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EQUINE ISOLATION AND TRANSPORTATION AGREEMENT

اتفاقية حجر وشحن الخيل
FIRST PARTY / الطرف األول
INTENDED BUYER OF SERVICES / PRODUCTS AS MENTIONED ON THE
NAME OF COMPANY
اسم الشركة
ISSUED PRFORMA INVOICE / INVOICE.
This document presents First Party herein after referred to as ‘customer’ or the ‘First Party’ or collectively
both parties as ‘Parties’. First Party is the one whom invoice has been issued to proceed with the payment.

SECOND PARTY / الطرف الثاني
NAME OF COMPANY
اسم الشركة

JITEx COMPLETE LOGISTICS SOLUTIONS

OWNER NAME
اسم الممثل

MR. ADEL AL TAMIMI

COUNTRY
الدولة

SAUDI ARABIA

OFFICE PHONE
هاتف المكتب

+966 9200 9050

CITY
EMAIL ADDRESS
DAMMAM
ADEL@JITEX.SA
المدينة
البريد اإللكتروني
This document presents JITEx Complete Logistics Solutions herein after referred to as ‘JITEx’ or the ‘Company’
or collectively both parties as ‘Parties’.
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TERMS OF AGREEMENT / شروط االتفاق
This agreement shall be considered as entered into the
effect from the date of payment against the issued
invoice.
PARAGRAPH NO. 1
The First Party have requirements i.e horse(s) that need
to be transported from one location to another by the
services being provided by the Second Party including
but not limited to stabling services, horse registrations,
ownership transfer, horse workout, stable to stable
services, land transport or airfreight for horse(s) as per
the agreed and approved quotation/proforma invoice
on a case to case basis which describe the required
services, the price and the timeline.

PARAGRAPH NO. 2
This terms & conditions agreed by both the parties in
accordance with the services to be provided by the
second party to the first party as mentioned below.
PARAGRAPH NO. 3
First Party/Horse Owner understands and acknowledges
that if insurance is not provided to the Second Party by
the First Party then s/he agrees that s/he assumes all
risks, expenses or liabilities associated, care or feeding
for all the horses mentioned in Quotation/Proforma
Invoice are in the cost of the first party.
PARAGRAPH NO. 4
In case if the First Party’s equines are insured, the
Second Party shall be provided with Insurance Policy.
PARAGRAPH NO. 5
Note: Second Party recommends that First party
arrange to for mortality, major medical and transport
insurance for their horse. This is the horse owner’s
responsibility, and Second Party assumes no liability
under any circumstance.
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تدخل هذه اإلتفاقية حيز التنفيذ ويعمل بها إعتبارا من تاريخ دفع فاتورة
صادرة

: ) 1( البند رقم
حيث ان الطرف األول له حاجة يود نقلها كاألحصنة وغيرها من موقع إلى
 بواسطة الطرف الثاني مقدم الخدمة والذي يقوم ايضا بتقديم خدمات, آخر
,نقل الملكية,  فتح ملف تسجيل للخيل: أخرى على سبيل المثال ال الحصر
 شحن الخيل بريا أو جويا,نقل من اسطبل الى اخر,  االيواء,تدريب الخيل
وذلك حسب التسعيرة المعتمدة والمتفق عليها من قبل الطرفين والتي تصف
الخدمات المطلوبة والسعر والفترة الزمنية لكل حاله على حدى حسب فاتورة
.التسعيرة المتفق عليها
:)2( البند رقم
فيما يلي الشروط واألحكام المتفقة عليها من قبل الطرفين وفقا للخدمات التي
.يقدمها الطرف الثاني للطرف األول والمذكورة أدناه
: )3( البند رقم
 مالك الحصان بأنه إذا لم يتم توفير التأمين/يقر ويوافق الطرف األول
للطرف الثاني بواسطة الطرف األول فإنه يفترض بأن جميع المخاطر أو
المصاريف أو االلتزامات المرتبطة من الرعاية أو التغذية لجميع الخيول
. الفاتورة المبدئية هي على حساب الطرف االول/ المذكورة في الفاتورة
: )4( البند رقم
. عليه تقديمها للطرف الثاني, في حال أن الطرف األول لديه تأمين ألحصنته
: )5( البند رقم
على الطرف األول اإلفصاح عن أي معلمومات تخص أحصنته كاإحتمالية
.بنقلهم
الخاص
والتأمين,
طبية
حادثة
,
الوفاة
فهذه مهمة مالك الحصان وليس على الطرف الثاني أي مسوؤلية تحت أي
.ظرف من الظروف
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: )6( البند رقم

PARAGRAPH NO. 6
However, if First Party wishes that Second Party arrange
for their horse insurance, please let us know officially
and that will be dealt in a separate contract with the
insurance company directly.

 يرغب بأن يقوم الطرف الثاني بتولي مهمة, في حالة أن الطرف األول
 يجب على الطرف األول إعالم الطرف الثاني, إستخراج تأمين للحصان
رسميا بذلك وفي هذه الحالة سيتم التعامل مع هذه الخدمة التي سيقدمها
.الطرف الثاني للطرف األول في عقد مستقل مع شركة التأمين مباشرة
: )7( البند رقم

PARAGRAPH NO. 7
The cost of the services provided by the Second Party is
as shown on the agreed and signed Performa invoice by
the First Party. This may include: quarantine in USDA
approved facility or the country that it is dispatching
from, for the period specified by the country of
destination, twice daily feeding, feeding of supplements
if provided by owner/agent, grooming, halter and lead
rope, preparation of International Health Certificate
and/or any other required documents, required
veterinary services, transportation in an approved
trailer to the airport of departure and qualified
attendants to accompany the equine on the trip. Daily
turn out and blanketing services are also available and
may be arranged on a case-by-case basis.

تكلفة خدمات الطرف الثاني ستكون موضحة في الفاتورة المبدئية المعتمدة
 وقد يشمل ذلك الحجر الصحي في.والموافق عليها من قبل الطرف األول
مرفق معتمد من وزارة الزراعة في البلد الذي سوف تشحن الخيل من خالله
 وتزويدها،  التغذية مرتين في اليوم،  للفترة المحددة من قبل بلد المقصد،
، والمقود, خدمات العنايه بالخيل، الموكل/ بالمكمالت إذا قدمها المالك
،  وإعداد شهادة صحية دولية أو أي وثائق أخرى مطلوبة، والرشمه
 والنقل في مقطورة معتمدة لمطار المغادرة، والخدمات البيطرية المطلوبة
 كما تتوفر خدمات تشغيل.واألشخاص المؤهلين لمرافقة الخيول في الرحلة
الخيل اليومي (المقاود) والغطاء ويمكن ترتيبها على أساس كل حالة على
.حدة
: )8( البند رقم

PARAGRAPH NO. 8
Following services may also be provided and shall be
charged in case by case bases based on customer
requirement: registration or transfers of registration
papers, transportation from the farm/ranch of origin to
the isolation facility, veterinary services beyond those
required by law, if needed, farrier service, and/or any
additional special handling or needs. Payment of any
taxes, duties, fees or other costs that is required upon
arrival in the country of discharge / destination.
However, if any of the above been specified and agreed
in the signed and agreed quotation / Performa Invoice,
then the specified services will be applicable.

:قد يتم تقديم وإحتساب تكلفة الخدمات األتية على حسب حاجه العميل
 النقل من مزرعة المنشأ إلى مرافق,التسجيل أو نقل متستندات التسجيل
 إذا لزم, الخدمات البيطرية بما يتجازو تلك المطلوبة بموجب القانون,الحجر
. واي معالجة خاصة أو إحتياجات اضافيه,)األمر العناية بالحوافر (التحذية
دفع أي ضرائب أو رسوم أو تكاليف أخرى والمطلوب دفعها عند الوصول
.النهائية
الوجه
بلد
إلى
 إذا تم إلحاق ماتم ذكره أعاله في التسعيرة أو الفاتورة األولية, ومع ذلك
 ويعتبر.المتفقة عليها والمعتمدة سيتم تقديم ماتم تحديده وسيطبق حينها
األساس في الخدمات المقدمة من قبل الطرف الثاني هو ما يتم ذكره في
.الفاتورة المبدئية والتي قام الطرف األول بدفع قيمتها

: )9( البند رقم

PARAGRAPH NO. 9
If the mares have not been ultra-sounded or palpated,
the breeding date is not known and the mare appears to
be in the advanced stages of pregnancy, Second Party
may require a veterinary examination to determine the
stage of pregnancy at the owner’s expense. Mares that
are determined by the veterinarian to be at risk of
foaling during isolation or shipping will not be accepted
for isolation and/or shipping until foaling is done. The
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إذا كانت الفرس القح و لم يتم فحصها وعدم معرفه تاريخ لقاحها ويظهر
في هذه الحالة قد يطلب الطرف، عليها أنها في مراحل متقدمة من الحمل
) صا بيطريًا لتحديد مرحلة الحمل على نفقة المالك ( الطرف األول
ً الثاني فح
 لن يتم قبول الفرس التي تكون في خطر أثناء الحجر أو الشحن على حسب.
.الحمل

فتره

تنتهي

حتي

البيطري
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تحظر قواعد اتحاد النقل الجوي الدولي شحن الفرس التي تكون قد مضى
. يوم أو أكثر300 على حملها
: )10( البند رقم

PARAGRAPH NO. 10
The price includes the services that are mentioned in
the approved quotation/pro-forma invoice provided by
the second party to the first party for each time that the
services may be required.

السعر يتضمن تلك الخدمات الموضحة في التسعيرة أو الفاتورة المبدئية
المعتمدة والموافق عليها والتي تم تقديمها عن طريق الطرف الثاني إلى
.الطرف األول في كل مرة تكون الخدمات فيها مطلوبة
: )11( البند رقم

PARAGRAPH NO. 11
This agreement will cover all the current and future
orders that the first party will be issuing to the second
party and accordingly the second party will provide the
required services to the first party, however the services
that are covered in this agreement which are listed
below, are not necessary to be performed the final
confirmation for the services that will be provided is
based on the approved quotation/pro-forma invoice
that will be issued by the second party and signed by
the first party on order to order basis.

تغطي هذه االتفاقية جميع الطلبات الحالية والمستقبلية التي يطلبها الطرف
، األول للطرف من الطرف الثاني وينفذها الطرف الثاني للطرف االول
،  سيقدم الطرف الثاني الخدمات المطلوبة للطرف األول، وبنا ًء على ذلك
وتعتبر الخدمات المذكورة في هذه االتفاقية هي على سبيل المثال ونطاق
 ويعتبر نطاق العمل النهائي،العمل الذي قد يتضمنه طلب الطرف األول
/ المعتد به للخدمات التي سيتم تقديمها هو ما يتم ذكره في التسعيرة المعتمدة
الفاتورة المبدئية المعتمدة والتي سيتم إصدارها من الطرف الثاني
.تأكيدها من قِبل الطرف األول حسب طلبه/وتوقيعها

: )12( البند رقم

PARAGRAPH NO. 12
In case of delaying the settlement of final invoices,
delivery of horse may put on hold and horse quarantine,
food charges, vet charges and any other charges which
are accumulating on taking care of the horse and shall
be charged to the First Party which shall be settled
before the delivery of the horse.

 سيتم تعليق حجر وشحن األحصنة، في حالة تأخير تسوية الفواتير النهائية
 ورسوم الطبيب البيطري وأي رسوم أخرى، وستحسب تكلفة رسوم الطعام
 ويتم تحميلها على الطرف األول الذي يجب, تتراكم عند االعتناء بالحصان
. عليه تسويتها قبل إستالم الحصان من الطرف الثاني
: )13( البند رقم

PARAGRAPH NO. 13
In case the horse is bought from an Auction, and the
First Party ask the Second Party to transport the horse
that was bought from the auction, the Second Party
shall process the horse for shipping assuming that the
First Party has cleared all the dues on the horse which
has been bought from the auction, when the transport
time is due, the Second Party is obliged to follow the
roles of the auction place, therefore if the bought horse
has not been paid to the auction authority, the Second
Party shall have the right not to ship the horse, and any
cost incurred due to the default of the First Party
clearing the horse obligation shall be paid in full by the
First Party.
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 ويطلب الطرف األول من الطرف، في حالة شراء الحصان من المزاد
 يقوم الطرف الثاني بتجهيز، الثاني نقل الحصان الذي تم شراؤه من المزاد
الحصان للشحن على افتراض أن الطرف األول قام بتصفية جميع
.المزاد

من

شراؤه

تم

الذي

الحصان

على

المستحقات

 يلتزم الطرف الثاني بإتباع القواعد المتبعة في موقع، عندما يحين الوقت
سيكون،  وبالتالي إذا لم يتم دفع الحصان المشترى لمسؤول المزاد، المزاد
 وأي تكاليف متكبدة بسبب، للطرف الثاني الحق في عدم شحن الحصان
تقصير الطرف األول في تسوية التزام الحصان يجب أن تدفع بالكامل من
.قبل الطرف األول
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DESCRIPTION OF THE SERVICES PROVIDED / وصف الخدمات المقدمة
: )14( البند رقم

PARAGRAPH NO. 14
The below description are used to describe the services
that the second party usually provides to the customers.
However, the final reference for the included services
for each order is based on the approved quotation/Proforma Invoice that would be issued by the second party
in order to order basis.

يستخدم الوصف أدناه لوصف الخدمات التي يقدمها الطرف الثاني عادة
 يعتمد المرجع النهائي للخدمات المشمولة لكل طلب على،  ومع ذلك.للعمالء
 الفاتورة المبدئية المعتمدة من قبل الطرف األول والذي/ عرض األسعار
.سيتم إصدارها وتوقيعها من قبل الطرف الثاني حسب الطلب
:المحجر الصحي. أ

A. QUARANTINE
Quarantine an isolated stables that is approved by
USDA approved facility or the country that the equine
will be shipped from for the specified period that is
required based on government regulation in both the
countries of dispatching and receiving.

المحجز هو اإلسطبالت المعزولة التي تكون معتمدة من وزارة الزراعة في
الدولة التي سيتم شحن الخيول منها للفترة المحددة المطلوبة بنا ًء على اللوائح
.الحكومية في كل من دول اإلرسال واالستقبال

:العزل. ب

B. ISOLATION
It is stabling in isolated stable that is not required to
have approval from the respected authority, where the
travelling horses kept isolated from the other nontravelling horses in the same stable.

يتم العزل في مكان في اإلسطبل معزول وال يشترط الحصول على موافقة
 حيث تبقى الخيول المنتقله معزولة عن الخيول، من الجهات الحكومية
.األخرى غير المسافرة في نفس اإلسطبل إلى حين موعد سفرها
:  الحجر الصحي/  اإلسطبل/  التغذية أثناء العزل. ج

C. FEEDING DURING ISOLATION / STABLING /
QUARANTINE
Twice daily feeding, feeding of supplements if provided
by owner/agent, daily turn out and blanketing services
are also available and may be arranged on a case-bycase basis.
D.

 الوكيل/  وتزيدها بالمكمالت الغذائيه إذا قدمها المالك، ً التغذية مرتين يوميا
 كما تتوفر خدمات التنظيف اليومية وخدمه غطاء الخيل على حسب الحاجه،
.ويمكن ترتيبها على أساس كل حالة على حدة
:  الشحن البري. د

LAND TRANSPORT

Second Party shall provide and quote the standard
services such as Grooming, halter and lead rope,
transportation in an approved trailer to the airport of
departure and qualified attendants to accompany the
equine on the trip. The truck/trailer will be provided
based on the need of the transport and it could be of 2
horses’ type or more than that. First Party may request
special services to be provided such as Land Transport
from departure stable/quarantine to destination
quarantine/stable. Land Transport for quarantine to
quarantine, stable to stable shall be agreed in the
quotation / proforma invoice with exclusive cost of
services that may include the clearance and delivery at
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يقوم الطرف الثاني بتوفير وتقديم الخدمات المعيارية كخدمة العنايه بالخيل
وتوفير كال من المقود والرشمة والنقل في مقطورة معتمدة إلى مطار
 سيتم توفير.المغادرة وإرسال أشخاص مؤهلين لمرافقة الخيول في الرحلة
 حصان2  المقطورة على حسب الحاجة ويمكن أن تكون من نوع/ الشاحنة
 يجوز للطرف األول طلب توفير خدمات خاصة مثل النقل.أو أكثر من ذلك
البري من اسطبالت الحجر الصحي من وجهة المغادرة إلى اسطبالت
.

الوصول

وجهة

في

الصحي

الحجر

يتم االتفاق على النقل البري من الحجر الصحي إلى الحجر الصحي او من
 المبدئية مع/ االسطبل الى االسطبل حسب المتفق عليه في فاتورة األسعار
PAGE 6
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استثناء تكاليف الخدمات األخرى التي قد تشمل التخليص والتسليم في منطقة
.الوصول

E.

EXPORT DOCUMENT

Preparation of International Health Certificate and/or
any other required documents, required veterinary
services
F.

CLEARANCE AT THE DISCHARGE AIRPORT

Preparation of the necessary document to clear the
horse shipment from the airport of discharge using
either the Second party direct worker or a
subcontractor
G.

CLEARANCE AT THE ARRIVAL AIRPORT

Preparation of the necessary document to clear the
horse shipment from the airport of arrival using either
the Second party direct worker or a subcontractor
including the process and formalities to import Horses
also different procedures to import each items under
Live Animals head
H.

BLOOD COLLECTION

The equine blood collection will be done by an expert
vet or professional in this job. It may be performed
adequately performed using the most appropriate
restraints
I.

BLOOD TEST

Will be done in approved laboratory that is used to get
the health certificate for the respected arrival country
J.

HEALTH CERTIFICATE

It will be made as per the approved format form the
country where the equine will arrive to.

JITEX COMPLETE LOGISTICS SOLUTIONS

 وثيقة التصدير: هـ
 والخدمات،  أو أي وثائق أخرى مطلوبة/ إعداد شهادة صحية دولية و
البيطرية المطلوبة
 تخليص وتفريغ الشحنة في المطار: ح
إعداد الوثيقة الالزمة لتخليص شحنة الخيل من مطار التفريغ باستخدام
.موظف مختص من الطرف الثاني أو المقاول

 تخليص في مطار الوصول: ط
إعداد الوثيقة الالزمة للتخليص شحنة الخيول من مطار الوصول باستخدام
 بما في ذلك الخطوات.إما موظف مختص من الطرف الثاني أو المقاول
العملية والمستندية الستيراد الخيول باإلضافة إلى اإلجراءات المختلفة
.لالستيراد وإستيفاء كل البنود مع رئيس قسم الحيوانات الحية
 جمع عينات الدم:ي
 يمكن.سيتم جمع دم الخيول من قبل طبيب بيطري مختص في هذا المجال
.تنفيذ ذلك بشكل مناسب باستخدام أفضل التطبيقات

 إختبار الدم: ك
. سيتم إختبار الدم في مختير معتمد لتحصيل الشهادة الصحية لبلد الوصول
الشهادة الصحية: ل
.سيتم إجراء ذلك حسب الصيغة المعتمدة من البلد التي ستصل إليه الخيول

PAGE 7
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K.

A change of pick-up or delivery location from that
quoted may be subject to a surcharge after
review.

2

Waiting time at a barn for the pick-up or delivery
person will be charged at a rate of $50 per hour
after the first 30 minutes of waiting.

4

5

L.

حاالت الرسوم اإلضافية: م

EXTRA CHARGE’S CASES

1

3

HSD-HTA-V5.0
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 التغيير في موقع االستالم أو التسليم الموضح في التسعيرة خاضع إلى- 1
.رسوم إضافيه بعد المراجعة
 دقيقة من30 دوالرا في الساعة بعد أول
50  سيتم فرض رسوم قدرها-2
ً
االنتظار لعربة نقل الخيل عند االسطبالت الخاصة بالشخص المسؤول
.االول

طرف

من

الخيل

تسليم

عن

Difficult access roads to locations will have a
surcharge if not disclosed in the original quote.
The surcharge will depend on the difficulty of the
road and the additional time required reaching
the location. Unpaved roads are hard on the
horses, the equipment and must be disclosed
PRIOR to the trip. There will be a minimum fee of
$25.00 for any unpaved road over 1/4 km that we
must
travel
on.

 سيكون للطرق الصعبة للوصول إلى المواقع تكلفة إضافية إذا لم يتم-3

Any damage to the trailer or equipment caused
by your horse. We will (fairly) estimate the cost of
repairing the damage at delivery and this amount
must be paid PRIOR to unloading your horse(s). If
the actual cost is more or less than that, we will
supply you with the written estimate or bill from
the repair facility and make an adjustment with
you.

 سنقوم (إلى حد. أي ضرر للمقطورة أو المعدات التي يسببها الحصان-4

A fee of $75 will be applied for any returned
cheques.
CANCELLATION CHARGES
1. Within 14 Days Prior To Departure Time: 25%
Charges
2. Within 7 Days Prior To Departure Time: 50%
Charges
3. Within 48 Hours Prior To Departure, 100%
charges
4. If horses are booked on the basis of 1/3 or 2/3
stalls, and should there be any changes in
shared horses quantity then it will impact on
the shipment both financially and timeline

JITEX COMPLETE LOGISTICS SOLUTIONS

 تعتمد التكلفة اإلضافية على صعوبة.االخبار عنها في العرض األصلي
 الطرق غير.الطريق والوقت اإلضافي المطلوب للوصول إلى الموقع
.الممهدة صعبة على الخيول والمعدات ويجب االخبار عنها قبل الرحلة
 دوالر ألي طريق غير معبد أو25.00 سيكون هناك حد أدنى للرسوم بقيمة
 مالم تكن هذه. كم4/1 ممهد نسافرعبره لنقل الخيل و يزيد طوله عن
.االتفاق

اثناء

موضحة

األمور

 ويجب دفع هذا المبلغ قبل، ما) بتقدير تكلفة إصالح الضرر عند التسليم
 إذا كانت التكلفة الفعلية أكثر أو.تسليم الحصان (الخيول) الخاص بالمالك
 سنقوم بتزويدكم كتابيا بالمبلغ أو فاتورة من ورشة اإلصالح، أقل من ذلك
.

. دوالر عن أي شيكات مرتجعة75  سيتم فرض رسوم قدرها-5
 رسوم اإللغاء: ن
٪25  يوم قبل وقت المغادرة يتم تحصيل14 خالل

.1

٪50  ايام قبل وقت المغادرة يتم تحصيل7 خالل

.2

٪100  ساعة قبل وقت المغادرة يتم تحصيل48 خالل

.3

 وإذا كان، من صندوق الشحن3/2  أو3/1 إذا تم حجز الخيول على أساس
،هناك أي تغييرات في عدد الخيول المشاركة للحجز في نفس الصندوق
.فسيؤثر ذلك على الشحن سواء من الناحية المالية أو الجدول الزمني

PAGE 8

JIT-Ex COMPLETE LOGISTICS SOLUTIONS
EQUINE ISOLATION AND TRANSPORTATION AGREEMENT

Document #
Division
Eff. Date
Page

HSD-HTA-V5.0
Horse Shipping
04-05-2019
9 OF 13

EMERGENCY AGREEMENTS OF TRANSPORTER & HORSE OWNER / اتفاقية الطوارئ بين مالك الخيل والناقل
: )15( البند رقم

PARAGRAPH NO. 15
In the event the horse(s) require the services of a
veterinarian, the Second Party will immediately attempt
to notify the First Party. In the event the First Party
cannot be reached, the Second Party is hereby
authorized, to call the first available licensed
Veterinarian of choice. All fees charged by said
Veterinarian shall be the sole and exclusive
responsibility of the First Party, with no liability
whatsoever on the Second Party for such fees.
PARAGRAPH NO. 16
First Party agrees to reimburse the Second Party for all
veterinary services, drugs and other medical supplies in
the event of an emergency or as the Second Party
deems necessary for the well-being of the horse(s).
These fees are to be paid in full before the horse(s) are
unloaded.
PARAGRAPH NO. 17
In case of Air Freight Second Party will notify the owner
of the current cost at the time of invoicing. While
Second Party will do all possible efforts to hold to the
cost of airfreight that is invoiced, it is possible that the
cost of airfreight can increase without any prior notice.
In such an instance, Second Party will issue an additional
invoice for any additional charges, as needed.
PARAGRAPH NO. 18
Airfreight costs are based on use of a full container that
is provided by the airline (designed to hold six miniature
equines, two standard size mares with unweaned foals
that are under six months of age on the date of arrival in
the country of destination, three standard size adult
equines or two draft-size equines). Buyers who choose
not to wait for a container to be filled with other buyer’s
animals can purchase the entire container for their
shipment of one or two animals.
PARAGRAPH NO. 19
Second Party will give the First Party a possible starting
date of pick up, the earliest available isolation period

JITEX COMPLETE LOGISTICS SOLUTIONS

 سيحاول الطرف، في حالة حاجه الحصان (الخيول)للخدمات طبيب بيطري
 في حالة تعذر الوصول إلى الطرف.الثاني على الفور إخطار الطرف األول
 الستدعاء أول طبيب بيطري، الطرف الثاني مفوض

 يكون، األول

 جميع رسوم الطبيب البيطري ستكون مسؤولية حصرية.مرخص متوفر
 دون أي أدنى مسؤولية من الطرف الثاني عن هذه، على الطرف األول
.الرسوم
: )16( البند رقم
وافق الطرف األول على تعويض الطرف الثاني عن جميع الخدمات
البيطرية واألدوية واإلمدادات الطبية األخرى في حالة الطوارئ أو كما يراه
 يجب دفع هذه الرسوم.)الطرف الثاني ضروريا لصحة الحصان (الخيول
.)بالكامل قبل تسليم الحصان (الخيول
: )17( البند رقم
 سوف يقوم الطرف الثاني بإشعار الطرف األول، في حالة الشحن الجوي
 بينما يقوم.المسؤول عن تكلفة الشحن الجوي الحالية وقت إصدار الفواتير
الطرف الثاني ببذل كل الجهود الممكنة بالمحافظة على تكاليف الشحن
 فمن الممكن أن تزيد تكلفة الشحن، الجوي التي تم تحرير فواتير بموجبها
 سيصدر الطرف الثاني،  في مثل هذه الحالة.الجوي دون أي إشعار مسبق
. حسب الحاجة،فاتورة إضافية ألي رسوم إضافية لم تكن في الحسبان
: )18( البند رقم
تعتمد تكاليف الشحن الجوي على استخدام حاوية مخصصة لنقل الخيل كاملة
يتم توفيرها من قبل شركة الطيران (المصممة لشحن عدد ستة من الخيول
 واثنين من األحجام القياسية مع المهر غير المفطومة والتي، البوني الصغيرة
 وثالثة، تقل أعمارهم عن ستة أشهر من تاريخ الوصول إلى بلد المقصد
أحصنة بالغة ذات األحجام القياسية أو أثنين من نوع خيول المزارع
 يمكن للعميل الذين يفضلون عدم االنتظار لحين اكتمال العدد.) الضخمة
المطلوب لملئ حاوية الشحن من ان يدفعوا قيمة األماكن الشاغرة لتسريع
 كما بإمكانهم شراء الحاوية بالكامل لشحنتهم,عملية الشحن وعدم االنتظار
..سواء لشحن خيل واحد او اثنين
: )19( البند رقم
الطرف الثاني سيعطي للطرف األول تاريخ أقرب فترة حجر متاحة وتاريخ
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and a tentative date for shipping. However, Second
Party shall not be liable for any delays of either the
starting date or the shipping date. Second Party shall
not be liable for any personal travel arrangements for
buyer, owner, seller or agent. However, we will be doing
all the necessary arrangements to do the service on
time as per plan.
PARAGRAPH NO. 20
It is known that if an equine is going to be transport via
airline, that the airline schedule may change any time
and there may be delay on the flight schedule of arrival
or the departure, any both the cases the Second Party
shall not be responsible for such delay which is beyond
its controls and any additional cost that may arise due
to this situation shall be charged to the First Party.
PARAGRAPH NO. 21
A qualified veterinarian will exercise judgment of the
health of the equine. The owner will be responsible for
paying any and all additional veterinary and/or farrier
expenses that are required beyond those that are
normally provided.
PARAGRAPH NO. 22
The equine shall be in healthy condition, free from
external and internal parasites, infections, contagious or
transmissible diseases. A current negative Coggins, a
copy of registration papers and a signed, dated bill of
sale must accompany the horse. Please provide Second
Party with a current record of vaccinations and
worming. Please notify Second Party of any special
health or nutritional matters.
PARAGRAPH NO. 23
Second Party reserves the right to refuse to accept any
equine which is (1) not in proper condition (2) is too far
advanced in pregnancy to travel safely (3) does not
halter, tie, lead and/or load and/or (4) does not have
the required documents. If an untrained horse arrives
for isolation at Second Party, training may be provided
at its discretion at an additional cost to the buyer. The
cost will be determined by the individual animal’s
needs. An estimated cost of training will be provided to
the owner for approval. It is essential that equines be
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 لن يكون الطرف الثاني مسؤوالً عن أي تأخير،  ومع ذلك.البدء في الشحن
 ال يتحمل الطرف الثاني المسؤولية عن أي.في تاريخ البدء أو تاريخ الشحن
،  ومع ذلك.ترتيبات سفر شخصية للمشتري أو المالك أو البائع أو الوكيل
.سنقوم بكل الترتيبات الالزمة للقيام بالخدمة في الوقت المحدد حسب الخطة

: )20( البند رقم
 فيمكن أن يتغير، من المعروف أنه إذا تم شحن الفرس عبر الخطوط الجوية
 وقد يكون هناك تأخير، جدول رحالت شركة الخطوط الجوية في أي وقت
 وفي كلتا الحالتين ال يكون الطرف، في جدول مواعيد الرحلة أو المغادرة
الثاني مسؤوالً عن هذا التأخير الذي سيكون خارجا عن إرادته وأي
تكاليف إضافية قد تنشأ من مثل هذه الحاالت سيتم تحميل تكلفتها على
.الطرف األول
: )21( البند رقم
 سيكون.سيقوم طبيب بيطري مؤهل ممارسة الحكم على صحة الخيول
المالك مسؤوالً عن دفع جميع مصاريف من أدوية وتكلفة العالج البيطري
.ومصاريف إضافية تتعلق بالعالج تلك التي اليتم توفيرها في العادة
: )21( البند رقم
يجب أن تكون الخيول في حالة صحية خالية من الطفيليات الخارجية
 يجب أن يرافق. واألمراض المعدية أو االنتقاليه،  وااللتهابات، والداخلية
 ونسخة من، الحصان اختبار تشخيصي حساس لفقر الدم المعدي للخيول
كما يرجى تزويد الطرف. فاتورة البيع مؤرخة وموقعة, أوراق التسجيل
.والتحصينات
اللقاحات
من
حالي
بسجل
الثاني
يرجى أيضا إخطارالطرف الثاني بأي مسائل صحية أو غذائية خاص تتعلق
.بالخيل
: )23( البند رقم
يحتفظ الطرف الثاني بالحق في رفض قبول أي نوع من أنواع الخيول التالية
) في مراحل متقدمه من الحمل اليمكن لها2( ) ليس في حالة سليمة1( :
) ال يقبل لبس الرشمة أو يمكن ربطه (صلب) أو ال يمكن3( السفر بأمان
 إذا وصل.) ال يملك المستندات المطلوبة4 (  أو/  أو تحميله و/ مقاودته و
 يمكن تقديم، حصان غير مدرب للحجر الصحي الخاص بالطرف الثاني
 تحديد التكلفة سيكون.التدريب وسيقدر تكلفة هذه الخدمة للطرف األول
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sufficiently trained in order to be haltered and handled
for turn out and various required veterinary and
grooming procedures and to lead, load and travel safely
for both ground and air transportation.
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و سيتم توفير تكلفة تدريب تقديرية للمالك للموافقة.حسب احتياجات الخيل
 من الضروري أن تكون الخيول مدربة تدريبا ً كافيا ً من أجل العنايه.عليها
بها وقيادتها ومعالجتها ومختلف اإلجراءات البيطرية المطلوبة للتنقل بأمان
.لكل من النقل البري والجوي

PARAGRAPH NO. 24
Neither Second Party nor any person associated with
Second Party shall be liable for the death, sickness,
accident and/or injury to the equine.
PARAGRAPH NO. 25
Photographs of the equines may be sent to the owner
or owner’s agent upon arrival at Second Party for the
sake of confirming the animal(s)’ identity. Correct
identification of the equines is the responsibility of the
owner and/or owner’s agent. Neither Second Party nor
any person associated with Second Party shall be liable
for misidentification of an animal.
PARAGRAPH NO. 26
Second Party reserves the right to use the photos for
the equine that being transported without any
compensation or liability on the Second Party. The
photographs will be used for purposes including, but not
limited to, publication in newspapers, magazines, and
other print media, use in broadcast media, publication
via internet, and use in marketing materials. Such
photographs and any accompanying descriptions shall
not identify the First Party and owner or the property
address and without expressing written consent to the
First Party and owner.
PARAGRAPH NO. 27
The equine owner agrees to have Second Party
transport the equine at the owner’s risk. If for any
reason the equine will not load and/or or will not be
able to transport, the equine owner shall pay all of the
additional expenses.
PARAGRAPH NO. 28
Payment for the services which may include isolation,
airfreight and all other fees and services is due at the
beginning of the isolation period. The equine will not

JITEX COMPLETE LOGISTICS SOLUTIONS

: )24( البند رقم
ال يكون الطرف الثاني وال أي شخص مرتبط بالطرف الثاني مسؤوال عن
.وفاة او مرض اوحادث أو إصابة الخيل
: )25( البند رقم
يمكن إرسال صور الخيول إلى المالك أو وكيل المالك لدى وصوله إلى
 التحديد الصحيح.)الطرف الثاني من أجل تأكيد هوية الحيوان (الحيوانات
 ال يتحمل الطرف الثاني أو. أو وكيل المالك/ للخيول هو مسؤولية المالك و
أي شخص مرتبط بالطرف الثاني المسؤولية عن سوء أو الخطأ بالتعريف
.بالحيوان
: )26( البند رقم
يحق للطرف الثاني استخدام صور الخيول التي تم نقلها دون أي تعويض أو
 على،  سيتم استخدام الصور ألغراض تشمل.مسؤوليه على الطرف الثاني
 النشر في الصحف والمجالت ووسائل اإلعالم، سبيل المثال ال الحصر
 والنشر عبر اإلنترنت،  واستخدامها في وسائل اإلعالم، المطبوعة األخرى
 الن تحدد هذه الصور أي أوصاف تخص. واستخدامها في المواد التسويقية،
الطرف األول والمالك أو عنوانه دون أخذ موافقة خطية من الطرف األول
.والمالك

: )27( البند رقم
يوافق مالك الخيل ( الطرف األول ) على أن يقوم الطرف الثاني بنقل الخيول
 إذا لم يتم شحن ونقل الخيول ألي سبب من األسباب. على مسؤولية المالك
. يجب على مالك الخيل دفع جميع التكاليف اإلضافية،
: )28( البند رقم
يجب سداد قيمة الخدمات التي قد تشمل الحجر الصحي والشحن الجوي
 لن تخرج.وجميع الرسوم والخدمات األخرى ابدائا من فترة الحجر الصحي
 وفي.الخيل من مرافق الحجر الصحي مالم يتم سداد الدفعة كاملة إلى حسابنا
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leave the isolation facility before the full payment has
cleared our bank. In case of failure to pay, the owner
agrees to the following rates: $50 per day per equine
while waiting for the next available flight and all fees
and charges for a new isolation period and airfreight.
PARAGRAPH NO. 29
Second Parties responsibility for the equine(s) ends
when the animal is offloaded from the aircraft at the
destination airport. At that point in time, the client
and/or the client’s agent(s) become responsible for the
equine’s care and welfare. Except if it is agreed as per
the Quotation / Performa Invoice to provide the stable
to stable services which include the clearance and
delivery at the destination area.
PARAGRAPH NO. 30
As with all mammals, changes in air pressure and
temperature during flight can cause an equine’s eyes
and/or nose to secrete fluids. If First Parties equine
arrives with a runny nose or eyes, please recognize that
this does not necessarily indicate illness, but that it is, in
all likelihood, simply an effect of flying that will resolve
itself in a reasonable amount of time.
PARAGRAPH NO. 31
Horses that “paw” or stamp their feet on the floor of
the container during transit may show tenderness upon
arrival.
PARAGRAPH NO. 32
This contract shall be interpreted under Saudi law. This
Contract is non-assignable and non-transferable. The
parties hereto agree that jurisdiction and venue for any
action and/or proceeding arising under this assignment
shall be appropriate in the courts of Dammam, KSA.
PARAGRAPH NO. 33
Should either party breach this Contract, the breaching
party as determined by the court, shall be responsible
for the other’s party’s court costs and attorney’s fees
related to such breach.
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 في اليوم الواحد$50 : يوافق المالك على األسعار التالية، حالة عدم الدفع
للخيول أثناء اإلنتظار للرحلة القادمة هذا باإلضافة إلى جميع الرسوم
.والتكاليف لفترة الحجر الصحي الجديدة والشحن الجوي

: )29( البند رقم
تنتهي مسؤولية الطرف الثاني عن الخيل أو الخيول عندما يتم تفريغ وإنزال
 أو/  يصبح العميل و،  في ذلك الوقت.الخيل من الطائرة في مطار الوجهة
 باستثناء ما إذا تم االتفاق.وكيل (وكالء) العميل مسؤوالً عن رعاية الخيول
على ذلك وفقا للتسعيرة أو الفاتورة األولية المتفق عليها والمعتمدة لتقديم
خدمات رعاية الخيل من اإلسطبل إلى اإلسطبل والتي تشمل التخليص
.الجمركي والتسليم في منطقة الوجهة النهائية

: )30( البند رقم
 يمكن أن، كما هو الحال مع جميع الحيوانات التي تنتقل لفترات طويلة
يتسبب التغيرات في ضغط الهواء ودرجة الحرارة أثناء الطيران في عيون
 إذا وصلت خيول الطرف.الخيول أو األنف وذلك في إفراز بعض السوائل
 فيرجى إدراك أن هذا ال, األول وظهر عليها سيالن في األنف أو العينين
 ولكنه ببساطه مجرد تأثير الطيران الذي، يشير بالضرورة إلى مرض
.سيشفى بعد فترة زمنية قصيرة
: )31( البند رقم
كما هو الحال مع بعض الخيول اللي تضرب بحوافرها ارضيه الحاويه خالل
.فتره الشحن قد يظهر عليها بعض االم الضغط عند الوصول
: )32( البند رقم
يخضع هذا العقد ويفسر وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة العربية
 ويتفق الطرفان على أي نزاع ينشأ.هذا العقد غير قابلة للتحويل.السعودية
بموجب ماجاء في هذه اإلتفاقية يجب أن يحال الى القضاء في محاكم مدينة
.الدمام بالمملكة العربية السعودية
: )33( البند رقم
 يكون الطرف المخالف، أو خرق أي من الطرفين لهذا العقد/في حالة مخالفة
كما تحدده المحكمة مسؤوالً عن تكاليف محكمة الطرف اآلخر وأتعاب
.المحاماة المتعلقة بهذا الخرق
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: )34( البند رقم

PARAGRAPH NO. 34
This agreement may not be modified, waived, amended,
discharged or terminated except by an instrument in
writing signed by each party hereto.

ال يعتبر أي تعديل على اإلتفاقية نافذا ً إال إذا اتفق عليه الطرفان خطيا ً مع
.التوقيع
: )35( البند رقم

PARAGRAPH NO. 35
The agreement is valid until either of the parties is
notified for termination within a notice period of 60
days and after completing all the pending shipment.

يسري العمل على هذه االتفاقية حتى يتم إخطار أي من الطرفين بإنهائها في
. يو ًما وبعد اكتمال جميع الشحنات التي تحت التنفيذ60 غضون مهلة مدتها

BY PROCEEDING WITH THE PAYMENT OF INVOICE, IT SHALL BE CONSIDERED AS YOU’VE READ THIS
ENTIRE DOCUMENT, UNDERSTAND IT COMPLETELY, AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS IN ITS
ENTIRETY.

أثناء الشروع في إجراءت الدفع سوف يتم إعتباربأن الطرف االول قام بقراءة هذه الوثيقة وتفهمها فهما كامال وو افق على
.اإللتزام بجميع بنودها
IN CASE OF DISAGREEMENT, PLEASE INFORM THE SALES REPRESENTATIVE BEFORE PROCEEDING WITH
THE PAYMENT OF INVOICE.

. يرجى إبالغ ممثل املبيعات قبل الشروع في دفع الفاتورة، في حال وجود خالف
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