
 شروط استخدام الموقع
شركة تدیره الذي الویب") ("موقع www.esnadexpress.com ، الویب على إسناد لموقع االستخدام شروط               تسري
الویب موقع إلى الوصول طریق عن الویب. موقع على بك") "الخاص و ("أنت" المستخدمین جمیع على اكسبریس                   إسناد
وأحكام وشروط أخرى سیاسات وأي ، الخصوصیة وسیاسة ، التالیة واألحكام الشروط على توافق أنك تعتبر ،                 
استخدامك على للتطبیق قابلة تكون سوف أو حالًیا تنطبق والتي االستخدام") "شروط باسم مجتمعة إلیها (یشار                  وإشعارات

 للموقع دون أي شرط.

 إذا كنت ال توافق على شروط االستخدام هذه ، فیجب علیك التوقف عن استخدام موقع الویب أو الوصول إلیه.

 1. حقوق الملكیة الفكریة

أو لها التابعة الشركات أو إسناد لشركة مملوكة اإللكتروني الموقع محتویات في الموجودة الفكریة الملكیة حقوق                  جمیع
المحتویات جمیع بها. المعمول والقوانین التجاریة والعالمات النشر حقوق بموجب محمیة وهي لها المرخصة                الجهات
وأیقونات والشعارات والرسومات النص ، الحصر ال المثال سبیل على ذلك في بما ، اإللكتروني الموقع على                   المضمنة
المحتوى كل وتجمیع والبرمجیات والرمز والواجهات والتنزیالت الصوت ومقاطع واألفالم والبرامج والصور              األزرار
والنشر الطبع حقوق بموجب ومحمیة لها المرخصة الجهات أو إسناد لـ حصریة ملكیة هي اإللكتروني الموقع                  على

 والعالمات التجاریة الدولیة وغیرها من القوانین المعمول بها.

عالمات هي الموقع هذا على المعروضة التجاریة واألسماء الخدمة وعالمات والشعارات التجاریة العالمات               جمیع
أصحاب أو ثالثة ألطراف التجاریة العالمات أو ، لها التابعة الشركات أو إسناد لشركة مسجلة غیر أو / و مسجلة                      تجاریة
لتحقیق استغالله أو تخزینه أو نقله أو تعدیله أو إنتاجه إعادة أو الموقع من جزء أي نسخ یجوز ال التجاریة.                      األسماء
كتابیة موافقة دون ، ذلك غیر أو إلكترونًیا سواء ، آخر شكل بأي أو آخر ویب موقع أي من كجزء ، تجاریة                        مكاسب
من األخرى التخزین أجهزة مقتطفات أو الثابتة األقراص محرك على تنزیلها أو للطباعة یجوز أنك إال ، إسناد من                     مسبقة

 موقع الویب الستخدامك التجاري الشخصي أو الداخلي.

محتوى أداء أو عرض أو نشر إعادة أو نقل أو توزیع أو تعدیل أو إنتاج إعادة ذلك في بما ، آخر استخدام أي تماًما                          ُیحظر
الموقع محتویات في فكریة ملكیة حقوق أي للموقع استخدامك یمنحك ال هذه. االستخدام لشروط خرًقا ویشكل ،                   الموقع
به مصرح غیر استخدام أي یؤدي قد هذه. االستخدام شروط بموجب لك الممنوح االستخدام في المحدود الحق                   بخالف

  للموقع إلى انتهاك قوانین الملكیة الفكریة وقوانین الخصوصیة والدعایة وأنظمة االتصاالت وقوانینها.

 2. استخدام الموقع

أو برنامج أو آخر أوتوماتیكي جهاز أي أو "عنكبوت" أو "روبوت" أو صفحة" "كشط أي استخدام لك یجوز                    ال
أو نسخه أو علیه الحصول أو الموقع من جزء أي إلى للوصول ، یعادلها ما أو یدویة عملیة أي أو منهجیة أو                        خوارزمیة
أو لمقاطعة ، للموقع التقدیمي العرض أو المالحي الهیكل على التحایل أو إنتاج إعادة ، األحوال من حال بأي ، أو                       مراقبته
أي خالل من معلومات أو مستندات أو مواد أي على الحصول محاولة أو على للحصول ، الموقع تشغیل مقاطعة                     محاولة

 وسیلة ال تتاح عن قصد من خالل موقع الكتروني.

أخرى شبكات أو أنظمة أي أو ، الویب موقع من میزة أو جزء أي إلى به المصرح غیر الوصول محاولة لك یجوز                        ال
كلمة عن التنقیب أو ، القرصنة طریق عن ، خالله من أو الموقع على المقدمة الخدمات من أي إلى أو ، بالموقع                        متصلة
أو الموقع إلى وصولك إنهاء أو تقیید في ، وقت أي في ، بالحق نحتفظ أخرى. شرعیة غیر وسائل أي أو                       المرور
أو وصولك تقیید أو إنهاء إنذار. سابق دون اإلطالق على آخر سبب ألي أو هذه االستخدام شروط خرقت إذا                     استخدامه

 استخدامك لن یتنازل أو یؤثر على أي حق أو إغاثة آخر یحق لنا ، في القانون أو في حقوق الملكیة.



 3.الروابط

، كراحة فقط لك الروابط هذه توفیر یتم المرتبطة"). ("المواقع الثالث الطرف لمواقع روابط الموقع محتویات تتضمن                   قد
بأن تقر أنت المرتبط. الموقع هذا على إسناد موافقة یعني ال مرتبط موقع أي إدراج إسناد. سیطرة عن خارجة                     وهي

 استخدامك أو االعتماد على أي موقع مرتبط سیكون على مسؤولیتك الخاصة.

الروابط إسناد تمنع قد بعنایة. تزورها التي المرتبطة المواقع وأحكام وشروط الخصوصیة سیاسة بمراجعة إسناد                 توصي
من الموقع محتوى من جزء أي بتأطیر تقوم لن إسناد. طلب على بناًء رابط أي إیقاف أو إزالة علیك ویجب الموقع                       إلى

 خالل تضمین اإلعالنات أو غیرها من المواد المدرة للدخل ، دون موافقة كتابیة مسبقة من إسناد.

 4. التسجیل

من الرغم على إسناد". غیر من إسناد حساب "عمالء و إسناد" حساب "عمالء ، الویب موقع مستخدمي من نوعان                     هناك
في متوفرة إضافیة وظائف إلى الوصول لك یوفر التسجیل هذا فإن ، إسناد حساب وإنشاء للتسجیل شرط أي یوجد ال                      أنه
عن نیابة اإللكتروني الموقع في تسّجل كنت إذا ، شركتك (أو علیك یجب ، مسجًال إسناد حساب عمیل تصبح لكي                      الموقع.

 الشركة التي تعمل بها إكمال عملیة تسجیل إسناد.

حالي حساب الشركة لدى یكون أن فیجب ، بها تعمل التي الشركة عن نیابة اإللكتروني الموقع في بالتسجیل تقوم كنت                      إذا
حساب رقم حسابك. تأكید منك ُیطلب وقد ، التجاري الشحن توجیه إعادة أو للتخزین تجاري حساب (مثل إسناد                    لدى
على النقر علیك یجب طلبك. قبول تؤكد إلكتروني برید رسالة ستتلقى ، للتسجیل لطلبك إسناد استالم بمجرد                   الشركة).

 الرابط الموجود في هذا البرید اإللكتروني لتفعیل التسجیل.

شركتك عن نیابة التسجیل عملیة إكمال خالل من الخاص. لتقدیرها وفًقا للتسجیل طلب أي رفض في بالحق إسناد                    تحتفظ
یستخدمون الذین اآلخرین الشركة موظفي من أي امتثال ستضمن وأنك ، شركتك لربط الصالحیة لدیك بأن تتعهد فإنك ،                   
إسناد مع أبرمته عقد أي شروط إلى باإلضافة واألحكام الشروط هذه ستكون واألحكام. الشروط لهذه اإللكتروني                  الموقع
من التأكد علیك یجب بك. الخاصة المرور وكلمة المستخدم اسم باستخدام الدخول تسجیل علیك یجب بحسابك. یتعلق                   فیما

 أن كلمة المرور الخاصة بك آمنة وسریة وعدم الكشف عنها ألي شخص آخر.

غیر استخدام بأي الفور على إسناد إخطار علیك ویجب بك الخاصة المرور كلمة عن بالكامل مسؤول بأنك تقر                    أنت
أي یتحمل ال إسناد أن على وتوافق تقر أنت بحسابك. یتعلق لألمن خرق أي أو بك الخاصة المرور لكلمة به                      مصرح
جمیع من إسناد وتحرر ، بك الخاصة المرور لكلمة االحتیالي االستخدام نتیجة یحدث ضرر أو خسارة أي عن                    مسؤولیة

  المطالبات الناشئة عن االستخدام غیر المصرح به لكلمة المرور الخاصة بك.

أو حدیثة بشركتك أو بك تتعلق معلومات أي تكون أن ضمان عن اإلطالق على مسؤولیة أیة تتحمل ال إسناد بأن تقر                       أنت
وقت أي في تسجیلك إنهاء إلسناد أو لك یجوز وتحدیثها. المعلومات هذه من أي على الحفاظ على وتوافق دقیقة أو                      كاملة
الویب موقع من جزء أي إلى الوصول من تتمكن لن ، إسناد بواسطة تسجیلك إنهاء بمجرد خطي. إشعار دون سبب                      وألي

 المخصص للمستخدمین المسجلین دون موافقة مسبقة من إسناد.

إلى إلكتروني برید رسالة نرسل فسوف ، عنك نیابة مهمة بتنفیذ إسناد یقوم أن لطلب اإللكتروني الموقع تستخدم كنت                     إذا
موثوقیة لضمان جهده قصارى یبذل إسناد أن رغم لطلبك. استالمنا لتأكید التسجیل عملیة أثناء ترسله الذي                  العنوان
لكم نؤكد ال طلبات أي عن المسؤولیة نتحمل أن یمكننا ال أنه تعني اإلنترنت طبیعة أن إال ، اإلمكان قدر المقدمة                       الخدمات

 أننا تلقیناها.

 5.الرسوم

الموقع یحتوي قد ، ذلك ومع الطباعة. وقت في دقیقة ، إسناد علم حسب ، اإللكتروني الموقع على المدرجة األسعار                      جمیع
، ذلك إلى باإلضافة موجودة. هي كما ، إسناد لتقدیر وفًقا تصحیحها سیتم مطبعیة. أخطاء أو دقیقة غیر معلومات                     على



الموقع على الموجودة المعلومات تحدیث یتم قد مسبق. إشعار دون وقت أي في للتغییر المدرجة األسعار جمیع                   تخضع
أجزاء إلى الوصول على رسوم فرض في وقت أي في بالحق إسناد تحتفظ العملیة. أثناء أخطاء تحدث ال حتى                     بانتظام

 معینة من الموقع.

على المسبقة موافقتك على نحصل لم ما األحوال من حال بأي الوصول هذا من رسوم أي تحصیل یتم لن ، ذلك                       ومع
أخرى أداة أي أو العبور وقت مقّدر أو السعر حاسبة في مبین الوقت أو للمعدل تقدیر أي أن على وتوافق تقر أنت                        الدفع.
أو الفعلیة المعدالت عن مختلًفا یكون وقد فقط تقدیر هو وقت أو معدل لتقدیر اإللكتروني الموقع على القبیل هذا                     من
على ، ذلك في بما األسباب من عدد بسبب هذا یكون قد إسناد. إلى موجهة شحنات ألیة الدولي النقل أو المحلیة                       األوقات

 سبیل المثال ال الحصر ، األبعاد الفعلیة لشحناتك والرسوم المحلیة وأي تأخیر غیر متوقع في الشحن.

 

 

 6. المواد المقدمة

 یمكنك تقدیم مواد من خالل الموقع بشرط:

وأن1) ، مقدمة مادة أي في الفكریة) الملكیة حقوق جمیع ذلك في (بما الحقوق جمیع في تتحكم أو تملك بأنك                      تتعهد
 المواد المقدمة تتوافق مع شروط االستخدام هذه ؛

بالكامل2) للتحویل وقابل فیه رجعة وال ودائًما الملكیة حقوق من وخالي حصري غیر ترخیًصا إسناد تمنح                  أنت
المرسلة المواد من مشتقة أعمال إنشاء أو ترجمة أو نشر أو تكییف أو تعدیل أو إنتاج إعادة أو                    الستخدام

  الخاصة بك وتوزیعها وعرضها في جمیع أنحاء العالم في أي وسائل اإلعالم؛ و

 ج) أنت تقر بأنه ال یوجد التزام بالسریة فیما یتعلق بالمواد المقدمة.

 ال یجوز لك تحمیل أو توزیع أو نشر أي محتوى على هذا الموقع بما یلي:
 

 أ) ان تنتهك حقوق الغیر ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر حقوق الملكیة الفكریة ؛
 ب) أن تنتهك أي قانون أو الئحة محلیة أو وطنیة أو دولیة ساریة أو شروط االستخدام هذه ؛

 ج) االحتیال ، أو أي غرض أو أثر احتیالي ؛
الرسائل الحصر: ال المثال سبیل على ذلك في بما ، المقبولة األخالقیة المعاییر أو / و العامة السیاسة مع یتعارض                      د)
؛ للقاصرین الضارة المواد ؛ تشهیریة أو تشهیریة مواد ؛ صریحة جنسیة أو إباحیة صور ؛ المسیئة أو                    الفاضحة
؛ العمر أو الجنسي المیل أو اإلعاقة أو الجنسیة أو الدین أو الجنس أو العرق أساس على التمییز تعزز                     مواد

 المواد التي من المحتمل أن تضایق أو تزعج أو تنذر طرًفا ثالًثا أو تتسبب في إیذاء طرف ثالث ؛
 هـ) ال یتوافق مع االستخدام المعقول للموقع.

 7. التعویض

من والممثلین والوكالء والموظفین والمدیرین والمسؤولین لها التابعة والشركات إسناد شركة عن الدفاع على توافق                 أنت
المعقولة) القانونیة الرسوم ذلك في (بما والتكالیف واألضرار والنفقات والمسؤولیات والخسائر المطالبات وجمیع               أي
نشاط أي أو ، هذه االستخدام شروط من ألي انتهاكك خارج أو من مباشر غیر أو مباشر بشكل ذلك عن الناتجة أو                        الناشئة
الحصري الدفاع تولي في ، الخاصة نفقتنا على ، االلتزام لیس ولكن ، بالحق إسناد تحتفظ الویب. موقع مع بربطه                      تقوم
مع الكامل التعاون على توافق فإنك ، الحاالت هذه مثل في قبلك. من للتعویض ذلك بخالف خاضعة مسألة أي في                      والتحكم

 إسناد في الدفاع عن هذه المسألة.



 

 

8.  

 8. التصدیر

یتعلق فیما الویب موقع إلى الدخول منها یمكنك دولة أي ولوائح قوانین لجمیع لالمتثال الكاملة المسؤولیة أنت                   تتحمل
 بالوصول إلى أي محتوى یظهر أو متاح عبر الموقع واستخدامه وتصدیره وإعادة تصدیره واستیراده.

 9. إدخال البیانات

الخاصة الخصوصیة لسیاسة وفًقا بذلك تقوم وسوف اإللكتروني الموقع استخدام أثناء تقدمها بیانات بأي إسناد تحتفظ                  قد
احتیاطیة بنسخة االحتفاظ عن الوحید المسؤول بأنك تقر أنت وقت. أي في البیانات هذه یحذف قد إسناد بأن تقر أنت                      بنا.

  من هذه البیانات وأن إسناد لن یكون مسؤوًال عن فقدها أو حذفها.

 10. شروط النقل

الموقع خالل من إسناد إلى تقدیمها یتم شحنات ألي إسناد ِقبل من والدولي الداخلي النقل أن على وتوافق تقر                     أنت
یتم والتي ، بها المعمول واألحكام الشروط في علیها المنصوص المسؤولیة وقیود وأحكام لشروط سیخضع                 اإللكتروني

 دمجها في شروط االستخدام هذه بواسطة مرجع.

  11 . حدود المسؤولیة

توفیر یتم ذلك. غیر أو موردیها أو إسناد خالل من إما ، كخدمة لك متاحة معینة ومواد معلومات الویب موقع                      یوفر
أو الحاالت أو األهداف مراعاة خالل من إعدادها یتم ولم ، هي" "كما الویب موقع على المقدمة والمواد                    المعلومات
أي تقدم أو إسناد تضمن ال ضمنیة. أو صریحة نوع أي من ضمانات أي ودون ، فردي مستخدم ألي الخاصة                      االحتیاجات
أو توقیتها أو دقتها أو صحتها حیث من المرتبطة المواقع أو الموقع استخدام نتائج أو استخدام بخصوص                   إقرارات

 موثوقیتها أو غیر ذلك.

أو اإلهمال) ذلك في (بما الضرر أو العقد في سواء مسؤولة تكون أو األخطاء أو األخطاء عن مسؤولة إسناد تكون                      ال
الخاصة أو التبعیة أو المباشرة غیر أو المباشرة الخسائر ذلك في (بما سببه كان مهما ضرر أو خسارة أي عن ، ذلك                        غیر
الوحید الحل إن الموقع. على مقدم تمثیل أو بیان أي عن الناشئة المطالبات جمیع من إسناد تحرر األرباح). خسارة                     أو
مساهمیها أو موظفیها أو مدیریها أو وضباطها لنا التابعة والشركات إسناد مع نزاع أي مع أو سبق ما من ألي                      والحصري

 أو وكالئها في أي منها ، هو التوقف عن استخدامك للموقع.

بالموقع یتعلق فیما والمسؤولیة المسؤولیة كل إسناد تستبعد ، به المعمول بالقانون عمًال به مسموح حد أقصى                   إلى
الضمان الحصر ال المثال سبیل على ذلك في بما ، الضمنیة أو الصریحة ، الضمانات جمیع عن وتتخلى ،                     اإللكتروني
دون ستكون الویب موقع في الموجودة الوظائف أن إسناد تضمن ال معین. لغرض والصالحیة بالتسویق الخاص                  الضمني
أو الفیروسات من خاٍل ، یتیحه الذي الخادم أو الموقع أن أو ، العیوب تصحیح سیتم أنه أو ، األخطاء من خالیة أو                         انقطاع

 المكونات الضارة األخرى.

التكالیف جمیع على وموظفیها ومسؤولیها إسناد بتعویض ستقوم إسناد ، القانون بموجب به المسموح األقصى الحد                  إلى
الشروط من ألي انتهاكك عن ناشئة إسناد ضد ثالث طرف رفعها مطالبة بأي یتعلق فیما تكبدتها التي واألضرار                    والنفقات
التابعة الشركات جمیع على أیًضا سینطبق ، إسناد عن وتعویضك ، إسناد مسؤولیة استبعاد / تقیید بأن تقر أنت                     االستخدام.

 لـ إسناد ، بما في ذلك أي من الشركات األم أو الفرعیة.



 12.التنازل

أو الحًقا البند هذا تطبیق في حقه عن تنازًال االستخدام شروط من بند ألي الصارم األداء تطبیق في إسناد فشل یمثل                       لن
 أي أحكام أخرى من شروط االستخدام.

 13. التعدیالت

أن على توافق أنت التغییرات. بهذه بإشعار تزویدك ودون وقت أي في االستخدام شروط تغییر في بالحق إسناد                    تحتفظ
السابقة اإلصدارات جمیع أن على توافق وأنت ، المعدلة االستخدام شروط على موافقتك یمثل للموقع المستمر                  استخدامك
إلى فیها تدخل مرة كل في هذه االستخدام شروط من التحقق علیك یجب المعدلة. النسخة محلها تحل االستخدام شروط                     من

 الموقع للتحقق من وجود تحدیثات. تم تحدیث شروط االستخدام هذه آخر مرة في 12 ینایر 2020.

 14. العناوین

 العناوین في شروط االستخدام هذه هي للتسهیل فقط وال تؤثر على تفسیر هذه الشروط واألحكام.

 15. القابلیة للفصل

یعتبر الشرط هذا فإن ، األسباب من سبب ألي للتنفیذ قابل غیر أو الٍغ أو صالح غیر الشروط هذه من أي اعتبار حالة                         في
 قابًال لالنفصال وال یؤثر على صالحیة الشروط المتبقیة وقابلیتها للتنفیذ.

 16. القانون

الفیدرالیة والقوانین الریاض وأنظمة لقوانین وفًقا وتفسر هذه االستخدام وشروط اإللكتروني للموقع استخدامك               یخضع
 للمملكة العربیة السعودیة الساریة في الریاض.

 

 

 17. االتصال

 إذا كانت لدیك أي أسئلة أو استفسارات أو شكاوى تتعلق بموقع الویب أو شروط االستخدام ، فیرجى االتصال بـ إسناد عن
 طریق إرسال برید إلكتروني إلى

.data-and-policies@esnadexpress.com 

 


