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 ) Wavin( ویفن
 البیع  وشروطأحكام 

 
منھا في  أي تورید أو توفیر للمنتجات و / أو الخدمات (على النحو المحدد  أن    مجموعةفي    ضوالعأدناه) من قبل  لكالً 

أو الشركة    المتجر في طلب الشراء (على النحو المحدد أدناه) ("البائع") إلى الشخص أو   المشار لھ  )Wavin" (ویفن"
 "،باسم "الطرف  أیضاً ألي منھما  ("العمیل") (یُشار  لھ    ویشار،  التي تشتري المنتجات و / أو الخدمات المقدمة من البائع

وتشكل    ")والشروط  األحكامالعامة ھذه ("  البیع  وشروطألحكام  تخضع    ، سوف")الطرفینباسم "یُشار لھما مجتمعین  و
  بین  أُبرمتسابقة    اتاتفاقیحل محل أي    (على النحو المحدد أدناه)أن االتفاق  االتفاق الكامل والحصري بین البائع والعمیل.  

العمیل)  تخص  لشراء  لعامة    شروطأحكام و  أي شروط إضافیة أو مختلفة یقترحھا العمیل (بما في ذلك أي  أن.  الطرفین
بصرف النظر عما إذا كان العمیل یشیر تكون مرفوضة بشكل صریح،    مع البائع  في االتفاقإلى فرضھا أو دمجھا    ویسعى

مثل ھذه  مراسلة أخرى موجھة إلى البائع أو غیر ذلك، ولن تكون  في أي  ، أو  السعرإلى تلك الشروط في طلب عرض  
ً ملزمة للبائع ما لم یتم قبولھا الشروط   الشروط. من قبل الممثل المعتمد للبائع مع اإلشارة المحددة إلى تلك  صراحةً  كتابیا

   تعاریف .1
 : زاء كالً منھاإالمبینة یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني  ،والشروط األحكامفي ھذه  1.1

 
 .والشروطاألحكام إلى جنب مع ھذه ، جنباً : یُقصد بھا طلب الشراءاالتفاق

  مصادقة : یعني أي قانون أو تشریع أو أمر أو مرسوم أو حكم أو أمر قضائي أو ترخیص أو تصریح أو القانون المعمول بھ
ق  أو موافقة أو اتفاق أو الئحة أو تفسیر أو معاھدة أو حكم أو إجراء تشریعي أو إداري لسلطة حكومیة مختصة، والتي تنطب

 على تورید أو توفیر المنتجات و/ أو الخدمات.

 في المقدمة.ورد تعریفھ : العمیل

ً المنتجات  ً أي منتجات تم تصنیعھا أو تجمیعھا  تعني: المصنّعة مسبقا ً  مسبقا  لمواصفات یقدمھا العمیل.  وفقا

 . االتفاقالمادیة األخرى التي وافق البائع على توریدھا للعمیل بموجب  واألشیاء: تعني البضائع والمواد المنتجات

ً لمنتجات أو الخدمات المقدمة للحصول على ا  : یُقصد بھ طلب العمیلطلب الشراء  . )2للمادة ( وفقا

 .في المقدمةورد تعریفھ : البائع

 البائع على أداؤھا للعمیل بموجب االتفاق. : تعني الخدمات (بما في ذلك الخدمات الرقمیة) التي وافق الخدمات

 .: ورد تعریفھا في المقدمةوالشروطاألحكام 

 

 االتفاقاإلشارات التي ترد في  2.1

إلى    أن  (أ) أو  الشخص    " تعنيالشخص"اإلشارة  أو االعتباري  قانونیة   كیان غیر مدمجالطبیعي  لھ شخصیة  (سواء كان 
 منفصلة أم ال).

 المتنازل لھم.وخلفائھ "الطرف"، تشمل اإلشارة إلى  (ب)

ھا. تشمل اإلشارة إلى التشریع أو  اإلشارة إلى التشریع أو النص التشریعي ھي إشارة إلیھ بصیغتھ المعدلة أو المعاد سنّ   (ج)
 الصادرة بموجب ذلك التشریع أو النص التشریعي.  والملحقةالنص التشریعي جمیع التشریعات الثانویة 

 مشابھ،أو أي تعبیر    "على سبیل المثال"  ، "الخصوصعلى وجھ  "  "بضمنھا"، "تتضمن"،تتبع المصطلحات    عبارةأي    (د)
 معنى الكلمات أو الوصف أو التعریف أو العبارة أو المصطلح الذي یسبق تلكتقیّد  تفسیرھا على أنھا توضیحیة وال    ینبغي

 المصطلحات.

ً "كتابي: أو "تشمل اإلشارة إلى  (ھـ)  الفاكس والبرید اإللكتروني." كتابیا

 .والشروطاألحكام من ھذه  جزءاً المقدمة  لتشكّ  و)(
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في حالة  .  والشروطاألحكام  موجبھ في ھذه  قد دُمجت ب)  1(   المنصوص علیھا في الملحق  ،بكل بلد األحكام الخاصة  أن    3.1
في  ، فأن الشرط الوارد والشروط األحكاموھذه  ،األحكام الخاصة بالبلدفي و ،في طلب الشراءیرد وجود تعارض بین شرط 

  الشروط و  ھذه األحكامفي  مترجم في طلب الشراء أو    شرطفي حالة وجود تعارض بین    .سوف تسود  أوالً   المذكورةالوثیقة  
 ھو الذي یسود. باللغة االنجلیزیةالمعادل  الشرط فإن اإلنجلیزیة،وما یعادلھ باللغة 

 

 . طلبات الشراء2

شروط إضافیة أو مختلفة یقترحھا العمیل (بما في ذلك أي    أن أي   طلبات الشراء.تنطبق ھذه الشروط واألحكام على    1.2
الشراء  أحكام و شروط عامة و أو دمجھاالخاصة باشروط  إلى فرضھا  العمیل  التي یسعى  سوف تواجھ بالرفض   ،لعمیل) 

  ھ اتصال آخر موجّ في أي  سعار أو  األ، بصرف النظر عما إذا كان العمیل یشیر إلى ھذه الشروط في طلب عرض  الصریح
ً ملزمة للبائع ما لم یتم قبولھا صراحةً تكون مثل ھذه الشروط  ولن. لى البائع أو غیر ذلكإ من قبل الممثل المعتمد للبائع  كتابیا

 .الشرطإلى ھذا  الصریحةشارة اإلمع 

ً یجوز للعمیل إرسال طلبات الشراء للمنتجات والخدمات إلى البائع. یُعتبر كل طلب شراء    2.2 بل العمیل من قِ   منفصالً   عرضا
ً لشراء المنتجات أو الخدمات   ً االتفاق، والتي یحق للبائع قبولھا أو رفضھا  ا  لشروط ھذ  وفقا ینطبق كذلك   –  الخاص  لتقدیره   وفقا

وال   الشراء، طلب. ال یجوز االتفاق على قیام العمیل بإرسال طلب شراء الى البائع بعد تلقیھ عرض سعر منھفي حالة أیضاً 
، (أ) تأكید البائع على أمر شراء صادر عن العمیل كتابةً تحقق أي من الشرطین التالیین، أیھما أقرب  یتم إبرام اتفاق إال عند  

. مع عدم اإلخالل بما سبق، یجوز للبائع مطالبة العمیل بطلب الحد األدنى من المعنيالشراء    طلبأو (ب) بدء البائع في تنفیذ  
 ل طلب شراء.كلقیمة الالكمیة أو 

ال یجوز تعدیل طلبات الشراء أو إلغاؤھا أو إعادة جدولتھا بدون موافقة كتابیة مسبقة من البائع. یجب تقدیم جمیع طلبات    3.2
ً بیكتاالشراء   و  ا والخدمات  المنتجات  تحدد  أن  لكمیات  الویجب  منتج    واالرقام  ،لوحداتاإلجمالیة  لكل  واألسعار الخاصة 

بعض المنتجات والخدمات    تحدیدالتسلیم المطلوبة للمنتجات أو الخدمات التي یتم شراؤھا. یجوز للبائع    المعمول بھا وتواریخ
ً ")  NCNR("  "قابلة لإللغاء وغیر قابلة لإلرجاع"على أنھا غیر   لتقدیره، ویخضع بیع ھذه المنتجات ألي شروط وأحكام   وفقا

حسب االقتضاء)، التي  " (اإلرجاع  وعدمعدم اإللغاء  "في خطاب    والبائع على طلب الشراء أموافقة  خاصة واردة في تأكید  
لم یرفض العمیل على الفور أي   ما غیر متسقة واردة ھنا أو في أي مكان آخر.  وشروط   یجب أن تسود وتحل محل أي أحكام

غیر المصنّعة مسبقاً  المنتجات    .من قبل العمیل  مقبولةتعتبر    والشروط  األحكامفأن ھذه  الخاصة،    والشروط  األحكاممن ھذه  
 قابلة لإللغاء وغیر قابلة لإلرجاع بأي حال من األحوال. 

 
 . األسعار3

أسعار المنتجات و / أو الخدمات ھي تلك األسعار المنصوص علیھا في االتفاق، أو إذا لم یتم تحدید سعر في االتفاق،    1.3
فإن السعر المحدد في قائمة األسعار المنشورة للبائع تعتبر ساریة المفعول اعتباراً من تاریخ طلب الشراء. یجب على العمیل  

 )11) و (1.5( تلك المشار إلیھا في الفقرتین بضمنھا( النحو المنصوص علیھ في االتفاقباإلضافة إلى ذلك دفع المبالغ على 
). إذا حدث، بعد إبرام االتفاق، تغییر في أسعار المواد الخام، أو تكالیف العمالة أو التصنیع، أو والشروط  األحكاممن ھذه  
أسعار الصرف، أو زیادات في الضرائب، أو األجور، أو الرسوم، أو أقساط التأمین من أي نوع، سواء  في  تقلبات  حصلت  

ا  كانت مفروضة من قبل الحكومة أم ال، للبائع تعدیل السعر  البائع ھذا الحق لمتفق علیھ من جانب واحد.  یحق  إذا مارس 
غضون  یحق للعمیل إنھاء العمل باالتفاق في  ورغب في زیادة السعر المتفق علیھ في غضون ثالثة أشھر من إبرام االتفاق،  

تنتھي صالحیة  بسبب ھذه الزیادة.  یحق للعمیل المطالبة بأي تعویض من البائع  ال  بعد إعالن الزیادة في السعر.    )2(  اسبوعین
ً )  30خالل ثالثین (  تلقائیاً عروض األسعار   في عرض األسعار. یوافق العمیل   محددمن تاریخ إصدارھا، أو كما ھو    یوما

كمیة أو قیمة الطلب، والتي یجب طلبات الشراء التي تقل عن الحد األدنى للعلى دراسة  على أنھ یجوز للبائع فرض رسوم  
رسوم التعجیل لطلبات الشراء المطلوب شحنھا قبل المواعید   وفرضتضمینھا في طلب الشراء. یحتفظ البائع بالحق في تقییم  

 المنشورة أو المتفق علیھا. 

االتفاق    ادمات بموجب ھذویتوقف على الفھم بأن تورید البائع ألي منتجات و / أو خیفترض  السعر الوارد في االتفاق    أن  2.3
على البائع و / أو أي آلیة تعویض أو مشاركة صناعیة    تُفرضإلى العمیل ال یخضع ألیة التزامات مباشرة أو غیر مباشرة  

التزامات  لمنتجات و / أو الخدمات ("لتكلفة  الأو أي حدث آخر من شأنھ أن یؤدي بشكل مباشر أو غیر مباشر إلى زیادة سعر  
اإلضافیة التزامات    ").األسعار  فرض  حالة  في    ضافیة،اإلر  اسعاألفي  الواردة  والشروط  والبنود  األسعار   االتفاقتخضع 

بشأن األسعار والبنود والشروط الواردة في االتفاق. ال یتحمل    مع العمیل  للمراجعة ویحتفظ البائع بالحق في إعادة التفاوض
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تفاق إلى العمیل إذا لم تتمكن األطراف من التوصل إلى  االو / أو خدمات بموجب    البائع أي التزامات بتورید أي منتجات
 . لة بسبب التزامات األسعار اإلضافیة المفروضةاتفاق إضافي بشأن األسعار والبنود والشروط المعدّ 

 . شروط الدفع 4

 تاریخ استحقاق الدفع.   1.4
أو في أي وقت بعد االنتھاء من التسلیم. یكون الدفع    عند،أو    ،دمات قبلللبائع إرسال فاتورة للعمیل مقابل المنتجات والخ  یحق

 ً ً (ثالثین)    30في موعد ال یتجاوز    مستحقا ً   یوما یتم   أوأخرى،  فترة سداد    إلىتشیر الفاتورة  من تاریخ الفاتورة ما لم    تقویمیا
ً یجوز للبائع إرسال الفواتیر إلكترونی  .شحنات الجزئیةمنفصلة لل  فواتیریجوز تحریر  إرسالھ إلى العمیل كتابةً بطریقة أخرى.     ا

 تقدیم نسخة ورقیة من الفاتورة.ھو غیر ملزم بو
 

 : عملة الفاتورة والتصحیح والدفع 2.4
تكون كاملة   ویجب أن  ،على النحو المنصوص علیھ في االتفاق  بالعملة المحددة في الفاتورة أوالمدفوعات  یجب أن تكون   

ً تكون مصّرحاً بھا    وأنغیر منقوصة   البائع   الذي یحددهمصرفي  الحساب  الإلى    عن طریق تحویل األموال إلكترونیا
دفع، یجب للإذا أنشأ البائع بوابة  .  البائع على خالف ذلك كتابةً   یوافقما لم  ،  ال یُسمح بالدفع عن طریق بطاقة االئتمان  .كتابةً 

یجب أن تكون المنازعات المتعلقة بالفواتیر حسنة   توجیھھ من قبل البائع.عند  على العمیل الدفع للبائع من خالل ھذه البوابة  
(خمسة عشر)   15بعد انقضاء    عنھاھذه االعتراضات متنازل    وتعتبرالنیة وأن تكون مصحوبة بمعلومات داعمة مفصلة،  

 ً ً   یوما یحتفظ البائع بالحق في تصحیح أي فواتیر غیر دقیقة. یجب دفع أي فاتورة مصححة بحلول   .تاریخ الفاتورة بعد تقویمیا
السداد المدرج في الفاتورة المصححة، أیھما أحدث. یجب على العمیل دفع   تاریختاریخ استحقاق دفع الفاتورة األصلي أو  

الفاتورة األصلي أو  المبلغ   للفاتورة خالل تاریخ استحقاق دفع  الفاتورة خالل  غیر المتنازع علیھ  فترة السداد المدرجة في 
ً المصححة، أیھما یأتي   . في حالة وجود دفعة زائدة، یتم تعویض المبلغ الزائد مقابل الفواتیر المستقبلیة الصادرة عن  الحقا

ً البائع أو یتم ردھا بطریقة أخرى   للشروط التي یحددھا البائع. یجب دفع جمیع المبالغ المستحقة بموجب االتفاق بالكامل    وفقا
دون أي مقاصة أو مطالبة مقابلة أو خصم أو اقتطاع (بخالف أي خصم أو استقطاع للضریبة كما ھو مطلوب بموجب القانون 

 المعمول بھ). 
 

ي من الشركات التابعة  أل: إذا فشل العمیل في الوفاء بالتزامات الدفع في الوقت المناسب تجاه البائع أو  السداد المتأخر  3.4
أي عقد آخر مع البائع أو أي من  بموجب  للبائع مقابل أي مبلغ غیر متنازع علیھ بغض النظر عما إذا كان بموجب االتفاق أو  

  المتأخرة،وحتى سداد جمیع المبالغ المستحقة والرسوم  یار الوحید المتاح أمامھ  وفقاً للخ  الشركات التابعة للبائع، یجوز للبائع،
فیما یتعلق بالضمانات، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر،      التزاماتھأن یُعفى من  )  1(یلي:    ، أن یقوم بماوجدت  إن

أي ائتمان   معالجةرفض  )  2(  في ذلك االتفاق)؛المدد الزمنیة، ودعم توفیر قطع الغیار والمھل الزمنیة بموجب أي عقد (بما  
على أو مبلغ مستحق على البائع أو  رصیدخصم أي  )3(، یحق للعمیل الحصول علیھ بموجب أي عقد (بما في ذلك االتفاق)

المثال ال  بائع أو أي من الشركات التابعة لھ، بما في ذلك، على سبیل  للمن أي مبلغ مستحق  شركاتھ التابعة، للعمیل  أي من  
للبائع؛ التابعة  حجب  )  4(  الحصر، المبالغ المستحقة بموجب أي عقد (بما في ذلك االتفاق) بین الطرفین أو مع الشركات 

بموجب أي عقد (بما في ذلك االتفاق)  مین بھا  زمل  شركاتھ التابعةأو أي من  یكون البائع  األداء والشحنات المستقبلیة إلى العمیل  
ً أن أداء العمیل یمثل  بعالن  اإل)  5(  ؛ أو جمیع العقود األخرى المبرمة مع البائع أو أي من   من  وإنھاء أي  ،لالتفاق  انتھاكا

) تسلیم الشحنات المستقبلیة بموجب أي عقد (بما  7؛ (سداد ثمنھا) استرجاع المنتجات التي لم یتم  6الشركات التابعة للبائع؛ (
رسوم السداد المتأخر على   فرض) 8؛ (مقدماً إلى البائعالنقدي أو الدفع   عند الطلب   نقديفي ذلك االتفاق) على أساس الدفع ال

ً ٪  2المبالغ المستحقة بمعدل   یسمح بھ القانون المعمول بھ، إذا كان أقل، لكل شھر أو جزء  للنسبة التي  أو الحد األقصى    شھریا
) استرداد جمیع تكالیف التحصیل بما في ذلك،  10جات ؛ (رسوم التخزین أو رسوم نقل المخزون على المنت تحمیل  )  9(  منھ ؛

یجوز   جدول الدفع،  إلى  استناداً ) إذا فشل العمیل في الوفاء بالدفع  11على سبیل المثال ال الحصر، أتعاب المحاماة المعقولة ؛ (
أن أي مكافأة   أن یقرر)  12(  ؛و الواجب السدادواإلعالن عن إجمالي الرصید المستحق  تعجیل جمیع المدفوعات المتبقیة  للبائع  

) مطالبة 13مستحقة وواجبة الدفع فقط بعد وفاء العمیل بجمیع التزاماتھ تجاه البائع؛ (  ، تكونخصمالأو خطة    سنویة  مبیعات
٪ من المبلغ المستحق، مع 15أال تقل عن ما یعادل  العمیل بدفع أي تكالیف قضائیة وغیر قضائیة یتكبدھا البائع، والتي یجب

) الجمع بین 14القانون، إذا كان أقل؛ و (  بموجب  یورو ، أو الحد األقصى للمعدل المسموح بھ  250مراعاة حد أدنى قدره  
القانون المعمول بھ.   صاف  وتضاف سبل االنتأي من الحقوق وسبل االنتصاف المذكورة أعاله على النحو الذي یسمح بھ 

 . ضمن قواعد العدالة األخرىالمذكورة أعاله إلى جمیع سبل االنتصاف األخرى المتاحة قانوناً أو 
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 . التسلیم 5
، بما في ذلك طریقة التسلیم. ما لم ) في طلب الشراء على شروط التسلیموالعمیل(البائع    الطرفانیتفق  .  شروط التسلیم  1.5

(أي أن المشتري   ،(Incoterms® 2020)ھي  المعمول بھا  یتم االتفاق على خالف ذلك في طلب الشراء، فإن شروط التسلیم  
ما لم یتفق الطرفان .  الى الوجھة المقصودة)  ونقلھا  ،والمستودعكالمصنع    ،البائع  موقعیتحمل مسؤولیة تحمیل البضائع من  

المنتجات    وتفریغ والنقل  التحمیل  التأمین وكافة أعمال    اتیكون العمیل مسؤوالً عن تكالیف وترتیبكتابةً،  على خالف ذلك  
جمیع رسوم  العمیلكما یتحمل  والترتیب لھا في مكان التسلیم والرسوم والضرائب وإكمال جمیع وثائق تخلیص الصادرات.

یدفع العمیل جمیع تكالیف     الستیراد.ل  الجمركي  تخلیصالمطلوبة في الوالضرائب والرسوم األخرى    كیةالجمر  النقل والرسوم
  . الناقل أو الشركة الناقلةالنقل (بما في ذلك التأمین والضرائب والرسوم الجمركیة) ویتحمل تكلفة أي مطالبات یتم تقدیمھا إلى  

لدى السلطات الضریبیة والجمركیة    مقبوالً التصدیر    أن  دلیالً للبائع علىیقدم    ینبغي أنبترتیب شحنة التصدیر،  عند قیام العمیل  
مدرجة في السعر. ال یتم تضمین تكلفة التغلیف القابل إلعادة  القابل لالستخدام مرة واحدة  تعتبر تكالیف التغلیف    ذات الصلة. 

 االستخدام في السعر ویتم احتسابھا بشكل منفصل.
ً یقوم البائع بجدولة التسلیم  الشحن.    2.5 ً ما لم یوافق البائع  المعلنة،  لمھلة التسلیم    وفقا جمیع  أن  على تاریخ تسلیم مختلف.    كتابیا

  الراھنة توفر المواد في ذلك الوقت بما في ذلك المواد الخام وجداول اإلنتاج    على  وتعتمدتواریخ الشحن والتسلیم تقریبیة  
ال یجب أن یكون وقت التسلیم عامالً حاسماً (جوھریاً).   .المطلوبة من العمیلمیع المعلومات لج أو السریع واالستالم الفوري

التأخیر أو  لن یكون البائع مسؤوالً عن أي ضرر أو خسارة أو خطأ أو نفقات ناجمة عن التأخیر في الشحن، بما في ذلك  
البائع بإرشادات التسلیم المناسبة أو أي تعلیمات أخرى ذات صلة القوة القاھرة أو فشل العمیل في تزوید  الخسارة الناجمة عن  

الطلبات مكتملة عند شحن الكمیة المحددة في أمر الشراء. ما لم یتم االتفاق على خالف تُعتبر  بـتورید المنتجات أو الخدمات.
ً یجوز للبائع    الشراء.یتم شحن جمیع المنتجات في موعد ال یتجاوز عام واحد من تاریخ قبول البائع لطلب    ذلك، لتقدیره    وفقا

یقوم البائع بتسلیم كمیات المنتجات المطلوبة ضمن حدود    المنتجات بین عمالئھ.  وتوزیع  جزئیاً شراء  ال  طلب المطلق تنفیذ  
، موقع األعمالإذا اتفق الطرفان كتابة على أن یسلّم البائع المنتجات في    .الكمیات القیاسیة التي یستخدمھا البائع من وقت آلخر

الموقع، ویجوز للبائع أن  من  قریبةعلى أرض صلبة جیدة  دالة یكفل إمكانیة تسلیم المنتجات في نقطة  ینبغي على العمیل أن  
ً تسلیم  بمثابة  ھذا الرفض  یبقىیرفض تفریغ المنتجات إلى المواقع التي تعتبر غیر مناسبة حسب تقدیر السائق (شریطة أن     ا

 اق). المنتجات وفقا لالتف
یجب على العمیل تحصیل المنتجات من مقر البائع في المنشأة    كتابةً،ما لم یتفق الطرفان على خالف ذلك  :  إتمام التسلیم  3.5

في غضون ثالثة أیام عمل من إخطار البائع للعمیل  وذلك،  البائع قبل التسلیم بھ المخصصة للبائع أو أي موقع آخر قد یخطر
ً . یكتمل التسلیم عندما یتم تسلیم المنتجات  جاھزةبأن المنتجات   المتفق   )Incotermsالتجارة الدولیة "انكوتیرمز" (  لشروط  وفقا

شترط على البائع  ال یُ  سبق.ذ حسب األصول، أیھما أـّـعندما یزود العمیل البائع بإثبات التسلیم المنفعلیھا بین الطرفین، أو 
  .في الوقت المناسب  الخاصة بھاشحن  المن المنتجات التي لم یقدم العمیل تعلیمات    ة تقدیم عطاءات لتسلیم أي كمی

العمیل بأي التزام تجاه البائع، بما في ذلك تقدیم اثبات التسلیم، أو یعطي البائع سببا جیدا لالفتراض    ي لم یف  إذا
االلتزامات بتلك  یفي  لن  العمیل  اتخاذ  ،  بأن  أو  الملكیة،  بحق  االحتفاظ  بشرط  الموردة  المنتجات  استرداد  للبائع  یحق 

األخرى، أو حساب أي ضریبة إضافیة قد تكون    األصناففصلھا عن  تطلب األمر    وأن الترتیبات الالزمة للقیام بذلك، حتى  
دون المساس بأي حقوق أخرى قد   ،البائعالحیازة من قبل یتحمل العمیل تكالیف استعادة  قابلة للتطبیق على المعاملة المحددة.

أو إذا تأخر العمیل في   ،م المنتجات لقبول تسلیالالزمة  ترتیبات  العالوة على ذلك، إذا فشل العمیل في اتخاذ   یحتج بھا البائع.
، أو  العمیلمن    المقدمة  الوصول أو التعلیماتسبل  التسلیم أو لم یتمكن البائع من التسلیم بسبب عدم كفایة  ترتیب إجراءات  

، ویجوز للبائع القیام بأي  منجزاً یُعتبر التسلیم  ،  فشل العمیل في الحصول على التعلیمات أو الموافقات أو التراخیص الالزمة
للبائع): (أ) فرض رسوم إضافیة   مستحق  (دون اإلخالل بأي حق آخر أو تعویض قد یكون  من أو أكثر من اإلجراءات التالیة  

ً التسلیم؛ (ب) تحدید مواعید تسلیم جدیدة؛ (ج) تخزین المنتجات    في  فشلالعلى   ؛ (د) إصدار فاتورة للعمیل  )  9للمادة (  وفقا
؛ و (و) استرداد جمیع التكالیف والخسائر التي تكبدھا قانونیة  ل البائع مسؤولیةیدون تحم  االتفاق؛ (ھـ) إنھاء  ات المعنیةبالمنتج

 البائع من العمیل.
یتلقى البائع السداد بالكامل (نقداً أو بأموال   قبل أنالعمیل    ال ینتقل حق ملكیة المنتجات إلى   ومخاطر الخسارة.  الملكیة  4.5

إلى أن تنتقل ملكیة المنتجات    مستحقاً.تسدید قیمتھا  مقاصة) للمنتجات وأي منتجات أخرى قدمھا البائع للعمیل، والتي أصبح  
حیث تظل قابلة ) تخزین المنتجات بمعزل عن جمیع السلع األخرى التي یحتفظ بھا العمیل ب1إلى العمیل، یجب على العمیل (

) المحافظة على المنتجات في حالة مرضیة، وإبقائھا مؤمنة ضد 2علیھا بسھولة بوصفھا ممتلكات البائع؛ (  للفرز والتعرف
   .اعتبارا من تاریخ التسلیمقیمتھا الكاملة جمیع المخاطر مقابل 

مدفوعات ال(ولكن لیس بخالف ذلك) قبل أن یتلقى البائع  عملھ المعتاد  یجوز للعمیل إعادة بیع المنتجات أو استخدامھا في سیاق  
ولیس    موّكلإذا قام العمیل بإعادة بیع المنتجات قبل ذلك الوقت، فإنھ یقوم بذلك بصفتھ    ذلك،المنتجات. ومع    المستحقة على
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تنتقل مخاطر الخسارة    عادة البیع.م األخیر بإقیاقبل  فوراً  المنتجات من البائع إلى العمیل    علىكوكیل للبائع؛ ویمرر حق الملكیة  
ً التسلیم    بمجردإلى العمیل   بمجرد الخسارة إلى العمیل  تنتقل مخاطر  ،  صدیرباستثناء ما یتعلق بشحنات الت  ).1.5للفقرة (  وفقا

 انتقال حق الملكیة الیھ. 
 
 والمبادلةاإلرجاع والمبالغ المستردة . 6

  " إحالة الشحن "سیتم النظر فقط في إرجاع المنتجات التي تم شحنھا في األصل من البائع أو من مورد معتمد  اإلرجاع:    1.6
)Drop Shipping(    30في غضون    المرتجعات إلى البائع. یجب طلب   ً على   كتابةً  البائع  یوافقمن تاریخ الشحن ما لم   یوما

من البائع ولم یكن ھناك   اشتریتأنھ ھذه المنتجات قد  یشھد  فأنھ  ائع،  فترة أطول. عندما یطلب العمیل إعادة المنتجات إلى الب
، للمنتج  استبدال للمنتج من قبل مورد آخر أو موزع أو مصادر أخرى للمنتج. یجب أن یكون أي إرجاع في العبوة األصلیة

الموافقة على تحلیل    صدرتإال إذا    ، وفي حالة لیست أسوأ من تلك التي تم تسلیمھا إلى العمیل،ةغیر مستخدمتكون    وأن
قابلة للتطبیق.    مماثلة  ) أو عملیةRMA(  "المواد  إرجاع  "تصریح الفشل / تقییم الضمان من قبل مندوب مبیعات البائع عبر  

على  . یجب على العمیل إعادة جمیع العبوات القابلة إلعادة االستخدام  المسبقة الصنعال یمكن إرجاع أو استبدال المنتجات  
ً إلى البائع قتھ نف  .  لتعلیمات البائع من وقت آلخر وفقا

عبوتھ األصلیة، وغیر مستخدم، وفي حالة لیست أسوأ من أن أي مادة أو منتج یتم مبادلتھ یجب أن یكون في    المبادلة:  2.6
ً   30في غضون    المبادلةیجب طلب    تلك التي تم تسلیمھا إلى العمیل. ً   البائع  یوافقمن تاریخ الشحن ما لم    یوما على فترة   كتابیا

. ال یمكن استبدال المواد التي تم التي تم شراؤھا من البائعبنفس المادة أو المواد ) المعیبة المواد( المادةیمكن استبدال  أطول.
) ، و یشمل   NC / NR (  غیر قابلة لإللغاء / غیر قابلة لإلرجاعاستخدامھا أو تغییرھا أو أي مواد تم بیعھا للعمیل على أنھا  

 ذلك أیضاً المواد و المنتجات المسبقة الصنع. 
كحد ٪  15  بنسبةیحتفظ البائع بالحق في فرض رسوم اإللغاء وإعادة التخزین،  :  رسوم إعادة الشحن / إعادة التخزین  3.6

وال یرد البائع (التكالیف المترتبة على) الشحن والتعامل األصلي. یتحمل العمیل   المستردة للعمیل  المستحقاتأدنى یُخصم من  
 الدفع عند التسلیم. بجمیع رسوم إعادة الشحن. ال یقبل البائع 

 
 :المنتجات والخدمات والضمان. 7

یتم وصف منتجات البائع في كتالوج منتجات البائع (بصیغتھ المعدلة من وقت آلخر). یحق للبائع  : والخدمات المنتجات  1.7
شریطة  تقدیره،    وحسبإنھاء تصنیع أو عرض أي منتجات أو خدمات أو تعدیل مواصفات المنتجات أو الخدمات في أي وقت  

 .السابق لذلك الشراء طلبأن یواصل البائع تورید أي منتجات أو خدمات على النحو المتفق علیھ في 
 من تاریخ الشحن.  شھراً (اثني عشر)    12لمدة    والتصنیعیقدم البائع ضمان بخلو منتجاتھ من العیوب في المادة  الضمان:    2.7
وأبلغ البائع بھذا العیب المرئي في    المنتج) في  1.8  الفقرة(على النحو المحدد في    عیب ظاھرإذا حدد العمیل    العیوب:  3.7

 ) 2.7الفقرة (علیھا في    والمنصوص) ساعة من التسلیم وخالل فترة الضمان المعمول بھا  72اثنان وسبعون (  أقصاهموعد  
  یقوم البائع بإصالح أو استبدال المنتج أو الجزء المعیب البائع، حسب تقدیره وحده، أن ھذا المنتج معّطل أو معیب،    ورأى

ً ،  باعتبار أن ذلك ھو الحل الوحید  .لتقدیره الخاص وفقا
لجدران للعثور ولن یكون البائع مسؤوالً بأي حال من األحوال عن البحث عن المنتجات المعیبة والعثور علیھا (مثل فتح ا

 التي ركبت فیھا المنتجات.  الموادالمنتجات المعیبة أو ترمیم وإزالة العیوب عن  الحفرعلى منتج معیب) و/أو 
مع    طرف ثالث ویبیعھا البائع بمقتضى االتفاق   المصنّعة منال تخضع المنتجات  :  عة من طرف ثالثالمنتجات المصنّ   4.7

نفس ھذه  ، یمرر البائع  للبائع  في ھذا االتفاق. وبقدر ما یمنح الطرف الثالث أي شروط ضمان  المذكورةللضمانات    العمیل
 .ت الضمانات إلى العمیل، إن وجد

على أي عیوب یقرر  )  2.7الفقرة (  ال ینطبق الضمان المنصوص علیھ في)،  9.7(  الفقرةمع مراعاة أحكام    االستثناء:  5.7
  البائع أنھا ناجمة عن:

 ) الھالك أو الضرر أثناء النقل؛ 1(
ألسباب الخارجیة مثل الحوادث، أو إساءة االستخدام، أو سوء االستخدام، أو المشاكل المتعلقة بالطاقة الكھربائیة، أو  ا)  2(

 الضرر الناجم عن الحیوانات؛
التخزین أو الصیانة أو المناولة أو التركیب غیر المعقول أو غیر الكافي، بما في ذلك التركیب بخالف ما أوصى بھ البائع )  3(

 من ینوب عنھ؛  أو 
 لھ؛ أي تعدیالت أو إصالحات (أو محاوالت إلجراء تعدیالت أو إصالحات) قام بھا طرف آخر غیر الطرف المرخص  ) 4(
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المنتجات أو الخدمات ("النظام") إلى أي بیئة غیر  التي تستخدم فیھا  التي تعرض منطقة التثبیت    ھ إغفالأفعال العمیل أو    )5(
، استخدام العمیل للسوائل و/أو الغازات  على سبیل المثال ال الحصرمع المواصفات ذات الصلة، بما في ذلك    مناسبة لھا،

 ف الجویة القاسیة والمیاه؛للظرو وتعریض المنتجاتالسامة أو المؤكسدة أو الكاویة، 
 مستخدمة مع النظام؛لطرف ثالث  ةتابع برمجیاتأو  معداتفي ناجمة عن خلل أو مشاكل  خللأي ) 6(
 مع الوثائق المقدمة من البائع؛  یتوافقأي استخدام ال ) 7(
 العمیل؛ أي رسم أو تصمیم أو مواصفات یقدمھا قیام البائع باتباع عن  الناشئالعیب ) 8(
 نتیجة للتغییرات التي أدخلت لضمان امتثالھا للقانون المنطبق. وتوصیفھاالمنتجات   االختالف بین) 9(
 

الصریحة أو الضمنیة، بما في ذلك ضمانات القابلیة للتسویق    جمیع الضمانات األخرى،البائع    یستبعد.  إخالء المسؤولیة  6.7
أو الضرر    المشددةوالمالءمة لغرض معین و/ أو ضمان عدم االنتھاك. لن یكون البائع مسؤوالً أمام أي طرف في المسؤولیة  

في منتجات البائع.   خللأي طریقة أخرى عن األضرار التي تحدث أو یُدّعى أن تكون ناتجة عن أي تصمیم أو  بأو العقد أو  
اإلصالح أو االستبدال أو االسترداد الجزئي أو الكامل ھو الشكل الوحید والحصري للتعویض المتاح للعمیل في حالة المنتجات  

 التي قد تنشأ عنھا. والعواقبالمعیبة 
 

ً   مسؤولیة البائعتُستبعد  و.  الخدمات التي یقدمھا البائع لیست ملزمة بتحقیق نتیجة  7.7 معلومات غیر  عن الخدمات وأي    تماما
 ، والحسابات  ،والرسومات  ،والتفتیش  ،العیناتو  تعلق بالتصامیم والمشورة واألبعاد المعطاة والبیانات التقنیة،ی  إغفالأو    دقیقة

شراء مطابق مع    طلبإبرام  إذا لم یتم  الخدمة    و/أو غیر ذلك من المستندات التي یقدمھا البائع في سیاق  والمشورة الحسابیة،
ً العمیل فیما یتعلق بالخدمة المعنیة، أو إذا تم تقدیم الخدمات المعنیة   . مجانا

ً   بعیب في الخدمات  االدعاءلن یكون بوسع العمیل    8.7 ) أیام بعد  7في غضون سبع (  إذا لم یحتج للبائع في ھذا الصدد خطیا
لم یحتج   ھفإن  الفترة،أو إذا لم یتمكن العمیل بشكل معقول من اكتشاف العیب في الخدمة خالل ھذه  البائع،    أداء الخدمة من قبل

ً للبائع   في ھذا الصدد في غضون سبعة أیام بعد اكتشاف العیب في الخدمة.  كتابیا
النظر عن أي شيء یتعارض مع االتفاق، فإن جمیع حقوق ومطالبات العمیل فیما یتعلق بالمنتجات والخدمات،   بغض  9.7

للتحقیق لم یُمنح البائع الفرصة  (ب)    ؛7ھذه الفقرة  بموجب  إذا (أ) تأخر العمیل في إخطار البائع  كان، سوف تنقضي  ألي سبب  
 عشرفترة أثني  انقضاءو / أو (ج) فیما یتعلق بالخدمات،   ؛الموقعا في في األسس الموضوعیة للشكوى أو التحقیق فیھا فور

 بعد تقدیم البائع للخدمة. شھراً ) 12(
یجب على العمیل تعویض البائع عن جمیع االلتزامات والتكالیف والمصاریف واألضرار والخسائر (بما في ذلك أي    10.7

والعقوبات والتكالیف    ،السمعة وجمیع الفوائد  و الضرر في، وخسارة في األرباح،  الحقةخسائر مباشرة أو غیر مباشرة أو  
النفقات القانونیة والمھنیة األخرى) التي تكبدھا أو یتكبدھا البائع فیما یتعلق بأي مطالبة مرفوعة ضد البائع أو  غیرھا من  و

لطرف ثالث ناشئة عن استخدام البائع للمواد أو    بشأن انتھاك فعلي أو مزعوم لحقوق الملكیة الفكریةأحد أعضاء مجموعتھ  
   ، وال سیما فیما یتعلق بالتصنیع المسبق أو تجمیع المنتجات الجاھزة.للبائع أو فیما یتصل بھا العمیلالمواصفات التي قدمھا 

 
 . الشكاوى والمعاینة8

عند التسلیم، یجب على العمیل فحص المنتجات، أو الترتیب للقیام بذلك، من حیث الحجم واألرقام والعیوب التي قد تنشأ    1.8
العمیل مخاطر یجب أن یتحمل    السیاق،"). في ھذا  المرئیةالعیوب  أثناء الفحص الدقیق العادي (یشار إلیھا فیما یلي باسم "

 إجراء فحص عشوائي (ولیس كامل).
بعد التسلیم مباشرة وفي جمیع الحاالت    المرئیةیجب إبالغ البائع كتابة بأي شكاوى تتعلق بالحجم أو األرقام أو العیوب    2.8

ً العیوب المرئیة    بخالفاألخرى  ساعة بعد التسلیم. یجب على العمیل اإلبالغ عن العیوب    72في موعد ال یتجاوز   للبائع    كتابیا
 . واسسھا. یجب أن یصف التقریر بدقة طبیعة الشكوى في غضون سبعة أیام من اكتشافھا

)، أو ما  CE Hallmarkالمطابقة مع المعاییر االوربیة (إذا قام البائع بتسلیم المنتجات عند تقدیم بیان الجودة أو لوائح    3.8
ً یوازیھا     ما یثبت   العمیل، باستثناء الحاالت التي یقدم فیھا  بموجب القانون واللوائح المعمول بھا، یعتبر ھذا المنتج جیدا وسلیما

   .من الناحیة الفنیة عكس ذلك
تسجیل وتقییم   "  المنتجات التي تم تسلیمھا لمتطلبات الئحة  ألن تمتثلجھود  العلى البائع بذل    ینبغيحیثما ینطبق ذلك،    4.8

الكیمیائیة المواد  وتقیید  (وترخیص   "REACH  (  من المعدلة  على(بصیغتھا  منشور  ھو  كما  آلخر)    الموقع   وقت 
www.echa.europe.eu  ومع ذلك، لن یكون البائع مسؤوالً تجاه  ھذه الالئحة.  االلتزامات الناشئة عن  ، إضافة إلى جمیع

تسجیل   "یع االلتزامات الناشئة عن الئحة  العمیل عن أي إخفاق من جانب البائع أو أي طرف آخر في االمتثال للمتطلبات وجم
 ."وتقییم وترخیص وتقیید المواد الكیمیائیة

http://www.echa.europe.eu/
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بدفع مبلغ من المال و / أو إصالح أو إعادة تسلیم المنتجات ذات الصلة ھ المتعلقة  ومطالباتالعمیل  جمیع حقوق  تنقضي    5.8
    2.8للفقرة وفقاً في حالة اإلبالغ المتأخر  أ) االتفاق،وكذلك أي حق للعمیل في إنھاء  ،و / أو استكمال العجز، ألي سبب كان

  ج) لقیام بذلك، و/أو  لترتیب  ال، أو  الموقعإذا لم تعط الفرصة للبائع للتحقق فورا من صحة الشكوى في    ب)  الوثیقة،ھذه  من  
 ) منذ تاریخ التسلیم. (اثنا عشر شھراً  12إذا انقضى 

 
 التخزین . 9

الحاالت التي یكون فیھا ھذا الفشل    وباستثناء  )،2.5(  بالفقرة  ودون المساس   فحینئذ،  إذا فشل العمیل في قبول تسلیم المنتجات،
)، یجوز للبائع تخزین المنتجات حتى یتم 14  المادةفي    موّضحأو التأخیر ناجماً عن حدث من أحداث القوة القاھرة (كما ھو  

 التسلیم وتحمل العمیل جمیع التكالیف والنفقات ذات الصلة (بما في ذلك التأمین).
 

 . خدمات التصمیم والھندسة 10
الخدمات إلى المعلومات المقدمة من قبل ھذه    وتستند.  یقدم البائع الخدمات وفقا لمتطلبات العمل الجید والسلیمسوف    1.10

عدم دقة و/ أو عدم اكتمال ھذه المعلومات تقع  أن كافة العواقب الناجمة عن  العمیل، حیث یضمن العمیل دقتھا واكتمالھا.  
 .ھومخاطراتبالكامل على حساب العمیل 

الخدمات    2.10 لمشاریع  تكون  مصممة  المنتجات  إلى    وتستندمحددة،    وبرامجدائماً  وتطبیق  انتاجھاشراء  یتم  و/أو    التي 
. ألطراف ثالثةمواد تابعة    إدخال. ال یُسمح للعمیل باستخدام الخدمات التي یقدمھا البائع مع  من البائع أو نیابة عنھ  تسلیمھا
 بالكامل.  ھومخاطراتحال، تكون عواقب مثل ھذا اإلجراء على حساب العمیل  على أي

المحدد في  أن    3.10 النحو  الفكریة (على  الملكیة  المنھجیات والتقنیات  18  المادةحقوق  بالخدمات، بما في ذلك  المتعلقة   (
ویحصل العمیل، بالقدر الالزم قى مملوكة للبائع.  بالمرتبطة بھا ت   ذات الصلة وغیرھا من المعلومات أو المعارف  والوثائق

 مدة االتفاق.  لھذا الغرض، على ترخیص حر غیر قابل للتحویل وغیر حصري لالستخدام المتفق علیھ لھذه الحقوق طوال
 

 . الضرائب11
یستثني سعر البائع جمیع الضرائب    البائع،. باستثناء ما ھو محدد في الفاتورة الصادرة عن  الضرائب  غیر شاملالسعر    1.11

وغیرھا من الضرائب    ،والقیمة المضافة  ،والمكوس  ،واالستخدام  ،(بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، ضرائب المبیعات
الحصر،   المثال ال  (بما في ذلك على سبیل  أو    الرسومالمماثلة) والتعریفات والرسوم  المنتج (المنتجات)  المفروضة على 

 باسم "الضرائب"). مجتمعةً المواد الخاصة بھ بموجب أي قانون معمول بھ (یشار إلیھا   فاتورة
سواء تم فرضھا   االتفاق،عن االتفاق أو أداء البائع بموجب    الناجمة. یدفع العمیل جمیع الضرائب  الضرائب  یدفع  العمیل  2.11

ً . إذا كان البائع في وقت الحقأو  في وقت االتفاقأو تحصیلھا أو اقتطاعھا أو تقییمھا  تحصیلھا  ضرائب أوبفرض أي  ملزما
إلى  فأن البائع یرسل فاتورة للعمیل تتضمن ھذه الضرائب مضافةً  أو اقتطاعھا أو تقییمھا على أي معاملة بموجب االتفاق،  

شھادة إعفاء أو مستندات أخرى كافیة للتحقق من اإلعفاء  الشراء  لبائع في وقت تقدیم طلب  لیقدم العمیل  سعر الشراء، ما لم  
 من الضرائب. 

،  حجز أي ضرائب من المبالغ المدفوعة أو المستحقة الدفع إلى البائع بموجب االتفاقتطلب األمر إذا . الضرائب حجز  3.11
سیدفع العمیل   (ب)،  على النحو الذي كانت علیھ في األصلمن المبالغ المستحقة للبائع    المحتجزخصم ھذا المبلغ  یُ لن    (أ)

ً الضرائب نیابة عن البائع لسلطة الضرائب ذات الصلة   في غضون    البائع،و (ج) یرسل العمیل إلى    بھ،للقانون المعمول    وفقا
ً (ستین)   60  .والمستلم المحتجزتحدید المبلغ على الضرائب المدفوعة بما یكفي ل دلیالً  الدفع،من   یوما

.  المستحقة علیھ. لن یكون البائع بأي حال من األحوال مسؤوالً عن الضرائب التي یدفعھا العمیل أو  البائع غیر مسؤول  4.11
ً یبقى ھذا البند   بعد انتھاء أو إنھاء االتفاق.  ساریا

 
 : . مراقبة الصادرات12

، بما فیھا قوانین وأنظمة الوالیات المتحدة والمملكة  الساریة المفعولیوافق العمیل على االمتثال لجمیع قوانین وأنظمة التصدیر  
والتكنولوجیا التي یوفرھا البائع بموجب االتفاق أو بیعھا أو الكشف عنھا أو   والموادلضمان عدم استخدام المنتجات  المتحدة،

اإلفراج عنھا أو تحویلھا أو إعادة تصدیرھا انتھاكا لتلك القوانین واألنظمة. ال یجوز للعمیل تصدیر أو إعادة تصدیر أو نقل 
اشر إلى (أ) أي دولة محددة بموجب القانون المعمول أو تقنیة مقدمة من البائع بموجب االتفاق بشكل مباشر أو غیر مب  مادةأي  

منع  أو    حظرأو    مقاطعةأي شخص أو كیان مدرج في قائمة  بھ على أنھا "دولة راعیة لإلرھاب" مھما كان وصفھا؛ (ب)  
 مستخدم نھائي متورط في أي أنشطة أسلحة نوویةأي ؛ أو (ج) سلطة مختصة بموجب القوانین المنطبقةصادرة عن التعامل 

أو االتحاد   / المتحدة و  الوالیات  التي سیتم تصدیرھا خارج  الخدمات  أو  المنتجات  اعتبار  إذا تم  أو بیولوجیة.  أو كیمیائیة 
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أن ھذه المنتجات أو    ،للمنتجات  "بیانات "االستخدام المزدوجإصدار  فیھا  القوانین    تشترطاألوروبي، أو نطاقات قضائیة أخرى  
المستخدم   منفي النھایة    یحصلعلى العمیل (أو یجب أن    یتعین  ،ذات استخدام مزدوج"تعتبر" أو "من المحتمل أن تعتبر"  

النھائي"    البائع،) تزوید  النھائي للمنتجات /الخدمات القانونیة المنطبقة.فور طلبھ، "بیان المستخدم  للشروط  لن یكون   وفقاً 
في تقدیم ھذا    تأخّرهولن یكون في حالة خرق اللتزاماتھ في حالة إخفاق العمیل أو    تأخیر،جاه العمیل عن أي  البائع مسؤوالً ت

 البیان.
 

 االتفاق:  إنھاء .13
من خالل تقدیم إشعار كتابي للطرف اآلخر  العمل باالتفاق على الفور،  . یجوز ألي من الطرفین إنھاء  إشعار اإلنھاء  1.13

 : في الحاالت التالیة
ً ارتكب الطرف اآلخر  إذا    )1( ً   خرقا ھذا الخرق كان قابالً للتصحیح، إال أن الطرف  مع أن  و،  ألي شرط بموجب االتفاق  مادیا

ً (ثالثین)  30معالجة ھذا الخرق في غضون  المعني فشل في ً   یوما  بذلك؛ من اإلشعار الكتابي الذي یطلب منھ القیام   تقویمیا
، وفشل في معالجة الخرق في غضون  ھعند استحقاقمبلغ یلزم دفعھ بموجب االتفاق  فشل الطرف اآلخر في سداد أي      )2(

 أو  الدفع؛بعدم تلقیھ إشعار خطي أیام تقویمیة بعد  )3ثالث (
قانون أو أي التماس أو إجراء مقدم من أو ضد الطرف اآلخر بموجب أي    ،الطرف اآلخر  ألعمالأو تعلیق    إعسارأي    )3(

أو أي قانون معمول بھ یتعلق باإلفالس أو الترتیب أو إعادة التنظیم أو الحراسة القضائیة أو  االتحاد  دولة أو  من قوانین ال
 مماثلة.الجراءات ا من اإلالتنازل لصالح الدائنین أو غیرھ

. في حالة حدوث تغییر مباشر أو غیر مباشر في اإلدارة العلیا أو القدرة على  على مقالید العمل  التغیر في السیطرة  2.13
التصویت أو بموجب عقد أو  توجیھ أو التسبب في توجیھ إدارة وسیاسات العمیل (سواء من خالل ملكیة األسھم التي لھا حق 

 یجوز للبائع إنھاء االتفاق على الفور من خالل تقدیم إشعار خطي. )،غیر ذلك
وسبل االنتصاف المستحقة قبل اإلنھاء.   الطرفینأي من حقوق  االتفاق المبرم على  بالعمل  ال یؤثر إنھاء    تأثیر اإلنھاء:  3.13

التي یتمتع بھا الطرف اآلخر حقوق األخرى  ) غیر مقیّدة لل13(  المادةیجب أن تكون حقوق اإلنھاء المنصوص علیھا في ھذه  
حسب ما  بسبل االنتصاف التي قد یسمح بھا القانون المعمول بھ أو حقوق الملكیة. عند إنھاء االتفاق، یتعین على العمیل،  ل  وال

أو إتالفھا، وتقدیم شھادة من قبل أحد موظفي العمیل   إلى البائع  معلومات السریة التي بحوزتھالإما إعادة جمیع  یختاره البائع،  
البائع السریة في غضون   ً (خمسة عشر)    15فیما یتعلق بإتالف جمیع معلومات  ً   یوما . ال یحق للعمیل استخدام أي تقویمیا

 . االتفاقبعد إنھاء  عتخص البائمعلومات سریة 
أي حكم من أحكام االتفاق یقصد بھ صراحة أو ضمنا أن یدخل حیز النفاذ أو أن یستمر    :سریان األحكام بعد اإلنھاء  4.13

،  10.7،  1  الفقراتنفاذه عند أو بعد إنھاء االتفاق أو انقضائھ یظل نافذ المفعول بالكامل، بما في ذلك في أي حال من األحوال  
 . 29و، 28، 27، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 4.13، 3.13

 
 وجود معضلة  عدمومبرر التأخیر ال. القوة القاھرة / 14

عن التزاماتھ    یكون أي طرف مسؤوال تجاه الطرف اآلخرلن    .المسؤولیةاألخرى من  ستثناءات  االالقوة القاھرة و  1.14
ً بموجب االتفاق، وال یعتبر   تأجیل أو منع أداء ھذه االلتزامات،  بقدر ما یتم فیھ  اللتزاماتھ بموجب االتفاق    تقصیراً أو    انتھاكا

ألسباب تتجاوز نطاق السیطرة المعقولة للطرف المتأثر، بما في ذلك على سبیل المثال ال   مباشرة،بصورة مباشرة أو غیر  
، والحرائق، و أعمال أو إغفال للسلطات الحكومیة،  و األفعال اإللھیةالتي من صنع اإلنسان،    والكوارث الطبیعیة    (أ):الحصر

أو   واإلضرابات  والزالزل،  القاسیة،  الجویة  الجسیمة  والظروف  والمخاطر  والفیضانات،  األخرى،  العمل  اضطرابات 
  الجوائح و األوبئة تھدیدات أو الأو  ، و النزاعات المسلحة، أو االعمال اإلرھابیة  )ةلالختطاف، والحرب (معلنة أو غیر معلن

شغب أو تأخیر شدید في  لامدنیة أو أعمال  الضطرابات  االدولیة أو  الوطنیة أو  القلیمیة أو  اإلكوارث  الحجر صحي أو  الأو  
ل ما سبق تعریفھ بأنھ كالنقل أو عدم القدرة على الحصول على المواد أو المواد الخام الضروریة أو المكونات أو الخدمات (

، بما في ذلك عدم تزوید البائع في الوقت المناسب و تصرفاتھ تقصیر العمیلفأن ، البائعفیما یتعلق ب (ب)) ؛ "القوة القاھرة"
الموافقات الالزمة للسماح لمجموعة  عدم منح  و  ، بما في ذلك المواد الخام  ،موادالدوات واألمعلومات والوبأي إمكانیة للوصول  

في    المجھولةلمادیة  البائع بأداء األنشطة المطلوبة في الوقت المناسب، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، الظروف ا
ً غیر العادي والتي تختلف  الطابعالموقع ذات  تحدث  و المتفق عموماً على إنھا   في العادة عن تلك التي یتم مواجھتھا  جوھریا

كقوة قاھرة لصالح البائع. یجب على   تُصنّف  أیضاً ألنیجب أن تكون مؤھلة  ،  االتفاق  فياألعمال المنصوص علیھا    ضمن
. یجب تمدید مواعید التسلیم أو  ه الفقرةالمتضرر إخطار الطرف اآلخر على الفور في حالة حدوث تأخیر بموجب ھذالطرف  

الضائع   للوقت  لفترة مساویة  قد یكون  الناجم عن ھاألداء  الذي  الوقت اإلضافي  إلى  التأخیر، باإلضافة  ً ذا  بشكل   ضروریا
معقول للتغلب على تأثیر ھذا التأخیر. إذا تأخر البائع بسبب أفعال العمیل أو إھمالھ، أو بسبب العمل المطلوب من متعاقدین 



9 
 

ً آخرین مع العمیل، فیحق للبائع   عادل. ال یعتبر التزام العمیل بالدفع تحت أي ظرف من الظروف  بشكل  تعدیل السعر    أیضا
في بالتزاماتھ حتى في حاالت القوة  شأنھا أن تبأن خبرتھ و / أو قدراتھ من    ویؤكدا یقر العمیل  . كمالحكمبموجب ھذا    مبرراً 

 القاھرة إلى أقصى حد ممكن وعلى النحو المسموح بھ بموجب القانون المعمول بھ. 
 

 الحق في اإلنھاء.  2.14
ً (تسعین)    90ألكثر من  )  14ه المادة (إذا امتد التأخیر الناشئ عن الظروف المنصوص علیھا في ھذ ولم یتفق الطرفان   یوما

باستثناء    ،ألي من الطرفینیجوز    ،عادل، عندئذٍ بشكل  سعر  التعدیل  قد تتضمن    والتيالستئناف العمل،    معدّلةقاعدة  على  
التأخیر من جانبالحاالت التي   للبائع فقط(العمیل،    یحدث فیھا  ً   إنھاء االتفاق  )،وفي ھذه الحالة یجوز    كتابي إلشعار    وفقا

ً (ثالثون)    30مدتھ    مسبق على العمیل أن یدفع للبائع السعر التناسبي لجمیع    یجبالقبیل،  مثل حاالت التأخیر من ھذا  . في  یوما
 قبل التاریخ الفعلي لإلنھاء.المنجزة األعمال والتعھدات 

 
 ) EHS. الصحة والسالمة البیئیة (15

  ، ومضمونةجمیع اإلجراءات الالزمة لتوفیر بیئة عمل آمنة وصحیة    العمیلیتخذ    .  آمنةالعمیل ملزم بتوفیر بیئة عمل    1.15
 تھدیدات على العمیل أن یبلغ البائع بأي مخاطر أو    ن التابعین للبائع.موظفیلالنقل واإلقامة، عند االقتضاء، لوسائل  بما في ذلك  

وجود أو احتمال وجود مواد خطرة، أو ظروف متغیرة معروفة تؤثر على صحة العامل أو سالمتھ أو البیئة، بما في ذلك  
خاطر  وتقدیم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك أوراق بیانات السالمة وخطط أمان الموقع وتقییمات المخاطر، وتحلیل م

 العمل.
 

الوصول    2.15 إمكانیة  العمیل توفیر  المعمول بھا  العملإلى موقع  للبائع  یجب على  بالقوانین  تقییم  من أجل  .  واإلخطار 
المعقولة للوصول الى    باإلمكاناتالمخاطر المرتبطة بتقدیم الخدمات واألداء بموجب االتفاق، یجب على العمیل تزوید البائع  

ً ذات الصلة. إذا كان عمل البائع في الموقع  والمعداتالموقع  لمتطلبات البیئة والصحة والسالمة المحلیة أو الحكومیة  خاضعا
 . ا الیھمعقول، فیجب على العمیل إخطار البائع وتقدیم نسخ منھة على نحو متاحغیر الأو الوطنیة 

 
 . حدود المسؤولیة 16
سبل االتفاق ھي    ا. یجب أن تكون سبل االنتصاف المنصوص علیھا في ھذاآلثار الناجمة عنھاالخسائر الخاصة أو    .161

أمام العمیل عن أي    االنتصاف الوحیدة والحصریة للعمیل (بما في ذلك مطالبات الطرف الثالث). لن یكون البائع مسؤوالً 
الضرر الناجم  سبیل المثال ال الحصر، أضرار التأخیر، أو    مثل، على  نوعأضرار غیر مباشرة أو خاصة أو الحقة من أي  

وفقدان النوایا  المفقودة،، أو األموال المدخرات، وفقدان اإلیرادات فقدان أوالفائت، الكسب ، أو عن انقطاع األعمال التجاریة
تستند  أو فقدان البیانات أو األضرار المتعلقة بالسمعة أو العقوبات أو الغرامات المفروضة، سواء كانت ھذه األضرار  الحسنة  

 ة أخرى.الضمان أو العقد أو أي نظریة قانونیأو ال تستند على الخطأ، أو 
من أي نوع (بما في  المطالبات    أزاءبھ،    یتصلأو فیما  االتفاق  للبائع بموجب    الكلیّةالمسؤولیة  أن  .  الكلیّةالمسؤولیة    2.16

أو الناشئة عن األداء /    ،أو المسؤولیة التقصیریة أو المسؤولیة الصارمة   العقودذلك مطالبات الطرف الثالث) سواء كانت في  
تجاوز  تیجب أال ، بما في ذلك أي تعویض آخر بموجب االتفاق، أو تقدیم أي منتجات أو خدمات، خرق االتفاقعدم األداء أو 

 المبلغ المدفوع أو المستحق الدفع للمنتج أو الخدمة المحددة التي أدت إلى المطالبة. 
فقط إلى الحد الذي یسمح بھ القانون ھذه المادة . تسري القیود واالستثناءات الموضحة أعاله في سوء السلوك المتعمد 3.16

 وال تنطبق في حالة وجود نیة أو سوء سلوك متعمد من جانب البائع أو إدارتھ.اإللزامي المعمول بھ 
 

 . التعویض 17
ذمة وإبراء  وتعویض  عن  والدفاع  اإلعفاء  العمیل  على  األذى عن  یجب  درء  من    و  وكل  للبائع  التابعة  والشركات  البائع 

") من وضد أي مسؤولیة أو خسارة أو الضرر،  تعویضات البائعالمسؤولین والمدیرین والموظفین والممثلین والمستشارین ("
بما في ، والحكم، والتسویة، والتكلفة، والنفقات (بما في ذلك الرسوم والمصاریف القانونیة)،  والغرامة والعقوبةوالمطالبة،  

و  ،  ذلك إصابة أو وفاة موظفي العمیل أو األضرار الناجمة عن االتفاق وأنشطة العمیل المتصلة باالتفاق أو فیما یتصل بھما
و تسویقھا أو بیعھا أو إعادة بیعھا أو توزیعھا أو استخدامھا أو (أ) التعامل مع المنتجات أو الخدمات أو تخزینھا أیشمل ذلك  

الخاصة  مرافق الثالث في  طرفأو مع مواد أخرى) من قبل العمیل أو من قبل أي منفردةً (سواء تم استخدامھا التصرف بھا 
العمیل أو من قبل أي طرف ثالث في أي مكان أو (ب) فشل العمیل في االمتثال ألیة تعلیمات أو لوائح تتعلق بسالمة (المنتج)  ب

ً أو القانون المعمول بھ. یظل ھذا البند   بعد انتھاء االتفاق أو إنھائھ أو إلغائھ. ساریا
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 . الحقوق الفكریة للبائع  18

ئع، على سبیل المثال ال الحصر، جمیع العالمات التجاریة واألسماء التجاریة والشعارات تشمل حقوق الملكیة الفكریة للبا
وعالمات الخدمة وحقوق التألیف والنشر وبراءات   و الشاراتوالعالمات الممیزة    و اللوغووالتصامیم والرموز  التجاریة  

الشركات التابعة للبائع البائع ومجموعة  تخص    االختراع والنماذج والرسومات والمعرفة والمعلومات وأي مواد ممیزة أخرى
أم ال،  )،  Group  Orbiaو "اوربیا جروب" ( أو اإلیداع  للتسجیل  التسجیالت أوسواء كانت خاضعة  ذلك جمیع    بما في 

وجمیع الحقوق التي  ،  في طبیعة البنود اآلنفة الذكرالمندرجة  الطلبات لتسجیل أي من البنود المذكورة أعاله ؛ وجمیع الحقوق  
للحقوق المشار إلیھا في ھذا التعریف، والحق في طلب أي حق من الحقوق المشار إلیھا في أي   مشابھمماثل أو    تأثیرلھا  

ویحتفظ البائع بجمیع حقوق الملكیة الفكریة في المنتجات  ").  حقوق الملكیة الفكریةلي باسم "(یشار إلیھا فیما یوالیة قضائیة  
في حقوق الملكیة    ضمني،صریح أو    ترخیص،وال یجوز تفسیر أي شيء ھنا على أنھ یمنح العمیل أي حق أو    والخدمات،

ال یستخدم العمیل اسم البائع أو شعاره أو حقوقھ األخرى في الملكیة الفكریة دون   الخصوص،الفكریة للبائع. وعلى وجھ  
لن یفعل العمیل أو یفشل في القیام بأي شيء من شأنھ انتھاك حقوق الملكیة   ذلك،عالوة على    موافقة البائع الخطیة المسبقة.

ھ الخصوص، لن یقوم العمیل بما یلي: (أ) تعدیل أو الفكریة للبائع أو إتالفھا أو تعریضھا للخطر أو اإلضرار بھا. على وج
إزالة أو تشویھ أي عالمات أو وسائل أخرى لتعریف المنتجات أو الخدمات التي یقدمھا البائع ؛ (ب) استخدام حقوق الملكیة  

التجاریة للبائع الفكریة للبائع بطریقة تؤثر على طابعھ الممیز أو صالحیتھ؛ (ج) استخدام عالمات تجاریة بخالف العالمات  
فیما یتعلق بالمنتجات أو الخدمات التي یقدمھا البائع دون موافقة كتابیة صریحة مسبقة من البائع، أو (د) استخدام العالمات 
الخداع.   أو  االلتباس  تسبب  قد  التي  للبائع  التجاریة  األسماء  أو  التجاریة  للعالمات  المشابھة  التجاریة  األسماء  أو  التجاریة 

البائع" تشیر    ھنا،الواردة  لألغراض   "ا"  مجموعة  شركة  في  ویفنلى  (بي.   ".Wavin B.V.وال لھا )  التابعة  شركات 
) على "اوربیا ادفانس كوربوریشن اس أي بي، دي سي  Orbia Groupوتشیر "مجموعة أوربیا" (ومجموعة شركاتھا،  

).Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V  (العاملة معھا ومجموعة الشركاتالتابعة لھا   والشركات . 
 

 . خصوصیة البیانات 19
ن  یلن یقوم البائع (أو المتعاقد  ذلك،یمتثل كل طرف لجمیع قوانین حمایة البیانات المعمول بھا. ما لم یتفق الطرفان على خالف  

") البیانات الشخصیةالمعلومات المتعلقة بأي أشخاص طبیعیین محددین أو یمكن التعرف علیھم ("  بإتاحةمعھ من الباطن)  
فسیقوم  المشروعة،لصالح العمیل أو نیابةً عنھ. في حالة قیام البائع بمعالجة البیانات الشخصیة كجزء من أغراضھ التجاریة 

ً بذلك   notice-east/privacy-https://www.wavin.com/middle.إلشعار خصوصیة البائع المتاح في  وفقا
 

 . السریة20
 بأي شكل  الدرایة الفنیةأو  التقنیةوجمیع المعلومات غیر العامة أو البیانات أحكام االتفاق " المعلومات السریة"یُقصد بتعبیر 
مواد (بما في ذلك العینات) المتعلقة باألعمال التجاریة و/ أو المنتجات و/ أو الخدمات و/ أو أنشطة البائع و/ الو  من األشكال

ً أو    اً سواء شفھیضمن بنود االتفاق،  أو إتاحتھا للعمیل  ، التي تم الكشف عنھا  التابعة لھ  تأو الشركا إلكترونیة أو في صیغ  ،  خطیّا
أو غیرھا، وسواء تم تمییزھا على أنھا مملوكة أو سریة، وأي معلومات مستمدة من المعلومات السریة ؛ شریطة أن المعلومات 

أو التي حصل علیھا العمیل بشكل شرعي على    عنھا،  المعلومات المعروفة لدى العمیل وقت الكشف  )1(السریة ال تتضمن  
  ف، في التصر  ھأو إخفاقو من دون تدخل العمیل  تلك التي أصبحت اآلن، أو فیما بعد،    )2(  أساس غیر سري من طرف ثالث؛
العمیل دون االعتماد على المعلومات    من قبللتي تم تطویرھا بشكل مستقل  االمعلومات    )3(معروفة عموماً لدى الجمھور؛ أو  

ال یجوز للعمیل استخدام المعلومات السریة إال لغرض ممارسة حقوقھ أو أداء  التوثیقیة الحدیثة.  باألدلة    یظھرالسریة، كما  
عن المعلومات السریة ألي طرف ثالث باستثناء موظفیھ  أن یفصح  ال یجوز للعمیل    ").الغرض("  االتفاقالتزاماتھ بموجب  

یلزمون أنفسھم خطیّاً بالمحافظة على سریة   والذین،  للغرض المطلوبووكالئھ الذین یحتاجون إلى معرفة ھذه المعلومات  
أي معلومات سریة، بما  عكس ھندسة ال یجوز للعمیل  على األقل بنفس الصرامة التي تتضمنھا تلك االلتزامات.المعلومات، 

یتخذ الزبون ضمانات معقولة وحكیمة لمنع استخدام أو إفشاء المعلومات السریة المخالفة في ذلك أي عینات، دون إذن البائع.  
ویتحمل العمیل المسؤولیة عن األضرار الناجمة    االتفاق،لذلك. ویكون العمیل مسؤوال عن التزامات موظفیھ ووكالئھ بموجب  

ً والتي من شأنھا أن تشكل    ،عن أي إخالل بھذا االتفاق من جانب موظفیھ ووكالئھ   إذا ارتكبھا العمیل مباشرةً،ا االتفاق  لھذ   خرقا
بون فورا جمیع النسخ،  بما في ذلك االستخدام غیر المأذون بھ للمعلومات السریة دون قیود. وبناء على طلب البائع، یعید الز

المعلومات  أن یبادر إلى حذف  سریة، أو  المعلومات  ال  من ھذه  سواء كانت مكتوبة أو إلكترونیة أو بأي شكل آخر، من أي
الرغم مما سبق ذكره، یجوز للعمیل االحتفاظ بنسخة واحدة من المعلومات السریة ألغراض على  آمنة.    بطریقة  وإتالفھاالسریة  
 في أنظمة النسخ االحتیاطي األرشیفیة على مستوى المؤسسة. منھا نسخ حفظ السجالت، أوإدارة 

https://www.wavin.com/middle-east/privacy-notice
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ا بالتزامات السریة بموجب ھذ  الوفاءالمعلومات السریة أو االحتفاظ بھا، یجب على العمیل االستمرار في    إتالفإلى جانب  
في حالة مطالبة العمیل بالكشف عن أي معلومات سریة بأمر من محكمة أو من أي وكالة حكومیة، بموجب القانون  االتفاق.  

توجیھ إشعار خطي مسبق بھذا الكشف إلى    (أ)أو اللوائح التنظیمیة أو اإلجراءات القضائیة أو اإلداریة، یقوم العمیل بما یلي:  
ً البائع، إذا كان مسموحا بھ  لتعاون المعقول مع البائع، بناء على طلب البائع ونفقتھ، لمقاومة ھذا الكشف أو الحد  ا (ب)؛ قانونا

ذلك  یقتصر الكشف على  في حالة عدم وجود أمر وقائي أو سبل انتصاف أخرى،    (ج)  منھ أو للحصول على أمر وقائي؛
الكشف عنھ في رأي   القانونیة  الناحیة  المطلوب من  السریة  المعلومات  التعامل مع    تأكد منالالمحامي والجزء من  سریة 

، ستظل التزامات العمیل بموجب ھذا االتفاق فیما یتعلق بالمعلومات  باالتفاقإنھاء العمل  وبعد    المعلومة التي تم الكشف عنھا.
التالي: نافذة  السریة   النحو  في  وجود  في حالة    )1(  بالكامل على  المقصود  بالمعنى  تجاریاً  أي معلومات سریة تشكل سراً 
لمدة    أخرى،حالة وجود أي معلومات أو مواد سریة    في  )2( أو    ، طالما ظلت ھذه المعلومات سراً تجاریاً؛المعمول بھالقانون  
بخرق ھذا الحكم  یحق للبائع الحصول على تعویض قضائي عن أي خرق أو تھدید    سنوات من تاریخ اإلفصاح.  )5(خمس  

  دون الحاجة إلى نشر سند أو إثبات األضرار.
 

 . بیانات العمیل 21
بین البائع والعمیل، في العالقة  یقر البائع بأنھ،    ."الترخیص الممنوح من البائع" و  "بیانات العمیل"یمتلك العمیل    1.21

یمتلك العمیل جمیع الحقوق والملكیة والمصلحة، بما في ذلك جمیع حقوق الملكیة الفكریة، في بیانات العمیل (كما ھو موضح 
 ،وخالي من حقوق الملكیة  ،وغیر قابل لإللغاء  ،ودائم  ،غیر حصري  ترخیص  )1(أدناه). یمنح العمیل بموجب ھذا البائع  

بالكامل العالم،  ، علومدفوع  العمیل، وت  الستنساخى نطاق  البحث  بیانات  وزیعھا وتعدیلھا واستخدامھا وعرضھا ألغراض 
ترخیص عالمي غیر حصري ودائم وغیر   )2(وتوفیر المنتجات والخدمات للعمیل، و  ات  / الخدم  اتالمنتجتطویر  الداخلي و

قابل لإللغاء وخالي من حقوق الملكیة ومدفوع بالكامل إلعادة إنتاج وتوزیع وتعدیل واستخدام وعرض بیانات العمیل المدمجة 
والمعلومات والبیانات والمحتویات    المجّمعة،  "، بخالف اإلحصاءاتبیانات العمیل"تعني عبارة  ضمن اإلحصائیات المجمعة.  

مستخدم  الیتم إرسالھا أو نشرھا أو نقلھا أو إتاحتھا بواسطة العمیل أو نیابة عنھ أو    وسیط،  أي  على  األخرى، بأي شكل أو
منتج العمیل أو الخدمات التي تتضمن المنتج أو الخدمات موضوع االتفاق، إلى البائع التي یتم إنشاؤھا بواسطة المنتج أو ل

أي بیانات شخصیة. ال یوجد في االتفاق ما یحد من    "بیانات العمیل"شریطة أن تستبعد    الخدمة،الخدمة أو استخدام المنتج أو  
 خر. آلبائع في أي اتفاق أي حقوق ممنوحة من العمیل إلى ا

 
 الخدمات،بإدخال تغییرات على المنتج أو  أو أوصى    إذا اقترح العمیل أو أي من موظفیھ أو مقاولیھتعلیقات العمیل:    2.21

جدیدة أو الوظائف المتعلقة بھا، أو شارك أي تعلیقات أو أسئلة أو إدخال میزات  بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر،  
حر في استخدام ھذه المعلومات بصرف النظر عن أي التزام أو قیود أخرى  فأن البائع    )،"التعلیقات اقتراحات أو ما شابھ ("

  وعن یتنازل العمیل بموجب ھذا إلى البائع نیابةً عن العمیل،    .التعلیقات الواردة من العمیلبین األطراف التي تحكم مثل ھذه  
حریة، الیتعلق بھا، وللبائع    مافي التعلیقات و  الواردة  موظفیھ ومقاولیھ و / أو وكالئھ، عن جمیع الحقوق والملكیة والمصالح 

غیر ذلك من حقوق الملكیة  أي أفكار أو معرفة أو مفاھیم أو تقنیات أوفي استخدام دون أي إسناد أو تعویض إلى أي طرف، 
 أي تعلیقات. باالستعانة ب ألي غرض كان، على الرغم من أن البائع غیر مطالب  ،الفكریة الواردة في التعلیقات

 
 اإلحصاءات المجّمعة:  . 22

، یجوز للبائع مراقبة  الطرفینلعدم اإلفصاح بین  آخر    تفاقأي أتعارض مع  كل ما یخالف االتفاق، أو یبصرف النظر عن  
الخدمات   أو  للمنتج  العمیل  (استخدام  المجمعة  اإلحصاءات  المحدد  وجمع  النحو  البائع أدناه).  على  تربط  التي  العالقة  في 

إلى   تعودعة وجمیع حقوق الملكیة الفكریة الواردة فیھا  جمیع الحقوق والملكیة والمصلحة في اإلحصائیات المجمّ   فإنبالعمیل،  
إلى بیانات العمیل التي تم جمعھا من   استناداً إحصاءات مجمعة    جمع العمیل بأنھ یجوز للبائع    ویقر   البائع فقط ویحتفظ بھا.

اإلحصاءات المجمعة متاحة   أن یجعل  )1) للمنتج أو الخدمات. یوافق العمیل على أنھ یجوز للبائع (زبائنھاستخدام العمیل (أو  
أن یستخدم اإلحصاءات المجمعة بالقدر واألسلوب المسموح بھما بموجب  )  2، و (للجمھور امتثاالً للقانون الواجب التطبیق

" تعني عةاإلحصاءات المجمّ . "صراحة  العمیلھذه اإلحصاءات المجمعة ھویة    تظھرشریطة أال    التطبیق،القانون الواجب  
البیانات والمعلومات المتعلقة باستخدام العمیل (أو عمالئھ) للمنتج أو الخدمات التي یستخدمھا البائع بشكل إجمالي وال تحدد  

بما في ذلك تجمیع المعلومات اإلحصائیة ومعلومات األداء المتعلقة بالتوفیر والتشغیل لمنتجات    مباشر،ھویة العمیل بشكل  
 وخدمات البائع. 
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 الواجب التطبیق االمتثال للقانون . 23
ً لمنتجات والخدمات  اواختبار وتسلیم  تصمیم،  قیام البائع بستند االتفاق إلى  ی  معاییر الصناعة  1.23 ) معاییر  1لما یلي: (  وفقا

) المواصفات واألكواد والمعاییر الصناعیة 2التصمیم الخاصة بھ وعملیات التصنیع واإلجراءات وبرنامج ضمان الجودة؛ (
) أي شروط ومواصفات 4و (  التطبیق؛) القانون الواجب  3(  للبائع؛من تاریخ إبرام االتفاق كما ھو محدد    اعتباراً الساریة  
أن یجري تغییر على  یجوز للبائع  إذا طرأ أي تغییر على ما سبق ذكره،  .  ا بصورة متبادلة ترد في االتفاقمتفق علیھمكتوبة  

المنتجات والخدمات من جانب واحد لضمان االمتثال ألي مما سبق. باإلضافة إلى ذلك، یحق للبائع تعدیل السعر المتفق علیھ 
إذا حال أي تغییر من ھذا القبیل دون قیام البائع بتنفیذ التزاماتھ دون   جانب واحد.أو تاریخ التسلیم / األداء أو الضمانات من  

مرھقا أو غیر متوازن بشكل غیر معقول، یكون    عبئاً جعل تنفیذ البائع اللتزاماتھ  أن ھذا التغییر یانتھاك القانون المنطبق أو  
 للبائع أیضا الحق في إنھاء االتفاق دون أي مسؤولیة.

األطراف في جمیع األوقات   تمتثلأي حكم آخر من أحكام االتفاق،  . بغض النظر عن  االمتثال للقوانین المعمول بھا  2.23
 لجمیع القوانین المنطبقة لدى تنفیذ االتفاق. 

لن  ،  الباطن. یجب على العمیل التأكد من أنھ ھو أو مدیریھ أو موظفیھ أو المتعاقدین معھ من  الرشوة والفساد  مكافحة  3.23
أو یمنحوا أي مزایا مالیة أو مزایا أخرى من أي نوع لموظفي البائع أو األطراف الثالثة (بما في  یقدمون وعوداً یعرضوا أو  

أو غیرھا من المیزات غیر السلیمة، فیما  بمصلحة تجاریة    االحتفاظذلك موظفي الخدمة المدنیة) من أجل الحصول على أو  
بجمیع تشریعات مكافحة الرشوة الساریة (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر،    العمیلتزم  یتعلق باالتفاق. وسوف یل

ضع تدابیر وقائیة كافیة أنھ وقانون ممارسات الفساد في الخارج في الوالیات المتحدة وقانون الرشوة في المملكة المتحدة)، و
 . بھذا الشأن لساریةلضمان امتثال الموظفین والمتعاقدین من الباطن للتشریعات ا

 
 والتعاقد من الباطن  واإلحالل. التنازل 24

ً أو    كلیاً عن االتفاق أو استبدالھ،  التنازل  ال یجوز للعمیل    1.24   تھملكیأو  العمیل  ، بما في ذلك من خالل تغییر ھیكل  جزئیا
یكون للبائع الحق في  موافقة كتابیة مسبقة من البائع، والتي ال یجوز تأخیرھا أو حجبھا بشكل غیر معقول، شریطة أن    دون

ً یفتقر إلى القدرة المالیة الكافیة، أو كان    الجدیدھذه الموافقة في أي حال إذا كان المتنازل لھ /  حجب   ً   منافسا محتمالً أو    قائما
عدم استیفائھ لمدونة أخالقیات  و / أو    بھ،لھ، أو تسبب في انتھاك مجموعة البائعین للقانون المعمول    للبائع أو الشركات التابعة

ً   ثالثة،االتفاق ألطراف  أن یحیل أو یستبدل  . یجوز للبائع  البائع ً أو    كلیا إرسال إشعار كتابي ینبغي على البائع حینئٍذ  ، وجزئیا
  أو  التنازالت المستندات التي قد تكون ضروریة لتفعیل  ما یلزم من  الطرفان على تنفیذ    یتفقإلى العمیل في مثل ھذه الحالة.  

یطلب من  یجب على العمیل أن    العمیل،أو التنازل من جانب    اإلحالةفي حالة    ه الفقرة.المنصوص علیھا في ھذ  اإلحاالت
على طلب البائع المعقول. یعتبر أي تنازل أو تجدید بالمخالفة   بناءللدفع  أن یوفر ضماناً إضافیاً  المتنازل لھ  الطرف الجدید/  

  .للطرفینأثر بالنسبة  دون ومنلما ورد أعاله باطالً 
 

 المتعاقدون من الباطن . 25
الباطن   من  التعاقد  في  الحق  باللبائع  االتفاق.  للوفاء  ھذا  بمقتضى  بلتزاماتھ  البائع  قیام  الباطن  أن  من  یعفیھالتعاقد  من    ال 

 .من الباطنالمترتبة على التعاقد المسؤولیة بمقتضى ھذا االتفاق عن الوفاء بااللتزامات 
 

 : لتغییرات. ا26
تغییر. وال یلزم أي من الطرفین    طلب  مسودةیجوز لكل طرف أن یقترح في أي وقت إدخال تغییرات على االتفاق في شكل  

 ً ً یالتغییر إلى أن یوافق الطرف  طلبفي    بالمضي قدما على خالف ذلك، یكون    الطرفینتفق  ی. وما لم  ن على ھذا التغییر خطیا
ً ھذه التغییرات مثل تسعیر األعمال اإلضافیة الناشئة عن   وقت التغییر.  في للبائع  والموادلتكلفة الوقت  وفقا

 
 الواجب التطبیق:  القانون 

ً   ویُفّسرخضع االتفاق  ی لقوانین الوالیة القضائیة التي أُدمج فیھا البائع، مع استبعاد قواعد تنازع القوانین في أي حال من    وفقا
تطبیق اتفاقیة األمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع (یشار االستبعاد الصریح لاألحوال. یقر الطرفان ویوافقان على 

ً إلیھا   باسم اتفاقیة مبیعات فیینا).  غالبا
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 . تسویة المنازعات 28
یخضع أي نزاع أو مطالبة تنشأ عن أو فیما یتعلق باالتفاق أو موضوعھ أو تشكیلھ (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غیر 

البائع تأسیس  فیھا  تم  التي  والمنطقة  القضائیة  الوالیة  في  المختصة  للمحاكم  الحصري  القضائي  لالختصاص    ،التعاقدیة) 
 األطراف بموجب ھذا بشكل غیر قابل للنقض لالختصاص القضائي الحصري لتلك المحاكم لھذه األغراض.  وتخضع

 
 . أحكام عامة 29

الكامل  1.29 ھذی.  االتفاق  ومجمل    االتفاق  امثل  الطرفین  بین  الكامل  ویاالتفاق  محل  االتفاقیحل  جمیع  والوعود   اتبطل 
بموضوعھا.   یتعلق  فیما  شفھیة،  أو  مكتوبة  كانت  سواء  بینھما،  السابقة  والتفاھمات  واإلقرارات  والضمانات  والتأكیدات 

 وفیما بینھا بھذا االتفاق.  الطرفینبرمھا یویستعاض عن أي اتفاقات سابقة 
 

ً یر آخر أو إلغاء أو تنازل أو تغی تغییر. لن یكون أي تعدیل أو ال تعدیل شفوي 2.29 ألي من الطرفین ما لم یتم االتفاق   ملزما
ً علیھ   . یوافق كل طرف على أنھ لم یعتمد على أي إقرارات من الطرف اآلخر غیر  للطرفین  المفوضین  الممثلینمن قبل    كتابیا

 علیھا. حّضھاالتفاق أو أنھ تم  اواردة في ھذ
 

في حالة  سریان األجزاء األخرى منھ. على بطالن أي جزء من االتفاق، سواء جزئیاً أو كلیّاً، . ال یؤثر القابلیة للفصل 3.29
غیر صالح أو غیر قابل للتنفیذ، یتم فقط فصل الجزء غیر الصالح أو غیر القابل للتنفیذ من  االتفاقاعتبار أي حكم من أحكام 

غیر صالح أو إلى الحد الذي ال یعتبر  المفعول ونافذاً    وساريسلیماً  والحكم    والشرط،  الجملة،مع ترك ما تبقى من    الحكم،
 غیر قابل للتنفیذ.

 
في معنى أو تفسیر أي    تقیّد  ولن،  ھي لتسھیل الرجوع إلیھا فقطھنا  الواردة  الفقرات واالحكام  ناوین  أن ع.  العناوین  4.29

 .  حكم من أحكام االتفاق
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  :الخاصة ببلدان محددة: األحكام 1الملحق 

 
وفي حالة وجود . مبیّنكما ھو  والشروط في األحكام لھا ل األحكام المكافئةاألحكام الخاصة بكل بلد أدناه ستحل محل أو تكمّ 

 .  ستسودببلدان محددة فإن ھذه األحكام الخاصة  والشروط،تعارض بین ھذه األحكام الخاصة ببلدان محددة واألحكام 
 
 ")UAEاإلمارات العربیة المتحدة (". 1

 ینطبق ما یلي على العمالء في اإلمارات العربیة المتحدة. ،التقید أو عدم التقیّد باألحكام والشروط باإلضافة إلى
 

 أ. تعریفات 
  األحكامیجب أن یكون للتعریفات المستخدمة في ھذه األحكام الخاصة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة المعنى الموجود في  

 .والشروط
 

   6.7الفقرة ب. استبدال 
محل الحكم المكافئ للشروط واألحكام  )  6.7( العربیة المتحدة، یجب أن تحل ھذه الفقرةبالنسبة ألي عمیل مقیم في اإلمارات  

 على النحو التالي: )6.7( الفقرةفي 
 

 جمیع الضمانات األخرى،یستبعد  البائع  فأن    ،بھالقانون المعمول  الحد األقصى الذي یسمح بھ  إلى    إخالء المسؤولیة.   6.7
الصریحة أو الضمنیة، بما في ذلك ضمانات القابلیة للتسویق والمالءمة لغرض معین و/ أو ضمان عدم االنتھاك. لن یكون  

أي طریقة أخرى عن األضرار التي تحدث أو  بأو الضرر أو العقد أو    المشددةالبائع مسؤوالً أمام أي طرف في المسؤولیة  
في منتجات البائع. اإلصالح أو االستبدال أو االسترداد الجزئي أو الكامل ھو    خللیُدّعى أن تكون ناتجة عن أي تصمیم أو  

 التي قد تنشأ عنھا ". والعواقبالشكل الوحید والحصري للتعویض المتاح للعمیل في حالة المنتجات المعیبة 
 

 1.13ل الفقرة ج. تعدی
العربیة   اإلمارات  دولة  في  مقیم  عمیل  (  المتحدة،بالنسبة ألي  الفقرة  تعدّل  1.13فأن ھذه  للشروط ) سوف  المكافئ  الحكم 

 على النحو التالي:  6.7واألحكام في البند 
دون أمر من المحكمة، من خالل تقدیم إشعار كتابي للطرف   فوراً . یجوز ألي من الطرفین إنھاء االتفاق  إشعار اإلنھاء  1.13

 اآلخر إذا: 
 كان  ھذا الخرقمع أن  (  في معالجة ھذا الخرق  ، وفشلبموجب االتفاق  فقرةألي  خرقاً مادیاً  ارتكب الطرف اآلخر    ) رابعا(

ً (ثالثین)   30غضون  للتصحیح) فيقابالً  ً  یوما  بذلك؛من اإلشعار الكتابي الذي یطلب منھ القیام  تقویمیا

في معالجة الخرق في غضون    ھعند استحقاقھا، وفشل  الطرف اآلخر في سداد أي دفعة مطلوبة بموجب االتفاق  فشل  خامساً)(
 أو  الدفع؛أیام تقویمیة بعد استالم إشعار كتابي بعدم  3

) ً یقدمھ الطرف اآلخر أو یُقدم ضده بموجب أي أو تعلیق لعملیات الطرف اآلخر أو أي التماس أو إجراء    إعسار  أي)  سادسا
التقانون من الدولة أو االتحاد   التنظیم أو الحراسة القضائیة أو  أو أي قانون معمول بھ یتعلق باإلفالس أو  رتیب أو إعادة 

 التنازل لصالح الدائنین أو أي إجراءات مماثلة أخرى.
 

 4.8 الفقرةد. حذف 
 .   )4.8( الفقرةیتم حذف  المتحدة،بالنسبة ألي عمیل مقیم في دولة اإلمارات العربیة 

 
 


