiba 2DD 

Qassim Raudat Sudair Raudat Sudair 2DD 

Qassim Riyadh Al Khabra Riyadh Al Khabra 2DD 

Qassim Uglat Asugour Uglat Asugour 2DD 

Qassim Umm Al Jamajm Umm Al Jamajm 2DD 

Qassim Unayzah Unayzah 2DD 

Qassim Uthal Uthal 2DD 

Qassim Uyun Al Jawa Uyun Al Jawa 2DD 

 المستوى المدن المخدومة  مستودع منطقة رقم 

1 East Arar Arar 4D 

4 East Arar Turaif 4D 

11 East Dammam Dammam 4D 

12 East Dammam Khobar 4D 

13 East Dammam Qatif 4D 

14 East Dammam Jubail 4D 

15 East Dammam Ras Tanura 4D 

16 East Dammam Tarut 4D 

17 East Dammam Dhahran 4D 

18 East Dammam Safwa 4D 

19 East Dammam Anak 4D 

20 East Dammam Khafji 4D 

21 East Dammam Qariya Al Olaya 4D 

22 East Dammam Sarar 4D 

23 East Dammam Safanyah 4D 

24 East Dammam Mulaija 4D 

25 East Dammam Ras Al Kheir 4D 

27 East Dammam Seihat 4D 

55 Central DAWASIR Afif 5D 

56 Central DAWASIR Wadi El Dwaser 5D 

57 Central DAWASIR Aflaj 5D 

58 Central DAWASIR Sulaiyl 5D 
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103 South Gizan Gizan 4D 

104 South Gizan Farasan 4D 

105 South Gizan Darb 4D 

106 South Gizan Sabya 4D 

107 South Gizan Samtah 4D 

108 South Gizan Abu Areish 4D 

109 South Gizan Ahad Masarha 4D 

110 South Gizan Bish 4D 

111 South Gizan Al Ardah 4D 

112 South Gizan Karboos 4D 

113 South Gizan Damad 4D 

8 East Hafr Hafer Al Batin 4D 

9 East Hafr Rafha 4D 

10 East Hafr Qaysoomah 4D 

26 East HASA Al Hassa 4D 

28 East HASA Hofuf 4D 

29 East HASA Abqaiq 4D 

30 East HASA Mubaraz 4D 

31 East HASA Uyun 4D 

32 East HASA Qarah 4D 

33 East HASA Udhaliyah 4D 

34 East HASA Batha 4D 

35 East HASA Ain Dar 4D 

36 East HASA Salwa 4D 

37 East HASA Harad 4D 

38 East HASA Othmanyah 4D 

66 West Jeddah Jeddah 2D 

67 West Jeddah Rabigh 2D 

68 West Jeddah Laith 2D 

69 West Jeddah Khulais 2D 

70 West Jeddah Thuwal 2D 

71 West Jeddah Bahara 2D 

72 West Jeddah Zahban 2D 

73 West Jeddah Asfan 2D 

74 West Jeddah Mastura 2D 

114 South Khamis Dhahran Al Janoob 4D 

115 South Khamis Abha 4D 

116 South Khamis Khamis Mushait 4D 

117 South Khamis Wadeien 4D 
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118 South Khamis Ahad Rufaidah 4D 

119 South Khamis Sarat Obeida 4D 

120 South Khamis Mohayel Aseer 4D 

121 South Khamis Bisha 4D 

122 South Khamis Majarda 4D 

123 South Khamis Tatleeth 4D 

124 South Khamis Namas 4D 

125 South Khamis Bareq 4D 

126 South Khamis Balasmar 4D 

127 South Khamis Harjah 4D 

128 South Khamis Rejal Alma'a 4D 

75 West Mecca Makkah 2D 

76 West Mecca Jumum 2D 

77 West Mecca Nwariah 2D 

78 West Mecca Ja'araneh 2D 

84 West Medina Madinah ND 

85 West Medina Khaibar ND 

86 West Medina Mahad Al Dahab ND 

87 West Medina Bader ND 

88 West Medina Hinakeya ND 

89 West Medina Oula ND 

79 West MIKHWA Nimra 4D 

92 South MIKHWA Baha 4D 

93 South MIKHWA Mikhwa 4D 

94 South MIKHWA Sabt El Alaya 4D 

95 South MIKHWA BilJurashi 4D 

96 South MIKHWA Gilwa 4D 

97 South MIKHWA Aqiq 4D 

98 South MIKHWA Mandak 4D 

99 South MIKHWA Atawleh 4D 

129 South Najran Najran 4D 

130 South Najran Sharourah 4D 

100 West Qunfoda Qunfudah 4D 

101 South Qunfoda Muthaleif 4D 

102 West Qunfoda Amaq 4D 

39 Central Riyadh Riyadh 3D 

40 Central Riyadh Dere'iyeh 3D 

41 Central Riyadh Muzahmiah 3D 

42 Central Riyadh Dawadmi 3D 
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43 Central Riyadh Remah 3D 

44 Central Riyadh Horaimal 3D 

45 Central Riyadh Quwei'ieh 3D 

46 Central Riyadh Oyaynah 3D 

47 Central Riyadh Majma 3D 

48 Central Riyadh Dariyah 3D 

49 Central Riyadh Thadek 3D 

50 Central Riyadh 
Hawtat Bani 

Tamim 3D 

51 Central Riyadh Shaqra 3D 

53 Central Riyadh Rowdat Sodair 3D 

54 Central Riyadh Hotat Sudair 3D 

2 Central Skaka Sakaka 4D 

3 Central Skaka Qurayat 4D 

5 Central Skaka Tabrjal 4D 

6 Central Skaka Domat Al Jandal 4D 

7 Central Skaka Hadeethah 4D 

59 West Tabuk Tabuk 3D 

60 West Tabuk Duba 3D 

61 West Tabuk Wajeh (Al Wajh) 3D 

62 West Tabuk Tayma 3D 

63 West Tabuk Haqil 3D 

64 West Tabuk Al Bada 3D 

65 West Tabuk Halat Ammar 3D 

80 West Taif Taif 2D 

81 West Taif Birk 2D 

82 West Taif Alhada 2D 

83 West Taif Rania 2D 

90 West Yanbu Yanbu 2D 

91 West Yanbu Umluj 2D 

 
 المدن الغير مخدومة  –الجزء )ب( 

 

 المدينة المركز الرئيسي المخدوم 

Riyadh Afif 

Baha Al Ashamiyah 

Abha Al Khaledah 

 Anabqiyyah 

Riyadh Ar Ruwaidhah 
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Riyadh As Sahna 

Jeddah Assiyah 

Riyadh At Tarafiyah 

Abha Bareq 

Qassim Dariyah 

Qassim Qbah 

Riyadh Quwei’ieh 

Qassim Sajir 

Abha Samakh 

Qassim Shaqra 

Ahsa Shaybah 

Abha Tanomah 
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