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GENERAL TERMS & CONDITIONS    وط واألحكام العامة   ال�ش
   
1. VALIDITY: Our quotations are based on today's current 
valid tariffs and become void if acceptance is not 
declared in written within 15 calendar days.  In general 
our quotations are valid for non-hazardous material as 
per International Maritime Dangerous Goods Code 
(“IMDG”)/Dangerous Goods Transport Regulations (the 
“DGT Regulations”), and non-oversized cargo unless 
otherwise stated in the offer, properly packed for truck, 
air and ocean freight and exclude any insurance which 
can be provided separately upon request.  Furthermore, 
the offer is valid for all new bookings as from today until 
the date mentioned in the offer format under bill of 
lading or air waybill on board date, (the “Validity Date”). 

�ستند أسعارنا ع� التعرفة اليومة الحال�ة السار�ة  الصالح�ة:  .١ 
تصبح باطلة إذا لم يتم اإلعالن عن الموافقة خط�ا  المفعول و 

يوما م�الد�ا. و�شكل عام، فإن أسعارنا سار�ة المفعول    ١٥خالل 
ع� المواد غ�ي الخطرة وفقا لمدونة البضائع البح��ة الدول�ة  

) / وأنظمة نقل البضائع الخطرة (أنظمة   ي الخطرة (آي أم دي �ب
)، والحمولة غ�ي الضخمة مالم  ي

ي يت ينص ع� خالف ذلك  دي �ب
ي العرض، والمعبأة بالشكل الصحيح للنقل بالشاحنات،  

�ض
ض من الممكن أن �قدم  والشحن الجوي والبحري ب�ستثناء أي تأمني
�شكل منفصل عند الطلب. عالوة ع� ذلك، فإن العرض ساري  
المفعول ع� كافة الحجوزات الجد�دة منذ اليوم وحىت التار�ــــخ 

ي ص�غة العرض ب
موجب تار�ــــخ بول�صة الشحن أو  المذكور �ض

ض ("    تار�ــــخ الصالح�ة"). تار�ــــخ بول�صة الشحن الجوي ع� المنت

   
2. CUSTOMS DUTIES: The consignee shall arrange a float 
advance amount to SCHENKER Saudi Arabia LLC 
(“SCHENKER”) towards customs duty/port charges in 
order to avoid unnecessary delays during the customs 
clearance process.  Other payment terms are according 
to these General Terms & Conditions of SCHENKER 
mentioned under clause 3.  

ع� المرسل إل�ه أن �قوم بتس��ة مبلغ مقدم  الرسوم الجمرك�ة:   .٢ 
عن التعرفة    شينكر")عائم إ� شينكر السعود�ة أل أل �ي ("

ات غ�ي الالزمة   الجمرك�ة / رسوم المرفأ وذلك لتجنب التأخ�ي
. و�ق�ة أحكام الدفع �ي وفقا   خالل عمل�ة التخل�ص الجمر�ي

وط واألحكام العامة لـ شينكر والمذكورة بموجب البند   لهذە ال�ش
٣   . 

   
3. PAYMENT TERMS: All freight charges as well as 
surcharges are payable immediately upon receipt of our 
freight invoice without any deduction.  Customs duties 
and other official government charges which are payable 
to port of entry & authorities have to be paid in advance.  
SCHENKER reserves the right that all business is 
transacted CASH AGAINST DOCUMENTS, if not 
negotiated and agreed otherwise in a separate written 
form.  Contact your SCHENKER representative for a 
Credit Line Application (the “CLA”).  The signature of 
such CLA has to be certified by the local responsible 
chamber of commerce & industry.  

كافة رسوم الشحن وكذلك الرسوم اإلضاف�ة  أحكام الدفع:   .٣ 
�ستحق الدفع ع� الفور بموجب إستالم فاتورة الشحن الخاصة  

بنا دون أي إقتطاع. و�جب أن يتم دفع التعرفات الجمرك�ة  
والرسوم الحكوم�ة الرسم�ة المستحقة الدفع لميناء الدخول  
والسلطات مقدما. وتحتفظ شينكر بحق أن كافة االعمال يتم  

التعامل معها ع� مبدأ النقد مقابل السندات، إذا لم يتم  
التفاوض واإلتفاق ع� خالف ذلك بنموذج خ�ي منفصل. ير�ب  

�ي أل  اإلتصال بممثل شينكر لد�كم لتطبيق خط اإلئتمان ("
ئتمان ذلك من  و�جب أن يتم توثيق توقيع تطبيق خط اإل ا�ه"). 

 قبل غرفة التجارة والصناعة المحل�ة المسئولة.  

• Any container detention, damage, cleaning 
charges, if any, will be debited separately as per 
outlay.  

ر أو رسوم تنظ�ف، إن وجدت،   •  أي حجز ألي حاو�ة أو �ض
 سيتم خصمها �شكل منفصل وفقا للمصار�ف.  

• Free time for loading/unloading 3 hours, 
thereafter we will charge with a maximum of 10 
hours per days as follows:     

ي للتحم�ل / التف��ــــغ، و�عد هذە   ٣ • 
ساعات وقت مجايض

ي   ١٠المدة سنقوم بفرض الرسوم بحد أق� 
ساعات �ض

  :  اليوم ع� النحو التا�ي
-  12 mtrs flatbed trailer 135 SAR/Hour  -   ي الساعة   ١٣٥٫٠٠م�ت    ١٢مقطورة مسطحة

 ر�ال �ض
-  Lowbed trailer (30 tons)       SAR/Hour                 
Upon request  

ي الساعة    ر�ال          طن) ٣٠مقطورة منخفضة (  - 
�ض

 حسب الطلب 
-  Hydraulic trailer               SAR/Hour      Upon 
request  

ي الساعة    ها�درول�ك�ة                     ر�المقطورة  - 
 �ض

 حسب الطلب 
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-  X-Ray waiting charges at SEAPORT SAR 150.00 
per trailer (MINIMUM) – if applicable 

ي الميناء البحري  
ر�ال عن كل  150 رسوم إنتظار األشعة السين�ة �ض

  (  إن وجد  –مقطورة(كحد أديض
• Rates are including traffic permission from the 

ministry of transportation and the traffic 
department , but do not include any charges or 
fees imposed in future, as well as the offer does 
not include charges for road constructions, bypass 
removal or fences, or street fixture, strengthening 
of bridge or repair unless clearly specified.  

�شمل المعدالت اإلذن المروري من وزارة النقل و�دارة المرور،   • 
ي المستقبل،  

ائب يتم فرضها �ض ول�نها ال تتضمن أي رسوم أو �ض
وكذلك فإن العرض ال �شمل رسوم إ�شاءات الطرق و�زالة  

ات الشوارع، وتع��ز الجسور  الطرق الج ض انب�ة أو األسوار، أو تجه�ي
 أو إصالحها ما لم يتم تحد�د ذلك ب��ضاح.  

• SCHENKER reserves the right to implement any 
official surcharges or fees, e.g. war risk, equipment 
imbalance surcharges etc., following 
implementation by authorities and/or carriers. 

ي تنف�ذ أي رسوم إضاف�ة رسم�ة أو   • 
تحتفظ شينكر بالحق �ض

ائب، ع� سب�ل المثال، خطر الحرب، والرسوم اإلضاف�ة غ�ي   �ض
المتوازنة ع� المعدات، إلخ ....، عقب التنف�ذ من قبل الهيئات  

كات النقل.    و/أو �ش
   
4. LIABILITIES: SCHENKER’s liability for loss of and 
damage to the goods and for delay is governed by:- 

ي  المسئول�ات:  .٤  ار الىت إن مسئول�ة شينكر عن الخسائر واأل�ض
 -تلحق بالبضائع أو التأخ�ي محكومة بـ : 

   
a) During national transportation or in connection with 

the performance of warehousing and logistic services 
by FIATA Model Rules for Freight Forwarding Services 
(the “FIATA Rules”) in its most recent edition. With 
reference to section 8.3.3 FIATA RULES, SCHENKER’s 
liability shall not exceed a total amount of SDR 
50,000.00 (fifty thousand Special Drawing Rights 

ي أو ف�ما يتعلق بأداء خدمات التخ��ن   )أ   خالل النقل الوطىض
القواعد   –وخدمات اإلمداد والنقل المقدمة من قبل ف�اتا 

النموذج�ة لخدمات الشحن ("قواعد ف�اتا") بأحدث طبعة لها. 
من قواعد ف�اتا، ع� أن ال تتجاوز    ٣-٣-٨مع اإلشارة إ� القسم 

من  خمسون الف   ٥٠٬٠٠٠مسئول�ة شينكر مبلغ إجما�ي وقدرە 
 .   حقوق السحب الخاصة

   
b) during international air carriage by the Convention 

for the Unification of Certain Rules Relating to the 
International Carriage by Air (“Warsaw Convention”) 
including, where applicable, the Vienna and 
Montreal Protocols, or the Montreal Convention as 
applicable; 

خالل الشحن الجوي الدو�ي من خالل إتفاق�ة توح�د بعض   )ب  
إتفاق�ة  القواعد المتعلقة بالشحن الدو�ي عن ط��ق الجو ("

�ال،    وارسو") ي ذلك حيثما ينطبق، بوتوكوالت فيينا ومون�ت
بما �ض

�ال حسب ما ينط   بق.  أو إتفاق�ة مون�ت

   

c) during international road transport by the 
International Convention on the Contract for the 
International Carriage of Goods by Road of Geneva 
(the “CMR”); 

ي الدو�ي من خالل إتفاق�ة جن�ف الدول�ة لعقود  )ت   خالل النقل ال�ب
   "�ي أم آر).  ط��ق ال�ب (الشحن الدو�ي للبضائع عن  

   

d) during international sea transport by the provisions 
of the relevant bill of lading. 

خالل النقل البحري الدو�ي من خالل أحكام بول�صة الشحن   )ث  
 ذات الصلة.  

   
Furthermore SCHENKER. shall not be liable for the delay 
or detention of goods or any loss, damage or 
deterioration arising there from SCHENKER shall not in 
any case be liable for  

عالوة ع� ذلك، لن تكون شينكر مسئولة عن تأخر أو حجز البضائع أو أي   
ر أو تلف ينتج عن ذلك ولن تكون شينكر مسئولة بأي حالة   خسار أو �ض

 عن:  

• Indirect or consequential damages; or   •   ة أو ذات الصلة ؛ أو ار غ�ي المبا�ش  األ�ض
• Loss or damage arising from:   •   :ر الناتج عن  الخسارة أو ال�ض
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-  Insufficient or improper packing or addressing, or  -  والمعالجة غ�ي ال�اف�ة او غ�ي الصح�حة ، أو التغل�ف 
-  The perishable, hazardous, fragile or brittle 
nature or the mechanical arrangements of the 
goods, or  

البضائع ذات الطب�عة القابلة للتلف، الخطرة، القابلة   - 
تيبات الم�كان�ك�ة للبضائع، أو    لل�� أو الهشة، أو ال�ت

-  Failure by the consignee to take delivery within 
reasonable time. 

 إخفاق المرسل له باإلستالم ضمن الوقت المعقول.   - 

   
5. DOCUMENTS: The customer should instruct his 
supplier or responsible loading counterpart to send and 
handover a full set of proper documents (i.e. certificate 
of origin, commercial invoices and packing certificates) to 
our principals at origin.  Consequences out of missing 
documents and or wrong bill of lading instructions (i.e. 
loss of DUTY EXEMPTION) cannot be claimed from 
SCHENKER. Customs duties are not included unless 
otherwise stated. 

ە المسئول عن  الوثائق:   .٥  ع� العم�ل أن يوجه موردە أو نظ�ي
جموعة كاملة من الوثائق الصح�حة  التحم�ل إلرسال و�سل�م م

(ع� سب�ل المثال، شهادة المنشأ، والفوات�ي التجار�ة وشهادات  
ي بلد التصدير. و ال�مكن المطالبة بالتبعات  

التعبئة) لمسئولينا �ض
ي تعل�مات بول�صة  

الناتجة عن فقدان الوثائق و/أو الخطأ �ض
) من  ي �ىب شينكر .  الشحن (ع� سب�ل المثال، فقدان اإلعفاء ال�ض

كما أن الرسوم الجمرك�ة غ�ي مدرجة ما لم ينص ع� خالف  
 ذلك.  

   
6. Booking and Order Acceptance: Booking and order 
acceptance is subject to the availability of sufficient 
equipment and space with our principals and partners.  
SCHENKER will arrange the most economical and safest 
transportation to the destination.  In all transactions the 
forwarder undertakes to protect the interests of the 
customer.  

�خضع الحجز وقبول الطلب لتوفر  الحجز وقبول الطلب:   .٦ 
كائنا, وستعمل شينكر   المعدات والمساحة ال�اف�ة لدينا ولدى �ش

 إ� جهة الوصول.  
�
ع� ترت�ب النقل األ��� إقتصادا واأل��� أمانا

ي كافة التعامالت، يتعهد الناقل بحما�ة مصالح العم�ل.  
 و�ض

   
7. ADDITIONAL COSTS: Any additional costs, fines etc. 
caused by the importer and/or exporter or his suppliers 
such as detention charges, claims due to damaged 
containers, storage charges in the port etc. have to be 
paid immediately by the customer.  

و  �جب أن يتم دفع أي تكال�ف إضاف�ة أالتكال�ف اإلضاف�ة:  .٧ 
غرامات إلخ، ناتجة عن المستورد و/أو المصدر أو مورد�ه كرسوم  

رة، ورسوم   الحجز والمطالبات الناتجة عن الحاو�ات المت�ض
ي الميناء، إلخ، ع� الفور من قبل العم�ل.  

 التخ��ن �ض

   
8. COMPLIANCE: SCHENKER is complying with all local 
rules and regulations of Saudi Arabian Customs and Saudi 
Arabian Port Authorities as well as our “Business Code of 
Ethics” which is valid for all transactions. 
 

تمتثل شينكر بكافة القواعد واألنظمة المحل�ة  اإلمتثال:  .٨ 
ئ السعود�ة وكذلك "قانون  للجمارك السع ود�ة  وهيئات الموايض

أخالق�ات العمل" الخاص بنا والذي �عت�ب ساري المفعول ع�  
 كافة التعامالت.  

In the event that the services or parts thereof 
contemplated herein are prohibited under any laws or 
regulations, including but not limited to US-law, law of 
the European Union or national laws, including but not 
limited to laws and regulations relating to the fight 
against terrorism and embargos, SCHENKER is at its sole 
discretion entitled to partially or fully cancel the service 
at any time, without prior notice and without incurring 
any liability to Customer whatsoever. 

ي حالة تكون الخدمة 
، محظورة  أو أجزاء منها  ،المذكورة هنا  �ض

ض أو  لوائحتحت اي  ي ذلك ، و�دخقوانني
) لوائحل �ض   (وال �قت� ع�ي

ض الوال�ات المتحدة، و  ، أو    لوائحوقوانني ي ض األتحاد األورويب وقوانني
ض و  اللوائح ض متعلقة    لوائحالوطن�ة، و�شمل ذلك القوانني وقوانني

ي   ، تملك شينكر وحدها الحقوالحظورات بمكافحة اإلرهاب
�ض

ي اي وقت، بدون إخطار   إلغاء الخدمة كل�ا أو جزئ�ا 
و�دون    مسبق�ض

      تحمل أي مطالبات من العم�ل بأي شكل كان. 
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9. ACKNOWLEDGMENT: It is the objective of SCHENKER 
not to be directly or indirectly part of any kind of criminal 
activities.  By assuming a contractual relationship with 
SCHENKER the customer acknowledges that he is not 
involved with criminal elements, especially not with 
persons/entities listed on any national or international 
sanction lists for denied parties in accordance to UN 
Resolutions 1373/2001 and 1390/2002, EC Regulations 
2580/2001 and 881/2002. 

إن هدف شينكر هو أن ال تكون طرفا �شكل مبا�ش أو غ�ي  إقرار:  .٩ 
ة بأي عالقة تعاقد�ة مع   مبا�ش بأي أ�شطة إجرام�ة. و�المبا�ش

شينكر، �قر العم�ل بأنه غ�ي متورط مع أي عنا� إجرام�ة، وع�  
وجه التحد�د مع أي أشخاص / ك�انات مدرجة بأي قوائم  

فقا لقرارات  عق��ات وطن�ة أو دول�ة لألطراف المحظور�ن و 
، وقرارات  ٢٠٠٢/ ١٣٩٠و   ٢٠٠١/ ١٣٧٣األمم المتحدة  

 .  ٢٠٠٢/ ٨٨١و   ٢٠٠١/ ٢٥٨٠المفوض�ة األورو��ة 

 
I confirm understanding and acceptance of Schenker Saudi Arabia’s General Terms and Conditions. 

كة شينكر الع�� وط العامة واألحكام ��ش ي أطلعت ع� ال�ش
ي عليها دون تحفظأقر بأيض . �ة السعود�ة المحدودة وفهمتها وأعلن موافقىت  

 
Company Name 

 
كة    اسم ال�ش

Responsible Person 
 

 اسم المسؤول  

Signature 
 

 التوقيع  

Place, Date 
 

 المدينة، التار�ــــخ 

Stamp 
 
 
 
 
 

 الختم  

 


