
 

Terms and conditions 

 

The contract herein is signed by The First Party 

to provide a courier service for parcels and 

documents for the benefit of the Second Party, 

the contract period shall be three months as of 

date. the Second Party signed the agreement 

pursuant to terms and conditions shown here 

under 

These terms and Condition are made and 

entered into by and between the company 

identified in the Application Form (“customer”) 

and (Postage) for the use of Postage shipping 

services (“Services”). The Services is provided to 

the Customer under the terms and conditions 

below and any updated or amendments as 

published from time to time by Postage on its 

website. www.postagexp.com: 

1- Customer hereby authorizes Postage to 

ship, collect, or receive all packages 

addressed to the Customer until the 

Customer notifies Postage in writing of 

its intent to terminate the Service. 

2- Postage will calculate shipping rates for 

Domestic weight (L x W x H / 4,000). 

3- The applicable rates are in Saudi Riyals 

(SAR) and are exclusive of any excise 

sales use value added or other taxes, 

levy, tariffs, or duties that may be 

applicable to the Services offered by 

Postage under the agreement. When 

Postage has the legal obligation to 

collect such taxes which are otherwise 

imposed on payments to Postage will 

be customer’s sole responsibility. All 

payments by the customer for the 

services will be made free and clear of, 

and without reduction for any 

withholding taxes. Im the even 

withholding tax is deductible by law 

then the customer shall notify Postage 
Prior to deducting withholding taxes and 

will provide Postage within thirty (30) days 

 

 الشروط واالحكام  

 

ا من قبل الطرف األول لتوفير خدمة البريد السريع  ذتم توقيع العقد ه

دات لصالح الطرف الثاني، وتكون مدة العقد سنة من  للطرود والمستن

الثاني اإلتفاقية وفقا للشروط واألحكام   تاريخ هذه اإلتفاقية وقع الطرف

 الموضحة أدناه.

تم إبرام هذه الشروط والبنود بين )"العميل"( وشركة بوستج إلستخدام 

خدمات النقل السريع من بوستج )"الخدمة"(. يتم تقديم الخدمة إلى  

لعميل بموجب الشروط واألحكام أدناه وأي تحديثات لها أو تعديالت  ا

من حين إلى آخر من قبل بوستج على موقعها  نشره فيها سيتم

 اإللكرتوني

www.postagexp.com 

يفوض العميل بموجب هذه الشروط بوستج بالقيام  -1

الى  إستالم أي من وكافة الطرود المعنونةبتحصيل أو 

العميل الى حين قيام العميل بإشعار بوستج خطيا بنيته  

 إنهاء الخدمة 

تقوم بوستج بإحتساب أسعار الشحن المحلي بناء على   -2

القيمة األعلى للشحنة من حيث الوزن القائم او الوزن  

 وتكفلة الوزن اال   (4000/جمي )طول*عرض*ارتفاعالح

تحسب اسعار الشحن ورسوم الخدمات باللاير السعودي   -3

وال تشمل أي رسوم او ضرائب مبيعات او إستخدام أو  

ضرائب القيمة المضافه أو أي ضرائب أخرى أو  

تعريفات مفروضة على الخدمات المقدمة من قبل بوستج  

التزام بوستج قانونا بدفع  بموجب هذه اإلتفاقية. وفي حال 

أي ضرائب أو تعريفات. فإن قيمة هذه الضرائب  

والتعريفات يتم إرسالها بموجب فاتورة إلى العميل وعلى 

العميل دفع قيمتها. يتحمل العميل بشكل كامل أي ضرائب  

مماثلة مفروضة على الدفعات المقدمة لبوستج. تكون  

ميل غير جميع الدفعات المستحقة لبوستج من قبل الع 

شاملة ألي اقتطاعات ضريبية. وفي حال حسم 

اإلقتطاعات الضريبية بموجب القانون، على العميل  

إخطار بوستج قبل خصمها. وعلي العميل أيضا أن يقدم  

( يوما إيصاالت رسمية صادرة 30لبوستج خالل ثالثين )

من سلطة الضرائب المختصة أو أي إثبات آخر تطلبه  

 أن تلك الضرائب تم دفعها.   بوستج كوسيلة إلثبات 

يتعهد العميل بعدم استخدام الخدمة ألي أغراض غير  -4

قانونية أو غير أخالقية أو فاحشة أو احتيالية أو ألي  

اغراض أخرى تحظرها أنظمة بوستج أو بلد المنشأ أو بلد 

المقصد أو أي أنظمة أخرى. كما يتعهد العميل بأن يكون  

كافة القوانين الدولية  أي استخدام للخدمة متوافقا مع 

واالتحادية وقوانين الواليات والقوانين المحلية. تشمل هذه 

القوانين ولكن ال تقتصر على القوانين المتعلقة بالعمل  

المصرفي وغسيل األموال والعقوبات التجارية واألعمال 

 اإلرهابية.

تخضع أسعار الشحن وأي نفقات أخرى ذات عالقة واردة  -5

بنود إلى التغيير حسب التقدير في هذه الشروط وال

الحصري ل بوستج في أي وقت كان. مع توجيه إشعار  

( يوما إلى العميل. يتم 30خطي مسبق مدته ثالثين )

إرساله إلى عنوان البريد االلكتروني للشخص المفوض  

 حسب ماهو مشار إليه في نموذج الطلب. 

يجوز لبوستج تعديل هذه الشروط والبنود من حين إلى  -6

دون الحاجة الى اشعار العميل. يتم نشر أي من آخر 

 وكافة التعديالت في هذه  

http://www.postagexp.com/
http://www.postagexp.com/


with official receipts issued by the 

appropriate taxing authority or such other 

evidence as is reasonably requested by 

Postage to establish that such taxes have 

been paid. The applicable rates are also 

exclusive of all applicable levy including but 

not limited to customers free domicile 

charges (if any) or otherwise 

4- Customer undertakes not to use the service 

for any illegal, immoral, obscene, or 

fraudulent purposes or for any other 

purposes prohibited by Postage, or by the 

country of origin, or by the country of 

destination, or any other regulations. 

Customer further undertakes that any use 

of the service shall be in conformity with all 

international, federal, state, and local laws 

such laws include but are not limited to 

laws related to banking, money laundering, 

trade sanction, and terrorist activities 

5- Postage shipping rates and any other 

related charges are subject to change upon 

the sole discretion of Postage at any time 

whatsoever: with thirty (30) days prior 

notice to customer to be sent to the email 

address of the authorized person as 

indicated on the application form 

6- Postage may amend these terms and 

conditions from time to time and without 

notice to the customer. All amendments to 

these terms and conditions shall be 

published on Postagexp.com and shall be 

effective on the date of publication thereof. 

Customer is responsible for checking these 

terms and condition periodically to remain 

updated and in compliance with these 

terms. Customer’s use of the account after 

any amendment to the terms and 

conditions shall constitute acceptance by 

the customer of the amended terms and 

conditions, and customer also agrees to be 

bounded by any such changes/revisions. 

7- Customer agrees that Postage may cease to 

provide such services to the customer of 

good cause. Good cause shall include, but is 

not limited to: 

a. Customer’s use of the service of 

illegal, obscene, or Fraudulent 

purposes or for any purpose 

prohibited by Postage, the 

country of origin, country of 

destination, or any other 

 

 

وتدخل حيز النفاذ  postagexp.comالشروط والبنود على الموقع 

يكون العميل مسؤوال عن اإلطالع على هذه  اعتبارا من تاريخ نشرها. 

الشروط والبنود بصورة دورية للبقاء على إطالع على هذه الشروط  

العميل للحساب بعد أي تعديل في الشروط  وااللتزام بها. يشكل استخدام 

والبنود قبوال من العميل للشروط والبنود المعدلة. ويوافق العميل على  

 . التنقيحاتاإللتزام بأي من هذه التغييرات/ 

يوافق العميل على أنه يجوز لبوستج وقف تزويد العميل   -7

بهذه الخدمه لسبب مشروع يشمل السبب المشروع. ولكن  

 ال يقتصر على:

a.  استخدام العميل للخدمه ألغراض غير قانونية

أو فاحشة أو احتيالية أو ألي غرض آخر  

تحظره أنظمة بوستج أو بلد المنشأ أو بلد  

 المقصد أو أي نظام أو قانون آخر: 

b.  تخلف العميل عن دفع األموال المستحقة إلى

 بوستج عند استحقاقها

c.   ومخالفة العميل ألي من أحكام هذه الشروط

 والبنود 

 لمسؤولية:ا -8

a.  لاير   مائتانتنحصر مسؤولية بوستج بقيمة

عن كل شحنة بحد اقصى ( 200) سعودي

محلية مع مراعاة األحكام المتعلقة بالشحنات 

بكافة األحكام   المحظورة. يقر العميل ويقبل

والشروط المنصوص عليها هنا قبوال غير  

مشروط وال رجعة فيه ويوافق على إلتزامه  

 بها

b.  لمعلومات  تحتفظ بوستج بحق الكشف عن ا

الشخصية للزبون إلى أي جهة حكومية تطلب  

واجبة  نمنها ذلك بغرض التقيد بالقواني

التطبيق. والطلبات المشروعة للسلطات  

الرسمية أو لتشغيل الخدمة بصورة سليمة أو 

 اية بوستج أو زبائنها أو مورديها.ملح

c.   يجوز لبوسنج حسب تقديرها الخاص طرح

العميل   أو إتالف أو بيع أي من شحنات

بالمزاد أو التصرف بها بخالف ذلك خالل  

( يوما بعد استالمها لحساب العميل 60ستين)

في حال لم يقم العميل بالمطالبة بالشحنات  

 المستلمة لحساب العميل 

d.  ال تتسلم بوستج نيابة عن العميل البريد

المضمون المسجل مبالغ نقدية على شحنات  

لى  التوصيل او رسوم الطوابع المستحقة ع

البريد ما لم يتم إجراء ترتيب مسبق لذلك  

والموافقة عليه من قبل بوستج على أساس  

كل حالة على حدة. مع األخذ باالعتبار قبول 

صراحة  بوستج لهذه البنود. يعفي العميل 

الضرر  بوستج من أي مسؤولية عن الخسارة 

أو أي تصرف في هذه البنود ويتنازل عن أي 

 المطالبة ضد بوستج. أو كل حقوقه في 

e.   يتعهد العميل بعدم شحن شيكات أو أموال

 نقدية لحامله مع بوستج 

f.   يكون العميل مسؤوال عن ضمان أن

محتويات الشحنة تم تعبئتها وتغليفها بالشكل  

المناسب لمنع أي ضرر. لن تكون بوستج  

الى تعبئة أو يعزى  مسؤولة عن أي ضرر 

 تغليف غير مناسب 

g.  يكون العميل مسؤوال عن الحصول على

 تأمين خاص به وحسب طلب العميل يمكن  



regulation or law    

b. Customer’s failure to pay monies 

owed to Postage when due: and 

c. Customer’s violation of any 

provision of these terms and 

conditions 

Customer acknowledges that for the 

purpose of determining good cause as 

provided herein, that action of any person 

authorized by customer to use the service 

will be attributed to customer 

8- Liability 

a. Postage’s limited liability of 200 

SAR per each domestic shipment 

and to the provisions relating to 

prohibited shipments. The 

customer hereby irrevocably and 

unconditionally acknowledges 

and accepts in advance all the 

terms and conditions and agrees 

to be bound thereby 

b. Postage reserves the right to 

disclose customer’s personal 

information to any law 

enforcement agency requesting it 

in order to comply with applicable 

laws in lawful official authority 

requests to operate the service 

properly, or to protect Postage, its 

customers, or suppliers. 

c. Postage may, at its sole 

discretion, discard, destroy, 

auction, or otherwise dispose of 

any of the customer’s shipments 

within sixty (60) days after 

receipts to the customer’s 

account 

d. Postage shall not accept 

certified/registered mail, cash on 

delivery shipments, and/or 

Postage due mail on the 

customer’s behalf unless 

otherwise requested by the 

customer and agreed by Postage 

on a case-by-case basis. In 

consideration for Postage from all 

Responsibility for loss, damage, or 

other disposition of such items 

and waives all rights of claims 

against Postage. 

 

 

 

 

h. تقوم بهذا التأمين بقيمة الشحنة   بأن وستج لب

 المعلنة  

i.   يوافق العميل على حماية وتعويض وصون

وتجنيب بوستج وفروعها وشركاتها التابعة  

وشركاتها األم والمرخص لهم بموجب امتياز  

ووكالئها ومستخدميها   من قبلها وموظفيها 

واألضرار   على أي من وكافة الخسائر واال

لبات والطلبات  والمصاريف والمطا

والمسؤوليات والقرارات وحسابات التسوية 

والتكاليف وأسباب الدعاوي من أي نوع أو  

طبيعة كانت والتي تنشأ عن أو فيما يتصل  

باستخدام الحساب والخدمة. بما في ذلك  

ودون اإلقتصار على أي طلبات ومطالبات  

وأسباب دعاوي عن اإلصابة الشخصية أو 

نشأ عن  ي لدب بالممتلكات وال الضرر الالحق 

, ذلك االستحدام أو عن توقف خدمات البريد

سلطة البريد ذات العالقة في بلد المنشأ أو  

عجز أي خدمة بريد سريع تجاري أخرى في 

تسليم أو بخالف ذلك عدم التسليم في الموعد 

المحدد ألي شحنة أو عن الضرر الالحق أو 

  الخسارة في أي شحنة أو محتويات حساب 

من جراء أي سبب كان وعن أي مخالفة من 

قبل العميل ألي من القوانين الدولية أ,  

االتحادية أو قوانين الواليات أو القوانين 

 المحلية واجبة التطبيق. 

j.   ما لم يرد عليه النص بخالف ذلك أسعار

الشحن غير شاملة لكافة ضرائب المطارات 

المحلية أو ضرائب القيمة المضافة أو 

جمركية أو الرسوم أو األتعاب أو  الرسوم ال

العوائد أو التأمينات أو المصروفات المترتبة 

عن حمل بضائع العميل والتي تقع مسؤوليتها 

 على عاتق العميل حصرا. 

k.  تفسر هذه الشروط والبنود ويتم تأويلها وفقا

 ألنظة المملكة العربية السعودية.

l.  في حال تم تفسير أي فقرة أو أي جزء من

ن هذه الشروط والبنود باعتباره  أي فقرة م

غير قابل للتطبيق،  اوغير قانوني أو باطل 

يعتبر هذا النص او الجزء كأن لم يكن، ويتم 

حذفه من هذه الشروط والبنود في حين 

تستمر كافة الفقرات األخرى في هذه الشروط  

من أي فقرة يتم  والبنود والجزء المتبقي

باطلة أو تفسيرها باعتبارها غير قانونية أو 

 غير قابلة للتطبيق كاملة المفعول واألثر 

m.   ال يعد عدم قيام أي طرف بتطبيق أي شرط

أو حكم أو بند من هذه الشروط والبنود في 

أي وقت كان أو ممارسة ألي حق وارد فيها 

 بأي من األحوال تنازال عن ذلك 

 الفوترة وشروط التسهيالت  -9

a.  أسس  تقوم بوستج بإصدار فواتير للعميل على

شهرية ويتعد العميل بتوسية كامل القيمة ألي 

يوما من تاريخ  30فاتورة غير مسددة خالل 

الفاتورة: في حال عدم التسديد لبوستج كامل 

الحق في خصم أي مبلغ مستحق من المبالغ  

 المستلمة عن العميل. 

b.  أي اعتراض من قبل العميل على الفاتورة

تالم ايام من اس 7يجب أن يقدم لبوستج خالل 

 الفاتورة: 



e. Customer warrants not to ship 

bearer/blank cheques or cash 

money with Postage 

f. Customer is responsible to ensure 

that content of shipment is picked 

correctly to prevent damage. 

Postage will not be responsible 

for damage due to poor 

packaging. 

g. Customer is responsible for 

obtaining its own insurance. Upon 

customer’s request Postage can 

arrange for insurance for the 

declared shipment value. 

h. Customer agrees to protect, 

indemnify, safeguard, and hold 

Postage and its respective 

affiliates, subsidiaries, parent 

corporation, franchisees, officers, 

agents, and employees harmless 

against any and all losses, 

damages, expenses, claims, 

demands. Expenses, claims, 

demands, liabilities, judgments, 

settlement accounts, costs and 

cause of action of any type or 

nature arising out of or in 

connection to use of the account 

and the service, including without 

limitation any demands, claims, 

and causes of action for personal 

injury or property damage arising 

from such use, from failure of the 

country of origin postal services, 

other relevant postal authority, or 

any commercial  courier service to 

deliver on time or otherwise fail 

to deliver any shipment from 

damage to or loss of any 

shipment or account contents by 

any cause whatsoever, and from 

any violation by customer of 

applicable international, federal, 

state or local laws. 

i. Postage is only responsible for 

shipping packages that have the 

same name as the customer 

stated on the application form. 

Postage may, at its sole 

discretion. Elect not deliver the 

shipment  

j. These terms and conditions shall 

be constructed and interpreted in 

accordance with the laws of the  

 

c.  ستقوم بوستج بتحويل المبالغ المستلمة بالنيابة

 أيام عمل  7عن العميل كل 

d.  تقوم بوستج باصدار الفاتورة الشهرية للعميل

بشكل الكتروني الى البريد االلكتروني  

سجل عند فتح الحساب بفهم  المعتمد والم

العميل ايضا. ويقر بأن الفاتورة ستصدر 

باللغة اإلنجليزية والعربية ويتكفل بالسداد  

 الكامل وفقا لذلك 

 مالحظة 

هو للشحنات التي ال  وضح في الباقة عدد الشحنات الم •

. وفي برهما اككيلو وزن حجمي او فعلي اي 5تتجاوز 

ضافية كما وزن اال حالة زيادة الوزن فانه يطبق تكلفة ال

 ط واألحكامروهو مبين في الش

تقوم بوستج بحساب وزن الشحنة الفعلي والحجمي   •

بالقيمة   خذ( ويتم األ4000تفاع/االرXالعرضX)الطول

 . األعلى

 تكلفة الوزن اإلضافي هو لاير لكل كيلو اضافي •

 التغليف هو مسؤولية العميل  •

ميع مدن  ستالم من مدينة الرياض فقط والتوصيل لجاإل •

 المملكة 

 لاير  8عند اإلستالم رسوم الدفع  •

 



k. If any section or any portion of 

any section of these terms and 

conditions is constructed to be 

illegal, invalid or unenforceable, 

such as provision or portion shall 

be deemed obsolete and deleted 

from these terms and condition 

and the remaining portion of any 

section which is construed to be 

illegal, invalid or unenforceable 

shall continue in full force and 

effort 

l. Failure by any party to enforce at 

any time any term, provision, or 

condition of these terms and 

conditions, or to exercise any 

right herein, shall in no way 

operate as a waiver therefore 

10- Invoicing and Credit terms 

a. Postage will invoice the customer 

on a monthly basis, and the 

customer undertakes to settle the 

full amount of any outstanding 

invoice within 30 days from the 

invoice date. Postage holds the 

right to offset any pending 

amount from COD amounts 

b. Any discrepancy in the invoice 

should be brought to Postage’s 

attention withing 7 (seven) days 

from receipt of the invoice 

c. Postage will remit all collected 

cash 7 working days. 

d. Postage will only be issuing a 

monthly electronic invoice to the 

sent to the email provided by the 

customer upon opening the 

account. The electronic invoice 

shall be deemed received once it 

has been sent and received by the 

provided email. Customer further 

understands and acknowledge 

that the invoices will be issued in 

the English and Arabic languages 

and shall insure full payment 

accordingly. 

e.  

 

 

 

 

 



j. These terms and conditions shall 

be constructed and interpreted in 

accordance with the laws of the 

Kingdom of Saudi Arabia. 

Note 

• The number of shipments shown in the 

package are for the shipments that don’t 

exceed 5Kg either volumetric or domestic 

weight  

• For additional weight, the cost will be 1 

Riyadh for each kg 

• The customer is responsible of wrapping 

the packages 

• Pick up is from Riyadh only, and we deliver 

to all over the Kingdom 

• The COD charge is SR. 8.00 

 

 


