
 

 امــــــــــــــــــــــــروط واالحكـــــــــــــــــــــــــــــالش

املرسل   هذا داللة على موافقة, لشحن املنقوالت  شافاست بوست وتفعيله من قبل موظفي  عند انشاء احلساب من قبل الزبون

  وحتدد هذه الشروط الضوابط واالحكام والنتائج املرتتبة على قيام. الواردة أدناهته على كافة الشروط قبإطالعه وفهمه ومواف

 :شافاست بوست بشحن املنقوالت

 وثيقة النقل – 1

 .يقر املرسل بأن املنقوالت مملوكة له ملكية تامة أو مصرح له بنقلها والتوقيع نيابة عن مالكها األصلي  - أ

نات املدونة على ووثيقة النقل مبعرفته ويتاكد من صحة العناوين وشافاست بوست غري جيب على املرسل ملء كافة البيا - ب

كما جبب على املرسل توضيح عدد ونوع املنقوالت والطرق واالحتياطات . مسؤولة عن التأخري الناتج عن خمالفة املرسل لذلك

 .واعد املرعية يف هذا الشأنالالزمة اليت جيب على الناقل األخذ بها عند نقل تلك املنقوالت طبقا للق

 املنقوالت/ شروط املنقول  -2

جيب أن تكون سليمة وخالية من املواد املمنوعة أو اخلطرة أو احملظور تداوهلا شرعًا وقانونًا كما جيب أن ال تكون من املواد  –أ 

النقد احمللي أو األجنيب )ب( كرات بأنواعهااملخدرات واملس)املمنوعة أو املواد املمنوع نقلها وتشمل على سبيل املثال ال احلصر أ

املطبوعات واملواد املمنوعة اليت تتنافى مع ) د(املفرقعات واألسلحة بأنواعها)ج( الفضة –املعادن النفيسة مثل الذهب )ت( بانواعه

 ( .التقاليد واالخالق واالداب العامة والنظم والقوانني العراقية 

جبب على املرسل التنبيه مسبقًا على الشحنات القابلة للكسر وأن تكون حمكمة اإلغالق ومغلفة بطريقة جيدة تسمح  –ب 

 بالنقل واملناولة ويتحمل املرسل وحده كافة املسؤولية يف حال عدم االدالء بتلك املعلومات فى حالة الكسر او التلف

 .عمال الفنية أو األحاار الكرةمة أو املعادن وغريهاجيب أن ال تكون ذات قيمة غري عادية كاأل –ت 

 جيب أن ال تكون من املواد القابلة للفساد بسبب احلرارة على سبيل املثال االطعمة التى حتتاج اىل تربيد -ث

 :رفض نقل املنقوالت -3

 .لشافاست بوست احلق الكامل يف رفض نقل أي منقوالت وفقًا لتقديرها اخلاص –أ 
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 ملنقوالتفتح ا – 4

 .تفتيش املنقوالت وفتحها للتأكد من كونها قابلة للشحن ومطابقة للشروط –يف حال رغبتها  –حيق لشافاست بوست  - أ

لشافاست بوست احلق يف فتح املنقوالت بعد استالمها يف حالة طلب السلطات املختصة ذلك وتعترب يبانات شافاست بوست  –ب 

 .بشأن ذلك سندًا يعتد به

 أو تلف املنقوالتفقد  -5

حيق للمرسل فقط يف حالة وجود تلف املنقوالت مطـالبة شافاست بوست كتابيًا بالتعويض خالل ثالث ايام من استالم  -

ويف حال مرور الوقت املشار إليه دون املطالبة بالتعويض فيعد ذلك تنازاًل وإخالء كامل ملسؤولية شافاست بوست عن . املنقوالت

 .التعويض

 تسليمال -6 

مع األخذ يف االعتبار االحكام الواردة من هذه الشروط فإن شافاست بوست غري مسؤولة عن أي تأخري يف التسليم أو تسليم  -أ

خاطيء بسبب املعلومات اخلاطئة املزودة من قبل املرسل أو نتياة انتهاكه للشروط املذكورة يف هذه البوليصة أو طبيعة 

 .قوة قاهرةاملنقوالت أو لظروف طارئة او 

إن تسليم املنقوالت للمرسل إليه يعترب دلياًل على تسليمها طبقأ للوصف املبني يف وثيقة النقل ما مل يتم تسليم إخطار  –ب 

 .كتابي من قبل املرسل إليه متضمنًا طبيعة اخلسارة أو التلف احلاصل للمنقوالت خالل ثالث ايام عمل من استالمها

يوم عمل وبعد افادة املرسل بعدم استالم الشحنة من قبل املرسل   3نقوالت من قبل املرسل اليه خالل إذا مل يتم استالم امل –ت 

من افادة املرسل وعدم استالمه للشحنة من التصرف باملنقوالت دون أدنى   اليه حيق لشركة شافاست بوست بعد مرور شهر واحد

 .ة بالتعويض جراء ذلكمسؤولية عليها وال حيق للمرسل أو املرسل إليه املطالب

 االلتزامات واملسؤوليات – 7

يف حال حدث أضرار أو تلفيات أو تأخري إلحدى رحالت شافاست بوست بسبب نوع وحمتوى املنقوالت فإن املرسل واملرسل اليه  –ا 

 .متضامنني يف حتمل املسؤولية جتاه تعويض شافاست بوست أو الغري عن األضرار

الف املنقوالت وتفريغها وسحبها يف حال اقتضت الضرورة ذلك دون أن تتحمل اي تعويض للمرسل حيق لشافاست بوست إت –ب 

 .ازاء هذا العمل

 

 



 :يقر ويوافق املرسل على إعفاء شافاست بوست من املسؤولية كاملة يف احلاالت االتية -8

 .استالمهامرورثالث ايام عمل منذ استالم املرسل اليه للمنقوالت املرسلة وتوقيعه على  –أ 

 .يومًا من تاريخ البوليصة  7تأخري او رفض املرسل اليه استالم املنقوالت ملدة تزيد عن  - ب

الفقد او التلف او التأخري اخلارج عن ارادة شافاست بوست كالقوة القاهرة واليت تشمل على سبيل املثال االضطراب  - ت

وية او اندالع احلرائق او الفيضانات او احلروب او املنازعات او االضطرابات بوسائل النقل الربي او اجلوي نظرًا لسوء األحوال اجل

 .االمنية او القرارات احلكومية او املشاكل العمالية او االلتزامات اليت ةمتد تأثرها على شافاست بوست

 .تسري الشروط والتعليمات املذكورة اعاله على كافة املنقوالت واالرساليات -9

 

 :املتار / املرسل اسم 

 (                                                                    )                               : نوع االرساليات  

 : العنوان واملدينة 

 :رقم اهلاتف 

 

     /            /                             من قبل املرسلتاريخ توقيع الشروط واالحكام  

 

 


