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 عالمیًا –الشروط العامة للبیع
 

 أنظمة إلكترونیة -أنظمة تكنولوجیة متقدمة 
، (Nordson MARCH، ونوردسون مارش ((Nordson DAGE، ونوردسون داج (Nordson ASYMTEKتنطبق على خطوط إنتاج  نوردسون أسیماتیك (( 

 )Nordson YESTECHونوردسون یستیك (
) وسونوسكان Nordson MATRIX، ونوردسون ماتریكس ((Nordson DIMA، ونوردسون دیما ((Nordson SELECTوخطوط إنتاج نوردسون سیلیكت ( 

)Sonoscan(( 
 

 )2020بریل 1أتاریخ النفاذ(
 

) أو بواسطة أي من شركاتھا Nordsonإن البضائع و/ أو الخدمات (الُمشار إلیھا باسم "المنتجات") المعروضة للبیع من شركة نوردسون (  عرض البیع. .1
إلیھا مجتمعة (والُمشار التابعة ومجموعاتھا وأقسامھا وخطوطھا التجاریة (والُمشار إلى كٍل منھا باسم "نوردسون") تُعَرض للبیع على أساس الوثائق التالیة 

 باسم "العقد")، حسب ترتیب األسبقیة:
 

 االتفاقیة محل التفاوض  •
 عرض السعر أو الُمقترح الُمقدم من نوردسون •
 .الشروط التكمیلیة للبیع الخاصة بخط إنتاج معین •
 عالمًیا –الشروط العامة للبیع •

 
عالمیًا ھذه  -قبول غیر مشروط للعقد من جانب المشتري، بما في ذلك الشروط العامة للبیع یُعد إصدار المشتري ألمر شراء أو أي وثائق كتابیة أخرى بمثابة  

تكون متعارضة مع ما والشروط التكمیلیة للبیع الخاصة بخط إنتاج معین.  یُرفَض أي بند ورد في أمر الشراء المقدم من المشتري أو أي وثائق أخرى صادرة عنھ 
 -لك ما لم تقبلھ نوردسون صراحةً بشكل مكتوب وموقّع علیھ من ممثل معتمد منھا، مع وجود إشارة محددة للشروط العامة للبیع ورد في العقد أو تضیف إلیھ، وذ

 عالمیًا ھذه.
 

تة وال تخضع ألي ) یوًما كاملة من تاریخ الشحن، وتخضع للموافقة االئتمانیة من قبل نوردسون.  األسعار ثاب30شروط الدفع ھي ثالثون ( األسعار والدفع. .2
مین، ما لم تقرر خصومات تجاریة أو خصومات بسبب الدفع المبكر أو غیر ذلك، كما أنھا غیر شاملة ألي ضرائب أو رسوم أو تكالیف تخص التعبئة الخاصة والتأ

نوردسون، سیعوض المشتري نوردسون نوردسون خالف ذلك كتابةً.  یدفع المشتري ھذه الرسوم، عند االقتضاء؛ وفي حالة فرض أي من ھذه الرسوم على 
إعفاء ضریبي ویخلي مسؤولیتھا من جمیع ھذه الرسوم.  قد تجمع نوردسون الضرائب الُمطبقة من المشتري؛ غیر أنھ یجوز للمشتري موافاة نوردسون بشھادة 

 مناسبة مقبولة لدى السلطات الضریبیة ذات الصلة.
 

صحیحھا.  إذا تأخر ال یجوز للمشتري إجراء أي مطالبة بالتعویض ضد نوردسون، بما في ذلك أي مطالبة للمنتجات المرتجعة من قبل المشتري إلصالح العیوب أو ت
ویُحتفظ بالمنتجات المحجوزة  المشتري في الشحن، فإن تاریخ استحقاق الدفع یتحدد على أساس التاریخ الذي تكون فیھ نوردسون على استعداد للقیام بالشحن، 

ق السداد، دون أي التزام للمشتري على نفقتھ الخاصة ویتحمل مخاطر الخسارة.   تُفرض فائدة على الحسابات المتأخرة بدایة من الیوم األول الذي یلي تاریخ استحقا
تحتفظ   %) سنویًا، أو (ب) أقصى نسبة قانونیة، أیھما أقل.21ین بالمائة (من قبل نوردسون بتقدیم إخطار، وذلك على الرصید غیر المسدد أما (أ) بنسبة واحد وعشر

غیر مدفوع  بفائدة تأمینیة على المنتجات لضمان دفع جمیع المبالغ المستحقة لھا عند المشتري، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، أي سعر شراء نوردسون
ذه االتفاقیات والوثائق األخرى حسبما تطلب نوردسون لتسجیل الفائدة التأمینیة المفروضة على المنتجات التي یمنحھا للمنتجات.  یوافق المشتري على تنفیذ وتسلیم ھ

 المشتري بصورة أكبر.  ال تنقل الفواتیر التي تغطي أدوات اإلنتاج أو النماذج الھندسیة أو البرامج الملكیة إلى المشتري.
 

لعدم الشعور باألمان فیما یتعلق بأداء التزامات المشتري بموجب ھذه االتفاقیة (على سبیل المثال، التزامات الدفع)، یحق إذا كان لدى نوردسون أسباب معقولة 
 طاب اعتماد أو دفعةلنوردسون أن تطلب من المشتري تقدیم دعم ائتماني بالمبلغ والشكل والمدة المقبولة بشكل معقول من وجھة نظر نوردسون، والتي قد تتضمن خ

ا القرار نافذًا فور إرسال مسبقة أو ضمان.  إذا لم یوفر المشتري ھذا الدعم االئتماني ویحافظ علیھ، یجوز لشركة نوردسون إنھاء العقد أو تعلیقھ، على أن یكون ھذ
 إخطار كتابي إلى المشتري.

  
 تضمن نوردسون للمشتري أن المعمول بھا: (أ)  خاصة بخط إنتاج معینالشروط التكمیلیة للبیع الما لم یُنص على خالف ذلك في إحدى اتفاقیات  الضمان. .3

والتشغیل والصیانة  المنتجات ستكون خالیة من العیوب في المواد والتصنیع شریطة أن یتم تركیب المنتجات واستخدامھا والحفاظ علیھا وفًقا لتعلیمات التركیب
) شھًرا اعتباًرا من 18) ثمانیة عشر (2) اعتباًرا من أول استخدام، (1) عام واحد (1الضمان االفتراضیة بـ (والتخزین والتعلیمات األخرى؛ و(ب) تُقدر فترة 

 ساعة استخدام، أیھما أسبق. 2000) 3تاریخ الشحن أو (
 

 ال یشمل الضمان أعاله، وال ینطبق على أي عیوب في المنتجات ناتجة بشكل كلي أو جزئي عن:
 

 ل أو االستخدام الخاطئ أو سوء استخدام المنتجات؛أ. الحوادث أو اإلھما
 ب. أي رسومات أو تصامیم أو مواصفات مقدمة من قبل المشتري؛

 ج. أي صیانة أو إصالح أو تركیب أو تخزین أو تشغیل غیر صحیح أو غیر مصرح بھ؛
وائح المعمول بھا من جانب المشتري أو وكالئھ أو موظفیھ أو شخص د. الضرر المتعمد أو سوء السلوك أو االستھتار أو اإلھمال أو انتھاك القوانین أو الل

 مماثل؛
 ھـ. الجودة الردیئة أو عدم توافق المواد المستخدمة أو المعالجة بواسطة المنتجات؛

 و. أي تغییر أو تعدیل أو إصالح للمنتجات من قبل أي شخص آخر غیر نوردسون؛
 لى الطبیعي/المكونات االستھالكیة؛ز. البلي والتمزق الطبیعي أو البلي أو الب 

 ح. البلى والتمزق المتسارع بسبب استخداممواد بجودة ردئیة أو غیر متوافقة؛ أو
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 .ط. أي ضرر یقع عقب تاریخ الشحن ال یعزو بشكٍل مباشر إلى عیب أو خلل في المواد أو جودة الصناعة
 

 تطبیقھا أو اختبارھا أو معالجتھا أو فحصھا أو معالجتھا بأي طریقة أخرى بواسطة أي منتج.ال ینطبق ضمان نوردسون على أي عناصر تم تصنیعھا أو 
 
لى المنتجات إن استخدام قطع اإلصالح أو قطع الغیار غیر الموردة أو المعتمدة من قبل نوردسون سیبطل أي شھادات تنظیمیة أو موافقات مماثلة تنطبق ع

والسلیم للمنتجات.  لن یغطي ھذا الضمان أي تلف أو فشل في المنتجات ناتج كلیًا أو جزئیًا عن استخدام قطع إصالح أو  ویمكن أن یكون ضاًرا بالتشغیل اآلمن
 قطع غیار غیر موردة أو غیر معتمدة من قبل نوردسون.

 
تاریخ استحقاق الدفع.  إذا قدمت نوردسون خدمة لن تتحمل نوردسون أي مسؤولیة أو التزام بموجب ھذا الضمان إذا لم یتم دفع إجمالي سعر المنتجات بحلول 

دمة بأسعار نوردسون استجابة لمطالبة متعلقة بالضمان تقرر أنھا ال تُغطى بموجب ھذا الضمان، فقد تقوم نوردسون بتقدیم فاتورة إلى المشتري بتكلفة ھذه الخ
 ) یوًما من تاریخ إصدار الفاتورة.30المبلغ خالل ثالثین ( السائدة، باإلضافة إلى تكالیف السفر المعقولة، وسیقوم المشتري بدفع ھذا

  
) یوًما من تاریخ وقوع ھذه الحالة أو من تاریخ علم 60یجب على المشتري إخطار شركة نوردسون بأي حالة عدم امتثال مزعومة لھذا الضمان خالل ستین (

ال لھذا الضمان، بناًء على اختیارھا، في تغییر أو تعدیل أو إصالح أو استبدال المنتجات أو المشتري بھا.  تتمثل مسؤولیة نوردسون الوحیدة في حالة عدم االمتث
 رسوم إعادة الشحن بناًء على اختیارھا.   إعادة أداء الخدمات أو رد سعر الشراء.  تتكبد نوردسون

 
طار أو التزام بتخزین یجوز لشركة نوردسون عقب انتھاء فترة الضمان أن تختار إلغاء استخدام المنتجات أو مكونات استبدال وقطع غیار دون التزام بتقدیم أي إخ

 أو توفیر مثل ھذه المنتجات أو المكونات.  
 

نوردسون مع المشتري على أن تستثنى من العقد الماثل كافة الكفاالت والضمانات األخرى ، اتفقت 3مع مراعاة الضمان الصریح المنصوص علیھ في ھذا القسم  
 .سواًء كانت صریحة أم ضمنیة فیما عدا سندات الملكیة، بما في ذلك ضمانات القابلیة للتسویق والمالءمة لغرض معین.

 
أو تلف المنتجات وفقًا لشروط الشحن الواردة لدى المشتري أو، وفي حالة عدم وجود یجب نقل ملكیة المنتجات ومخاطر خسارة  سند الملكیة ومخاطر الخسارة. .4 

ولیة مثل ھذه الشروط، تُنقل الملكیة ومخاطر خسارة أو تلف المنتجات وفقًا إلجراء تسلیم البضاعة من المصنع الوارد في مصطلحات التجارة الد
)INCOTERMS  EXW) (مثل موقع النقل، "نقطة التسلیم").  ولسوف یضمن المشتري الوفاء لشركة نوردسون بكامل ، منشأة الشحن الخاصة بنوردسون

 للمشتري. سعر شراء المنتجات كمستفید محدد یتحمل الخسارة.  ما لم یتم تتفق نوردسون على ذلك كتابةً، لن تكون نوردسون ملزمة بالحصول على تأمین
 

اعید التسلیم الُمحددة بواسطة نوردسون ھي مواعید تقدیریةوستستخدم نوردسون مجھودات معقولة من الناحیة التجاریة مو التأخیر في األداء؛ تغییر القانون. .5
أخیر في األداء ألسباب لالمتثال لتواریخ التسلیم تلك.  ال یجوز لنوردسون مخالفة العقد  وال تتحمل أي نفقات أو خسائر أو أضرار ناجمة كلیًا أو جزئیًا عن ت

لعمل القانوني أو جة عن إرادتھا، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر النزاعات العمالیة والفیضانات والحرائق وتأخیر النقل وحدوث تغییرات في إطار اخار
صنیع.  وفي حالة وقوع أي التنظیمي أو السیاسي وعدم القدرة على الحصول على المواد أو إجراء المشتري أو عدم اتخاذ إلجراء مناسب أو تعطل معدات الت

 تأخیر من ھذا القبیل، فعندئٍذ سوف یُعَدَّل السعر وغیره من أحكام العقد المتأثرة بصورة معقولة بما یعكس أثر أي تأخیر..  
 

ة الخام، یجوز لشركة نوردسون، بناء إذا كان ھناك تغییر في اإلطار القانوني أو التنظیمي أو السیاسي ینتج عنھ زیادة جوھریة في تكلفة المنتج أو المكون/الماد
ا بالفعل ولكن لم یتم على إخطار كتابي تُرسلھ إلى المشتري، إجراء تعدیل مقابل في سعر ھذا المنتج، بما في ذلك المنتجات التي تم قبول أمر الشراء الخاص بھ

 امش ربح أو مبلغ إضافي لصالح نوردسون.تسلیمھا.  على أن تعكس مثل ھذه التعدیالت التكالیف المباشرة فقط وال تتضمن أي ھ
  
یوافق المشتري على أن أي بیانات، مثل مواصفات نوردسون ورسوماتھا وبرامجھا ومعلوماتھا (بما في ذلك، التصمیمات والتقاریر ووثائق  معلومات الملكیة. .6

مشتري وتحتوي على معلومات سریة أو خاصة، سواء أكانت ُمحددة أم غیر البرامج واألدلة والنماذج ومعلومات العملیات وما شابھ)، كشفتھا نوردسون إلى ال
ُمطبقة على معلومات محددة أو ُمعرفة على أنھا ملكیة أو سریة، یجب أن یحافظ المشتري على سریتھا على األقل بدرجة العنایة والتدابیر االحترازیة نفسھا ال

في أي حال من األحوال عن درجة معقولة من العنایة.  یقتصر استخدام تلك المعلومات على المشتري بھدف الملكیة الخاصة بالمشتري، غیر أنھ ال یجوز التدني 
ن.  ال تسري ھذه الوفاء بالتزاماتھ وال یجوز لھ استنساخھا أو اإلفصاح عنھا آلخرین أو استخدامھا بأي طریقة أخرى دون الحصول على إذن كتابي من نوردسو

ومات (أ) كانت أو أصبحت متاحة على المشاع بدون انتھاك لالتفاقیة؛ (ب) حصل علیھا المشتري من الغیر بصورة قانونیة وعلى أساس االلتزامات على أي معل
ي شتري بمقتضى أغیر سري عقب انقضاء أجل االتفاقیة، شریطة أال یكون ھذا الشخص محظوًرا علیھ في الوقت الراھن أو سابقًا إفشاء مثل ھذه المعلومات للم
وردسون على نحو التزام ائتماني أو تعاقدي؛ أو (ج) أن تكون المعلومات مستحدثة من قبل المشتري بشكل مستقل دون االستفادة من المعلومات المستلمة من ن

الحظات أو المواد األخرى (سواء تدعمھ أدلة مستندیة.  بناًء على طلب كتابي من نوردسون، یتعین على المشتري إعادة أو تدمیر جمیع الوثائق أو النسخ أو الم
ینقضي أجل القیود أكانت مكتوبة أو إلكترونیة) والتي تحتوي على أي جزء من المعلومات السریة أو الخاصة بالملكیة، وسیُقر كتابة بإرجاعھا أو تدمیرھا.  

 ) سنوات من تاریخ آخر شحن للمنتج بموجب العقد.7وات سبع (وااللتزامات المتعلقة بالمعلومات السریة أو معلومات الملكیة الخاصة بشركة نوردسون بعد ف
 

توافق نوردسون على تعویض المشتري في مواجھة جمیع المطالبات والطلبات والدعاوى المستندة إلى مزاعم وادعاءات بأن المنتجات  انتھاك براءات االختراع. .7
مة والُمَصنَّعة بواسطة شركة نوردسون تُشِكل انتھا ًكا لبراءة اختراع جھاٍز ما، ولكن فقط إذا كانت نوردسون (أ) قد أُخِطَرت في الحال بتأكید أي ادعاء من الُمَصمَّ

لشأن.  عند اإلخطار ھذا القبیل، (ب) ُمِنَحت السلطة للدفاع عن نفسھا في ھذا الشأن، و(جـ) أُعطیت لھا معلومات ومساعدة معقولة للدفاع عن نفسھا في ھذا ا
 اصة بحالة مخالفة، تحتفظ شركة نوردسون بالحق، بناًء على خیار نوردسون ودون أي تكلفة على المشتري، في:بوجود مطالبة خ

 
)i(   أن تكفل للمشتري الحق في مواصلة استخدام المنتجات؛ 
)ii( استبدال المنتجات المخالفة بمنتجات لیست كذلك؛ و/أو 
)iii(  بمواصلة استخدام المنتجات.تعدیل المنتجات المخالفة، ما یسمح للمشتري 

 
تغطي المواد  لن تتحمل نوردسون أي مسؤولیة عن أي انتھاك أو تعٍد على أي براءات اختراع ممنوحة لطریقة و / أو عملیة أو عن مخالفة أي براءة اختراع

ترحة من قبل المشتري، یوافق المشتري على تعویض شركة المصنعة أو المنتجة كلیًا أو جزئیًا مع المنتجات. فیما یخص أي منتج مصنوع طبقًا للتصمیمات المق
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 نوردسون والدفاع عنھا وإبراء ذمتھا في مواجھة جمیع المطالبات والطلبات والدعاوى المقامة ضد نوردسون بزعم وجود انتھاك.
 

 االختراع.التعویض الوحید والحصري للمشتري من نوردسون فیما یتعلق بانتھاك براءات  7یمثل ھذا القسم 
  
یجوز للمشتري إلغاء شرائھ للمنتجات الُمصممة حسب إلغاء وإرجاع المنتجات الُمصممة حسب الطلب والُمصممة خصیًصا و/أو منتجات األنظمة الھندسیة.   .8

شركة نوردسون قبل شحن المنتج، وموافقة الطلب والُمصممة خصیًصا و/أو منتجات األنظمة الھندسیة فقط في حالة تقدیم المشتري طلب إلغاء كتابي إلى 
و الجاري تنفیذھا، بما نوردسون على طلب اإللغاء ھذا كتابةً.  في حالة وجود موافقة على إلغاء مثل ھذا المنتج، یدفع المشتري تكالیف جمیع األعمال المنجزة أ

وجمیع تكالیف اإلنتاج المباشرة األخرى و / أو التكالیف أو النفقات غیر المباشرة في ذلك المواد الخام واألدوات والھندسة والعملیات اإلداریة وإعادة التخزین 
 التي تتكبدھا شركة نوردسون.  ال یحق للمشتري إرجاع المنتجات الُمصممة حسب الطلب والُمصممة خصیًصا و/أو منتجات األنظمة الھندسیة.

 
ائھ للمنتجات العادیة فقط في حالة تقدیم المشتري طلب إلغاء كتابي إلى شركة نوردسون قبل شحن یجوز للمشتري إلغاء شرإلغاء وإرجاع المنتجات العادیة.   

المشتري طلب إرجاع  المنتج، وموافقة نوردسون على طلب اإللغاء ھذا كتابةً.  یجوز للمشتري إرجاع المنتجات العادیة التي قام بشرائھا فقط   في حالة تقدیم
بل اإلرجاع، وموافقة نوردسون، وفًقا لتقدیرھا الخاص، على طلب اإلرجاع ھذا كتابًة.  في حالة وجود موافقة على طلب إلغاء أو كتابي إلى شركة نوردسون ق

لھا دوالًرا أمریكیًا (أو ما یعاد 20إرجاع المنتج العادي، یدفع المشتري تكالیف إعادة الشحن باإلضافة إلى رسوم إعادة تخزین ورسوم إداریة تصل إلى (أ) 
٪ من المبلغ األصلي سعر الذي حددتھ نوردسون، أیھما أكبر (ال یوجد حد أقصى).  یجب أن تكون جمیع المنتجات التي تم  20بالعملة المحلیة)، أو (ب) 

قولة الخاصة بشركة إرجاعھا غیر مستخدمة وكاملة وغیر تالفة وتتم إعادتھا في العبوة األصلیة، على أن یلتزم المشتري بجمیع تعلیمات اإلرجاع المع
 نوردسون.  

 
م إضافیة ستتم تعبئة المنتجات وفقًا للممارسات التجاریة القیاسیة للشحنات المحلیة والدولیة دون أي تكلفة إضافیة على المشتري.  قد تُفرض رسو  التعبئة والشحن. .9

حالة عدم وجود تعلیمات محددة، فعندئٍذ سوف تختار نوردسون شركة على طلبات التغلیف الخاصة أو المخصصة.  یدفع المشتري جمیع رسوم الشحن.  في 
 الشحن.  ویتعین على المشتري تأمین مساحة الشحن البحري والتأمین البحري عند االقتضاء.

 
تصنیع المنتجات، وھي القوانین واللوائح التي صنعت المنتجات وفًقا للقوانین واللوائح المعمول بھا في البلد الذي نفذت فیھا عملیة االمتثال للقوانین واللوائح.   .10

 ملقاة على عاتق المشتري.كانت ساریة أثناء عملیة التصنیع.  یُعد االمتثال للقوانین واللوائح المحلیة المتعلقة باستخدام المنتجات وتشغیلھا من المسؤولیات ال
 

مقابل جمیع تراخیص االستیراد المطلوبة الستیراد المنتجات إلى نقطة التسلیم، وسوف  یتحمل المشتري المسؤولیة عن تأمین وسداد  الواردات والصادرات. .11
لة عن تُعنى نوردسون بالمسؤولیة عن تأمین وسداد مقابل جمیع تراخیص التصدیر المطلوبة لشحن المنتجات من نقطة التسلیم.  ستكون نوردسون مسؤو

لشحن المنتجات إلى نقطة التسلیم.  یتعین على كل طرف موافاة الطرف اآلخر بأي معلومات معقولة قد  تأمین وسداد مقابل جمیع تراخیص التصدیر المطلوبة
المشتري إلیھا، یطلبھا بغیة تسھیل عملیة استصدار التراخیص المطلوبة.  یضمن ویتعھد المشتري لشركة نوردسون بأن (أ) كافة المعلومات المقدمة من جانب 

، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، المعلومات المتعلقة بالموقع والغرض من استخدام المنتجات، و(ب) أنھ لن یتم تصدیر ھي معلومات حقیقیة وصحیحة
وانین أو لوائح المنتجات والمعلومات والتكنولوجیا ذات الصلة أو إعادة تصدیرھا أو نقلھا إلى أي بلد أو شخص أو كیان، أو یستخدم ألي غرض، ینتھك أي ق

ت أو قیود أخرى متعلقة باالستیراد أو التصدیر أو التجارة (یشار إلیھا مجتمعة بمصطلح "قوانین التجارة").  یقر المشتري ویضمن أنھ ال یخضع ألي عقوبا
لیھ أو موظفیھ أو بموجب أي قانون تجاري یحظر أو یعاقب أو یفرض شروًطا خاصة على الصفقة المتوقعة، بما في ذلك أي عقوبات بسبب مدیریھ أو مسؤو

ت أو قیود من أصحاب األسھم التابعین لھ أو أي أطراف أخرى مماثلة، ویوافق المشتري على إخطار نوردسون على الفور كتابةً إذا أصبح خاضًعا ألي عقوبا
منتجات تُستخدم بطریقة قد تنتھك أي قوانین  ھذا القبیل.  سوف یقوم المشتري بإخطار نوردسون على الفور كتابةً إذا كان لدى المشتري سبب لالعتقاد بأن أي

سیقوم المشتري بتعویض نوردسون والدفاع عنھ وإبراء ذمتھا ومدیریھا ومسؤولیھا وموظفیھا والمقاولین والوكالء والموظفین  تجاریة أو إذا كانت ھناك نیة لذلك. 
والعقوبات والغرامات والرسوم (بما في ذلك، أتعاب المحاماة المعقولة) والمسؤولیات المماثلین التابعین لھا من وضد أي وجمیع المطالبات والطلبات والخسائر 

 .11األخرى ( یُشار إلیھ مجتمعة بـ "الخسائر") المتعلقة أو الناشئة عن انتھاك المشتري لھذا القسم 
 

للمسؤولیة وأشكال التأمین المناسبة األخرى (مثل، األخطاء واإلغفاالت، یجب على المشتري، على نفقتھ الخاصة، الحفاظ على التأمین التجاري العام   التأمین. .12 
قول وتعویض العمال، حسب مقتضى الحال)، في كل حالة مع شركات تأمین ذات سمعة مالیة وسمعة جیدة، على أن تكون حدود البولیصة كافیة بشكل مع

 قدم المشتري إثباتًا بمثل ھذا التأمین إلى نوردسون.لطبیعة أنشطة المشتري التجاریة ونطاقھا وحجمھا.  عند الطلب، یُ 
 

یجب أن یُفسر العقد في جمیع النواحي بشكل حصري بموجب قوانین االختصاص القضائي للتسجیل القانوني لنوردسون، دون اعتبار لتعارض   القانون النافذ. .13
) على العقد. أي دعوى أو مطالبة أو إجراء قضائي ناشئ عن أو CISGالبیع الدولي للبضائع (أحكام القوانین معھ. ال تنطبق اتفاقیة األمم المتحدة بشأن عقود 

إلى  یتعلق بالعقد یجب أن یُنشأ حصریًا في المحاكم التي تقع في نطاق االختصاص القضائي لتسجیل نوردسون القانوني، ویخضع كل طرف بشكل قاطع
دعوى أو مطالبة أو إجراء.  تمت إتاحة العقد بلغات متعددة؛ ومع ذلك، في حالة وجود أي تعارض أو االختصاص القضائي الحصري لھذه المحاكم في أي 

 غموض، فإن إصدار اللغة اإلنجلیزیة (الوالیات المتحدة) یحكم ویسود.
 

لن تتحمل شركة نوردسون وال المشتري ثمة مسؤولیة، سواء أكانت ھذه المسؤولیة ناشئة عن العقد أو مسؤولیة تقصیریة (بما في ذلك   تحدید المسؤولیة. .14
دم ف المصنع أو عاإلھمال) أو المسؤولیة الصارمة، أو التعویض، أو اإلخالل بالضمان أو خالف ذلك، عن أي خسارة في األرباح المتوقعة، أو خسارة بسبب توق

قتصادیة أو عقابیة أو طارئة التشغیل أو زیادة تكلفة التشغیل، أو التكالیف المادیة أو فقدان استخدام المعدات أو رأس المال أو اإلیرادات أو أي خسائر أو أضرار ا
 كانت ھذه الخسارة أو الضرر متوقعة.  أو عرضیة أو غیر مباشرة أو الحقة، حتى إذا تم اإلبالغ بإمكانیة حدوث مثل ھذه الخسائر أو األضرار، أو إذا 

 
(المنتجات) المعني، سواء ال تتجاوز المسؤولیة القصوى لنوردسون الناشئة عن العقد أو المتعلّقة بھ السعر المدفوع بالفعل من ِقبل المشتري إلى نوردسون للمنتج 

 ة الصارمة، أو التعویض، أو اإلخالل بالضمان أو غیر ذلك.  نشئت عن العقد، أم عن مسؤولیة تقصیریة (بما في ذلك اإلھمال)، أو المسؤولی
 

 تسري القیود السابقة على المسؤولیة إلى الحد األقصى الذي یسمح بھ القانون المعمول بھ.
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فاقیة المبرمة بین المشتري وشركة نوردسون العقد الماثل ھو البیان الكامل والنھائي والحصري لالت  اتفاقیة كاملة؛ التنازل؛ القابلة للفصل؛ ال منتفع ثالث؛ إلخ. .15
ال یجوز إدخال ثمة تغییر    لبیع المنتجات وشرائھا. وقد اشتملت ھذه االتفاقیة على أي اتفاقیات وتفاھمات وتمثیالت سابقة أو حالیة، سواء أكانت شفھیة أم مكتوبة.

سابق للمعامالت بین الطرفین أو بناًء على أعراف أو ممارسات تجاریة شائعة.  لن یُعتد بأي على العقد أو اإلضافة إلیھ أو تقنینھ أو تفسیره بناًء على أي سیاق 
ي حكم من أحكام العقد أو تعدیالت أو إضافات على العقد باعتبارھا ُملزمًة لشركة نوردسون ما لم یكن ذلك مكتوًبا وموقعًا علیھ من ممثل معتمد منھا.  إذا كان أ

العقد على أي طرف أو ظرف، إلى حد ما، غیر صالح أو غیر قابل للتنفیذ، عندئٍذ، (أ) یفسر ھذا الحكم على أنھ یؤثر في النیة األصلیة تطبیق أي حكم من أحكام 
یتأثر بذلك  (ب)  ولنلألطراف بشكل وثیق قدر اإلمكان كي یتم إتمام المعاملة (المعامالت) المنصوص علیھا ھنا كما كان متوقعًا في األصل إلى أقصى حد ممكن، 

أي تنازل من أي تطبیق بقیة ھذا الحكم على ھذا الطرف أو الظروف، وتطبیق ھذا الحكم على الطرف اآلخر أو الظروف األخرى، وتطبیق بقیة العقد.  ال یسري 
یُعتبر أو یُفسر أي إخفاق أو تأخیر في  من الطرفین عن أي من أحكام العقد ما لم ینص الطرف المعني على ذلك صراحة في شكل وثیقة كتابیة ویوقع علیھا. لن

أو تدبیر أو سلطة أو  ممارسة أي حق أو تدبیر أو سلطة أو امتیاز ینشأ عن العقد بواسطة أحد األطراف تنازالً عنھ. ال تمنع أي ممارسة فردیة أو جزئیة ألي حق
أو سلطة أو امتیاز آخر.  ال یوجد أي منتفع ثالث مستفید من العقد.  العالقة  امتیاز بموجب العقد من قبل أي طرف أي ممارسة أخرى أو ممارسة أي حق أو تدبیر

أي شكل آخر من  بین الطرفین ھي عالقة متعاقدین مستقلین. ال یجوز تفسیر أي شيء وارد في العقد على أنھ إنشاء ألي وكالة أو شراكة أو مشروع مشترك أو 
یة بین الطرفین، وال یجوز ألي طرف أن تكون لدیھ سلطة التعاقد نیابة عن الطرف اآلخر أو إلزامھ بأي شكل من أشكال الشراكة أو التوظیف أو العالقة االئتمان

 األشكال.
 

أیًضا  ما لم ینص على خالف ذلك على وجھ التحدید: یقصد بالكلمتین "یتضمن" و"بما في ذلك" دون حصر بسبب العدد؛ (ب) أي إشارة إلى المفرد تشمل  البناء. .16
 الجمع والعكس صحیح؛ (ج) أي إشارة إلى "أیام" ھي إشارة إلى األیام التقویمیة.

 
ال یحق للمشتري التنازل عن أي من حقوقھ أو تفویض أي من التزاماتھ بموجب العقد دون موافقة كتابیة مسبقة من   المھام؛ المنقول لھم أو المتنازل إلیھم. .17 

فویض مزعوم ینتھك ھذا القسم الغیًا وباطالً.  ال یوجد تنازل أو تفویض یعفي المشتري من أي من التزاماتھ المنصوص علیھ نوردسون.  تُعد أي عملیة تنازل أو ت
 .العقد ملزم، وسیعمل لصالح الطرفین المتعاقدین والمنقول لھم والمتنازل إلیھم المسموح لھمبموجب العقد.  

    
 في الصفحة التالیة] إنتاج معینالشروط التكمیلیة للبیع الخاصة بخط [توجد 
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 الشروط التكمیلیة للبیع الخاصة بخط إنتاج منتج معین
 

 أنظمة إلكترونیة -أنظمة تكنولوجیة متقدمة 
، (Nordson MARCH، ونوردسون مارش ((Nordson DAGE، ونوردسون داج (Nordson ASYMTEKتنطبق على خطوط إنتاج  نوردسون أسیماتیك (( 

 )Nordson YESTECHونوردسون یستیك (
) وسونوسكان Nordson MATRIX، ونوردسون ماتریكس ((Nordson DIMA، ونوردسون دیما ((Nordson SELECTوخطوط إنتاج نوردسون سیلیكت ( 

)Sonoscan(( 
  

 ، الضمان، من3للفقرة األولى من المادة  كبدیل یُدرج ما یلي 
 عالمیًا -الشروط العامة للبیع  

 
شریطة أن یتم تركیب المنتجات واستخدامھا وصیانتھا حسب تعلیمات التركیب  تضمن نوردسون للمشتري األصلي خلو المنتجات من أي عیوب في المادة وجودة الصنع

    .ى والتشغیل والصیانة والتخزین والتعلیمات األخر
 

 .  فترة الضمان األساسیة:1
 

a( ة ضمان تخضع المنتجات الجدیدة (منتجات متسلسلة أو مكونات متسلسلة تم شراؤھا مع النظام) وأنظمة تحدید الموقع المتسلسلة المعاد تصنعھا لفتر
 االستخدام األول، أیھما أقرب.) شھًرا من تاریخ 12) شھًرا من تاریخ الشحن أو اثني عشر (13مدتھا ثالثة عشر (

 
b(  ) یوًما من تاریخ الشحن.90تخضع قطع الغیار والمنتجات األخرى المعاد تصنعھا أو الُمباعة ُمسبقًا إلى فترة ضمان مدتھا تسعین ( 

لتكون أقل من فترة الضمان األساسي عند تقدیم ضمان خاص بالمنتج، تحل شروط ھذا الضمان الضمان األساسي. وتقلل مثل ھذه الضمانات من فترة الضمان  .2
 أو فترة الضمان األخرى المحددة.

) یوًما من تاریخ الخدمة. وكاستجابة مبدئیة للمطالبة بالضمان، 90الخدمات التي تقوم بھا نوردسون أو ممثلیھا المخولین یغطیھا ضمان التصنیع لفترة تسعین ( . 3
 ر الھاتف.تتشاور نوردسون مع موظفي المشتري المؤھلین عب

 
البة بالضمان بشكل مباشر ال یغطي الضمان السابق المواد التي قامت نوردسون أو من ینوب عنھا بشرائھا من مورد عناصر خارجي ویجوز للمشتري أن یتخذ إجراءات المط

 مع جھة تصنیع المكون األصلیة.
 

 ، اإللغاء واإلرجاع، من8للمادة  كبدیلیُدرج ما یلي 
 عالمیًا -الشروط العامة للبیع  

 
 اإللغاء واإلرجاع.

 
) یوًما من تاریخ الشحن. یوافق المشتري على دفع أسعار 30یجوز للمشتري إلغاء كل المنتجات التي تم شراؤھا أو بعًضا منھا بتقدیم إخطار كتابي إلى نوردسون قبل ثالثین (

الخاص بھا) وأي نفقات أو تكالیف مباشرة أو غیر مباشرة تتكبدھا نوردسون نتیجة ھذا اإللغاء، بما في ذلك رسوم إعادة التخزین جمیع المنتجات المنجزة (بما في ذلك الربح 
الحق في  ) یوًما من تاریخ الشحن المقرر ویكون لھا30% من سعر أمر الشراء. تحتفظ نوردسون بحق إكمال وشحن المنتجات التي ألغیت في غضون ثالثین (20التي تبلغ 

%. یتحمل المشتري رسوم الشحن الخاصة بإرجاع المنتج. یجوز إعادة المنتجات المشحونة من المخزن 20سعر الشراء بالكامل أو فاتورة برسوم إعادة التخزین التي تبلغ 
ھا في حالة التغلیف األصلیة لھا. ال یحق للمشتري إرجاع ) أشھر من الشحن شریطة عدم استخدام المنتجات وإعادت3% في غضون ثالثة (20مقابل رسوم إعادة تخزین تبلغ 

 یلتزم المشتري بجمیع تعلیمات نوردسون المعقولة الخاصة باإلرجاع.    المنتجات.
 

 * * * 
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