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ﻋرض اﻟﺑﯾﻊ .إن اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ و /أو اﻟﺧدﻣﺎت )اﻟ ُﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﺳم "اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت"( اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻣن ﺷرﻛﺔ ﻧوردﺳون ) (Nordsonأو ﺑواﺳطﺔ أي ﻣن ﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ
ﻌرض ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ )واﻟﻣُﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ
ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﺳم "ﻧوردﺳون"( ُﺗ َ
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺎﺗﮭﺎ وأﻗﺳﺎﻣﮭﺎ وﺧطوطﮭﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )واﻟ ُﻣﺷﺎر إﻟﻰ ٍ
ﺑﺎﺳم "اﻟﻌﻘد"( ،ﺣﺳب ﺗرﺗﯾب اﻷﺳﺑﻘﯾﺔ:
•
•
•
•

اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﻔﺎوض
ﻋرض اﻟﺳﻌر أو اﻟﻣُﻘﺗرح اﻟﻣُﻘدم ﻣن ﻧوردﺳون
اﻟﺷروط اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺧط إﻧﺗﺎج ﻣﻌﯾن.
اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ– ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ

ﯾُﻌد إﺻدار اﻟﻣﺷﺗري ﻷﻣر ﺷراء أو أي وﺛﺎﺋق ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ أﺧرى ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺑول ﻏﯾر ﻣﺷروط ﻟﻠﻌﻘد ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷﺗري ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ  -ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ ھذه
واﻟﺷروط اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺧط إﻧﺗﺎج ﻣﻌﯾن .ﯾُر َﻓض أي ﺑﻧد ورد ﻓﻲ أﻣر اﻟﺷراء اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣﺷﺗري أو أي وﺛﺎﺋق أﺧرى ﺻﺎدرة ﻋﻧﮫ ﺗﻛون ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ
ً
ﺻراﺣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻛﺗوب وﻣوﻗّﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻣﻣﺛل ﻣﻌﺗﻣد ﻣﻧﮭﺎ ،ﻣﻊ وﺟود إﺷﺎرة ﻣﺣددة ﻟﻠﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ -
ورد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أو ﺗﺿﯾف إﻟﯾﮫ ،وذﻟك ﻣﺎ ﻟم ﺗﻘﺑﻠﮫ ﻧوردﺳون
ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ ھذه.
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اﻷﺳﻌﺎر واﻟدﻓﻊ .ﺷروط اﻟدﻓﻊ ھﻲ ﺛﻼﺛون ) (30ﯾوﻣًﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷﺣن ،وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻧوردﺳون .اﻷﺳﻌﺎر ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻷي
ﺧﺻوﻣﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺧﺻوﻣﺎت ﺑﺳﺑب اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺑﻛر أو ﻏﯾر ذﻟك ،ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻷي ﺿراﺋب أو رﺳوم أو ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺧص اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻘرر
ً
ﻛﺗﺎﺑﺔ .ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺷﺗري ھذه اﻟرﺳوم ،ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء؛ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓرض أي ﻣن ھذه اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ ﻧوردﺳون ،ﺳﯾﻌوض اﻟﻣﺷﺗري ﻧوردﺳون
ﻧوردﺳون ﺧﻼف ذﻟك
وﯾﺧﻠﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ھذه اﻟرﺳوم .ﻗد ﺗﺟﻣﻊ ﻧوردﺳون اﻟﺿراﺋب اﻟﻣُطﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗري؛ ﻏﯾر أﻧﮫ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻣواﻓﺎة ﻧوردﺳون ﺑﺷﮭﺎدة إﻋﻔﺎء ﺿرﯾﺑﻲ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ.
ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺷﺗري إﺟراء أي ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺿد ﻧوردﺳون ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣرﺗﺟﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺗري ﻹﺻﻼح اﻟﻌﯾوب أو ﺗﺻﺣﯾﺣﮭﺎ .إذا ﺗﺄﺧر
اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ اﻟﺷﺣن ،ﻓﺈن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟدﻓﻊ ﯾﺗﺣدد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﻛون ﻓﯾﮫ ﻧوردﺳون ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺷﺣن ،وﯾُﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﺟوزة
ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﯾﺗﺣﻣل ﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺳﺎرةُ .ﺗﻔرض ﻓﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﺄﺧرة ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﯾوم اﻷول اﻟذي ﯾﻠﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺳداد ،دون أي اﻟﺗزام
ﻣن ﻗﺑل ﻧوردﺳون ﺑﺗﻘدﯾم إﺧطﺎر ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﺻﯾد ﻏﯾر اﻟﻣﺳدد أﻣﺎ )أ( ﺑﻧﺳﺑﺔ واﺣد وﻋﺷرﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ) (%21ﺳﻧوﯾًﺎ ،أو )ب( أﻗﺻﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗل .ﺗﺣﺗﻔظ
ﻧوردﺳون ﺑﻔﺎﺋدة ﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﺿﻣﺎن دﻓﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﻣﺷﺗري ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ،أي ﺳﻌر ﺷراء ﻏﯾر ﻣدﻓوع
ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت .ﯾواﻓق اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ وﺗﺳﻠﯾم ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟوﺛﺎﺋق اﻷﺧرى ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗطﻠب ﻧوردﺳون ﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﺣﮭﺎ
اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺻورة أﻛﺑر .ﻻ ﺗﻧﻘل اﻟﻔواﺗﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ أدوات اﻹﻧﺗﺎج أو اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ أو اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري.
إذا ﻛﺎن ﻟدى ﻧوردﺳون أﺳﺑﺎب ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻌدم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄداء اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗري ﺑﻣوﺟب ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدﻓﻊ( ،ﯾﺣق
ﻟﻧوردﺳون أن ﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﺷﺗري ﺗﻘدﯾم دﻋم اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ واﻟﺷﻛل واﻟﻣدة اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر ﻧوردﺳون ،واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺿﻣن ﺧطﺎب اﻋﺗﻣﺎد أو دﻓﻌﺔ
ﻣﺳﺑﻘﺔ أو ﺿﻣﺎن .إذا ﻟم ﯾوﻓر اﻟﻣﺷﺗري ھذا اﻟدﻋم اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ وﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﯾﮫ ،ﯾﺟوز ﻟﺷرﻛﺔ ﻧوردﺳون إﻧﮭﺎء اﻟﻌﻘد أو ﺗﻌﻠﯾﻘﮫ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ھذا اﻟﻘرار ً
ﻧﺎﻓذا ﻓور إرﺳﺎل
إﺧطﺎر ﻛﺗﺎﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري.
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اﻟﺿﻣﺎن .ﻣﺎ ﻟم ﯾُﻧص ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﻓﻲ إﺣدى اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺷروط اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺧط إﻧﺗﺎج ﻣﻌﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ) :أ( ﺗﺿﻣن ﻧوردﺳون ﻟﻠﻣﺷﺗري أن
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺳﺗﻛون ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﯾوب ﻓﻲ اﻟﻣواد واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﺗم ﺗرﻛﯾب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن
ﺷﮭرا
واﻟﺗﺧزﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻷﺧرى؛ و)ب( ُﺗﻘدر ﻓﺗرة اﻟﺿﻣﺎن اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﺑـ ) (1ﻋﺎم واﺣد ) (1اﻋﺗﺑﺎ ًرا ﻣن أول اﺳﺗﺧدام (2) ،ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر )(18
ً
ً
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷﺣن أو ) 2000 (3ﺳﺎﻋﺔ اﺳﺗﺧدام ،أﯾﮭﻣﺎ أﺳﺑق.
ﻻ ﯾﺷﻣل اﻟﺿﻣﺎن أﻋﻼه ،وﻻ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ أي ﻋﯾوب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﻠﻲ أو ﺟزﺋﻲ ﻋن:
أ .اﻟﺣوادث أو اﻹھﻣﺎل أو اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎطﺊ أو ﺳوء اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت؛
ب .أي رﺳوﻣﺎت أو ﺗﺻﺎﻣﯾم أو ﻣواﺻﻔﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺗري؛
ج .أي ﺻﯾﺎﻧﺔ أو إﺻﻼح أو ﺗرﻛﯾب أو ﺗﺧزﯾن أو ﺗﺷﻐﯾل ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ أو ﻏﯾر ﻣﺻرح ﺑﮫ؛
د .اﻟﺿرر اﻟﻣﺗﻌﻣد أو ﺳوء اﻟﺳﻠوك أو اﻻﺳﺗﮭﺗﺎر أو اﻹھﻣﺎل أو اﻧﺗﮭﺎك اﻟﻘواﻧﯾن أو اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷﺗري أو وﻛﻼﺋﮫ أو ﻣوظﻔﯾﮫ أو ﺷﺧص
ﻣﻣﺎﺛل؛
ھـ .اﻟﺟودة اﻟردﯾﺋﺔ أو ﻋدم ﺗواﻓق اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت؛
و .أي ﺗﻐﯾﯾر أو ﺗﻌدﯾل أو إﺻﻼح ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﻗﺑل أي ﺷﺧص آﺧر ﻏﯾر ﻧوردﺳون؛
ز .اﻟﺑﻠﻲ واﻟﺗﻣزق اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو اﻟﺑﻠﻲ أو اﻟﺑﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌﻲ/اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ؛
ح .اﻟﺑﻠﻰ واﻟﺗﻣزق اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﺑﺳﺑب اﺳﺗﺧداﻣﻣواد ﺑﺟودة ردﺋﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗواﻓﻘﺔ؛ أو
ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ ﻋﯾب أو ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﻣواد أو ﺟودة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ.
ط .أي ﺿرر ﯾﻘﻊ ﻋﻘب ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷﺣن ﻻ ﯾﻌزو
ٍ
ﻻ ﯾﻧطﺑق ﺿﻣﺎن ﻧوردﺳون ﻋﻠﻰ أي ﻋﻧﺎﺻر ﺗم ﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ أو ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ أو اﺧﺗﺑﺎرھﺎ أو ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ أو ﻓﺣﺻﮭﺎ أو ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﺑﺄي طرﯾﻘﺔ أﺧرى ﺑواﺳطﺔ أي ﻣﻧﺗﺞ.
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إن اﺳﺗﺧدام ﻗطﻊ اﻹﺻﻼح أو ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر ﻏﯾر اﻟﻣوردة أو اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل ﻧوردﺳون ﺳﯾﺑطل أي ﺷﮭﺎدات ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ أو ﻣواﻓﻘﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﺿﺎرا ﺑﺎﻟﺗﺷﻐﯾل اﻵﻣن واﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت .ﻟن ﯾﻐطﻲ ھذا اﻟﺿﻣﺎن أي ﺗﻠف أو ﻓﺷل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺎﺗﺞ ﻛﻠ ًﯾﺎ أو ﺟزﺋ ًﯾﺎ ﻋن اﺳﺗﺧدام ﻗطﻊ إﺻﻼح أو
وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون
ً
ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر ﻏﯾر ﻣوردة أو ﻏﯾر ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل ﻧوردﺳون.
ﻟن ﺗﺗﺣﻣل ﻧوردﺳون أي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أو اﻟﺗزام ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﺿﻣﺎن إذا ﻟم ﯾﺗم دﻓﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺣﻠول ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟدﻓﻊ .إذا ﻗدﻣت ﻧوردﺳون ﺧدﻣﺔ
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﺗﻘرر أﻧﮭﺎ ﻻ ُﺗﻐطﻰ ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﺿﻣﺎن ،ﻓﻘد ﺗﻘوم ﻧوردﺳون ﺑﺗﻘدﯾم ﻓﺎﺗورة إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ھذه اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻧوردﺳون
اﻟﺳﺎﺋدة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺳﻔر اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ،وﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺷﺗري ﺑدﻓﻊ ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ) (30ﯾوﻣًﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟﻔﺎﺗورة.
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري إﺧطﺎر ﺷرﻛﺔ ﻧوردﺳون ﺑﺄي ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻣﺗﺛﺎل ﻣزﻋوﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﺿﻣﺎن ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ) (60ﯾوﻣًﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﻗوع ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ أو ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠم
اﻟﻣﺷﺗري ﺑﮭﺎ .ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻧوردﺳون اﻟوﺣﯾدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﮭذا اﻟﺿﻣﺎن ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎرھﺎ ،ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر أو ﺗﻌدﯾل أو إﺻﻼح أو اﺳﺗﺑدال اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو
إﻋﺎدة أداء اﻟﺧدﻣﺎت أو رد ﺳﻌر اﻟﺷراء .ﺗﺗﻛﺑد ﻧوردﺳون رﺳوم إﻋﺎدة اﻟﺷﺣن ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎرھﺎ.
ﯾﺟوز ﻟﺷرﻛﺔ ﻧوردﺳون ﻋﻘب اﻧﺗﮭﺎء ﻓﺗرة اﻟﺿﻣﺎن أن ﺗﺧﺗﺎر إﻟﻐﺎء اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﻣﻛوﻧﺎت اﺳﺗﺑدال وﻗطﻊ ﻏﯾﺎر دون اﻟﺗزام ﺑﺗﻘدﯾم أي إﺧطﺎر أو اﻟﺗزام ﺑﺗﺧزﯾن
أو ﺗوﻓﯾر ﻣﺛل ھذه اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﻣﻛوﻧﺎت.
ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺿﻣﺎن اﻟﺻرﯾﺢ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺳم  ،3اﺗﻔﻘت ﻧوردﺳون ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ أن ﺗﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺎﺛل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻛﻔﺎﻻت واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻷﺧرى
ﺳوا ًء ﻛﺎﻧت ﺻرﯾﺣﺔ أم ﺿﻣﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺳﻧدات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق واﻟﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻐرض ﻣﻌﯾن..
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ﺳﻧد اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺳﺎرة .ﯾﺟب ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻣﺧﺎطر ﺧﺳﺎرة أو ﺗﻠف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻓ ًﻘﺎ ﻟﺷروط اﻟﺷﺣن اﻟواردة ﻟدى اﻟﻣﺷﺗري أو ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود
ﻣﺛل ھذه اﻟﺷروطُ ،ﺗﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﻣﺧﺎطر ﺧﺳﺎرة أو ﺗﻠف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻓ ًﻘﺎ ﻹﺟراء ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﻧﻊ اﻟوارد ﻓﻲ ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ
)) ،INCOTERMS 2010 EXWﻣﻧﺷﺄة اﻟﺷﺣن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧوردﺳون )ﻣﺛل ﻣوﻗﻊ اﻟﻧﻘل" ،ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾم"( .وﻟﺳوف ﯾﺿﻣن اﻟﻣﺷﺗري اﻟوﻓﺎء ﻟﺷرﻛﺔ ﻧوردﺳون
ً
ﻛﺗﺎﺑﺔ ،ﻟن ﺗﻛون ﻧوردﺳون ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن ﻟﻠﻣﺷﺗري.
ﺑﻛﺎﻣل ﺳﻌر ﺷراء اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻛﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﺣدد ﯾﺗﺣﻣل اﻟﺧﺳﺎرة .ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺗﻔق ﻧوردﺳون ﻋﻠﻰ ذﻟك
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اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ اﻷداء؛ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘﺎﻧون .ﻣواﻋﯾد اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣُﺣددة ﺑواﺳطﺔ ﻧوردﺳون ھﻲ ﻣواﻋﯾد ﺗﻘدﯾرﯾﺔوﺳﺗﺳﺗﺧدم ﻧوردﺳون ﻣﺟﮭودات ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻟﻼﻣﺗﺛﺎل ﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺗﻠك .ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻧوردﺳون ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﻘد وﻻ ﺗﺗﺣﻣل أي ﻧﻔﻘﺎت أو ﺧﺳﺎﺋر أو أﺿرار ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻛﻠﯾًﺎ أو ﺟزﺋﯾًﺎ ﻋن ﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ اﻷداء ﻷﺳﺑﺎب
ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن إرادﺗﮭﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت واﻟﺣراﺋق وﺗﺄﺧﯾر اﻟﻧﻘل وﺣدوث ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو
اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد أو إﺟراء اﻟﻣﺷﺗري أو ﻋدم اﺗﺧﺎذ ﻹﺟراء ﻣﻧﺎﺳب أو ﺗﻌطل ﻣﻌدات اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع أي
ﺗﺄﺧﯾر ﻣن ھذا اﻟﻘﺑﯾل ،ﻓﻌﻧدﺋ ٍذ ﺳوف ُﯾ َﻌدﱠل اﻟﺳﻌر وﻏﯾره ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻛس أﺛر أي ﺗﺄﺧﯾر..
إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ زﯾﺎدة ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﻣﻛون/اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎم ،ﯾﺟوز ﻟﺷرﻛﺔ ﻧوردﺳون ،ﺑﻧﺎء
ﻋﻠﻰ إﺧطﺎر ﻛﺗﺎﺑﻲ ُﺗرﺳﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري ،إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ ﺳﻌر ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﺑول أﻣر اﻟﺷراء اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل وﻟﻛن ﻟم ﯾﺗم
ﺗﺳﻠﯾﻣﮭﺎ .ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻛس ﻣﺛل ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻘط وﻻ ﺗﺗﺿﻣن أي ھﺎﻣش رﺑﺢ أو ﻣﺑﻠﻎ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻧوردﺳون.
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ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .ﯾواﻓق اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ أن أي ﺑﯾﺎﻧﺎت ،ﻣﺛل ﻣواﺻﻔﺎت ﻧوردﺳون ورﺳوﻣﺎﺗﮭﺎ وﺑراﻣﺟﮭﺎ وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮭﺎ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ،اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﺎت واﻟﺗﻘﺎرﯾر ووﺛﺎﺋق
اﻟﺑراﻣﺞ واﻷدﻟﺔ واﻟﻧﻣﺎذج وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ( ،ﻛﺷﻔﺗﮭﺎ ﻧوردﺳون إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺗري وﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳرﯾﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ ،ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻣُﺣددة أم ﻏﯾر
ﻣﺣددة أو ﻣُﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﺳرﯾﺔ ،ﯾﺟب أن ﯾﺣﺎﻓظ اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑدرﺟﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻟﺗداﺑﯾر اﻻﺣﺗرازﯾﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ اﻟﻣُطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺗري ،ﻏﯾر أﻧﮫ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗدﻧﻲ ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال ﻋن درﺟﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ .ﯾﻘﺗﺻر اﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري ﺑﮭدف
اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ وﻻ ﯾﺟوز ﻟﮫ اﺳﺗﻧﺳﺎﺧﮭﺎ أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﮭﺎ ﻵﺧرﯾن أو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺑﺄي طرﯾﻘﺔ أﺧرى دون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إذن ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن ﻧوردﺳون .ﻻ ﺗﺳري ھذه
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت )أ( ﻛﺎﻧت أو أﺻﺑﺣت ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎع ﺑدون اﻧﺗﮭﺎك ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺔ؛ )ب( ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺷﺗري ﻣن اﻟﻐﯾر ﺑﺻورة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻏﯾر ﺳري ﻋﻘب اﻧﻘﺿﺎء أﺟل اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،ﺷرﯾطﺔ أﻻ ﯾﻛون ھذا اﻟﺷﺧص ﻣﺣظورً ا ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراھن أو ﺳﺎﺑ ًﻘﺎ إﻓﺷﺎء ﻣﺛل ھذه اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أي
اﻟﺗزام اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ أو ﺗﻌﺎﻗدي؛ أو )ج( أن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل دون اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﻧوردﺳون ﻋﻠﻰ ﻧﺣو
ﺗدﻋﻣﮫ أدﻟﺔ ﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ .ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن ﻧوردﺳون ،ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري إﻋﺎدة أو ﺗدﻣﯾر ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺛﺎﺋق أو اﻟﻧﺳﺦ أو اﻟﻣﻼﺣظﺎت أو اﻟﻣواد اﻷﺧرى )ﺳواء
أﻛﺎﻧت ﻣﻛﺗوﺑﺔ أو إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ( واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أي ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳرﯾﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،وﺳﯾُﻘر ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺈرﺟﺎﻋﮭﺎ أو ﺗدﻣﯾرھﺎ .ﯾﻧﻘﺿﻲ أﺟل اﻟﻘﯾود
واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳرﯾﺔ أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺔ ﻧوردﺳون ﺑﻌد ﻓوات ﺳﺑﻊ ) (7ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ آﺧر ﺷﺣن ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد.
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اﻧﺗﮭﺎك ﺑراءات اﻻﺧﺗراع .ﺗواﻓق ﻧوردﺳون ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺷﺗري ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت واﻟطﻠﺑﺎت واﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﻣزاﻋم وادﻋﺎءات ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﺟﮭﺎز ﻣﺎ ،وﻟﻛن ﻓﻘط إذا ﻛﺎﻧت ﻧوردﺳون )أ( ﻗد أُﺧطِ رَ ت ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﺑﺗﺄﻛﯾد أي ادﻋﺎء ﻣن
ﺻﻣﱠﻣﺔ واﻟﻣُﺻَ ﱠﻧﻌﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺷرﻛﺔ ﻧوردﺳون ُﺗﺷﻛِل اﻧﺗﮭﺎ ًﻛﺎ ﻟﺑراءة اﺧﺗراع
اﻟ ُﻣ َ
ٍ
ھذا اﻟﻘﺑﯾل) ،ب( ُﻣﻧِﺣَ ت اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ،و)ﺟـ( أُﻋطﯾت ﻟﮭﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن .ﻋﻧد اﻹﺧطﺎر
ﺑوﺟود ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ،ﺗﺣﺗﻔظ ﺷرﻛﺔ ﻧوردﺳون ﺑﺎﻟﺣق ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺧﯾﺎر ﻧوردﺳون ودون أي ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري ،ﻓﻲ:
) (iأن ﺗﻛﻔل ﻟﻠﻣﺷﺗري اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣواﺻﻠﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت؛
) (iiاﺳﺗﺑدال اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﯾﺳت ﻛذﻟك؛ و/أو
) (iiiﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ،ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت.
ﻟن ﺗﺗﺣﻣل ﻧوردﺳون أي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن أي اﻧﺗﮭﺎك أو ﺗﻌ ٍد ﻋﻠﻰ أي ﺑراءات اﺧﺗراع ﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟطرﯾﻘﺔ و  /أو ﻋﻣﻠﯾﺔ أو ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أي ﺑراءة اﺧﺗراع ﺗﻐطﻲ اﻟﻣواد
اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻛﻠﯾًﺎ أو ﺟزﺋﯾًﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أي ﻣﻧﺗﺞ ﻣﺻﻧوع طﺑ ًﻘﺎ ﻟﻠﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺗري ،ﯾواﻓق اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾض ﺷرﻛﺔ
ﻧوردﺳون واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﮭﺎ وإﺑراء ذﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت واﻟطﻠﺑﺎت واﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﺿد ﻧوردﺳون ﺑزﻋم وﺟود اﻧﺗﮭﺎك.
ﯾﻣﺛل ھذا اﻟﻘﺳم  7اﻟﺗﻌوﯾض اﻟوﺣﯾد واﻟﺣﺻري ﻟﻠﻣﺷﺗري ﻣن ﻧوردﺳون ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻧﺗﮭﺎك ﺑراءات اﻻﺧﺗراع.

2

.8

ﺧﺻﯾﺻﺎ و/أو ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ .ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺷﺗري إﻟﻐﺎء ﺷراﺋﮫ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟ ُﻣﺻﻣﻣﺔ ﺣﺳب
إﻟﻐﺎء وإرﺟﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟ ُﻣﺻﻣﻣﺔ ﺣﺳب اﻟطﻠب واﻟ ُﻣﺻﻣﻣﺔ
ً
ﺧﺻﯾﺻﺎ و/أو ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷﺗري طﻠب إﻟﻐﺎء ﻛﺗﺎﺑﻲ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﻧوردﺳون ﻗﺑل ﺷﺣن اﻟﻣﻧﺗﺞ ،وﻣواﻓﻘﺔ
اﻟطﻠب واﻟ ُﻣﺻﻣﻣﺔ
ً
ً
ﻛﺗﺎﺑﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻣﺛل ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ ،ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺷﺗري ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺟزة أو اﻟﺟﺎري ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ،ﺑﻣﺎ
ﻧوردﺳون ﻋﻠﻰ طﻠب اﻹﻟﻐﺎء ھذا
ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم واﻷدوات واﻟﮭﻧدﺳﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺗﺧزﯾن وﺟﻣﯾﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻷﺧرى و  /أو اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف أو اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﺻﺎ و/أو ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ.
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺑدھﺎ ﺷرﻛﺔ ﻧوردﺳون .ﻻ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺷﺗري إرﺟﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟ ُﻣﺻﻣﻣﺔ ﺣﺳب اﻟطﻠب واﻟ ُﻣﺻﻣﻣﺔ ﺧﺻﯾ ً
إﻟﻐﺎء وإرﺟﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ .ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺷﺗري إﻟﻐﺎء ﺷراﺋﮫ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷﺗري طﻠب إﻟﻐﺎء ﻛﺗﺎﺑﻲ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﻧوردﺳون ﻗﺑل ﺷﺣن
ً
ﻛﺗﺎﺑﺔ .ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺷﺗري إرﺟﺎع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﺷراﺋﮭﺎ ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷﺗري طﻠب إرﺟﺎع
اﻟﻣﻧﺗﺞ ،وﻣواﻓﻘﺔ ﻧوردﺳون ﻋﻠﻰ طﻠب اﻹﻟﻐﺎء ھذا
ً
ً
ﻛﺗﺎﺑﻲ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﻧوردﺳون ﻗﺑل اﻹرﺟﺎع ،وﻣواﻓﻘﺔ ﻧوردﺳون ،وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻘدﯾرھﺎ اﻟﺧﺎص ،ﻋﻠﻰ طﻠب اﻹرﺟﺎع ھذا ﻛﺗﺎﺑﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ طﻠب إﻟﻐﺎء أو
دوﻻرا أﻣرﯾﻛ ًﯾﺎ )أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ
إرﺟﺎع اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻌﺎدي ،ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺷﺗري ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻋﺎدة اﻟﺷﺣن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺳوم إﻋﺎدة ﺗﺧزﯾن ورﺳوم إدارﯾﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ )أ( 20
ً
ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ( ،أو )ب(  ٪20ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﺳﻌر اﻟذي ﺣددﺗﮫ ﻧوردﺳون ،أﯾﮭﻣﺎ أﻛﺑر )ﻻ ﯾوﺟد ﺣد أﻗﺻﻰ( .ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم
إرﺟﺎﻋﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ وﻏﯾر ﺗﺎﻟﻔﺔ وﺗﺗم إﻋﺎدﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺑوة اﻷﺻﻠﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﻠﺗزم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻹرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺔ
ﻧوردﺳون.
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اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺷﺣن .ﺳﺗﺗم ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷﺣﻧﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ دون أي ﺗﻛﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري .ﻗد ُﺗﻔرض رﺳوم إﺿﺎﻓﯾﺔ
ﻋﻠﻰ طﻠﺑﺎت اﻟﺗﻐﻠﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ .ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺷﺗري ﺟﻣﯾﻊ رﺳوم اﻟﺷﺣن .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣددة ،ﻓﻌﻧدﺋ ٍذ ﺳوف ﺗﺧﺗﺎر ﻧوردﺳون ﺷرﻛﺔ
اﻟﺷﺣن .وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺷﺣن اﻟﺑﺣري واﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺑﺣري ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء.
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اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ .ﺻﻧﻌت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟذي ﻧﻔذت ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،وھﻲ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻲ
ﻛﺎﻧت ﺳﺎرﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊُ .ﯾﻌد اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺷﺗري.
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اﻟواردات واﻟﺻﺎدرات .ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﺄﻣﯾن وﺳداد ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻣﯾﻊ ﺗراﺧﯾص اﻻﺳﺗﯾراد اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻻﺳﺗﯾراد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾم ،وﺳوف
ُﺗﻌﻧﻰ ﻧوردﺳون ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﺗﺄﻣﯾن وﺳداد ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻣﯾﻊ ﺗراﺧﯾص اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺷﺣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾم .ﺳﺗﻛون ﻧوردﺳون ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن
ﺗﺄﻣﯾن وﺳداد ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻣﯾﻊ ﺗراﺧﯾص اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺷﺣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾم .ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل طرف ﻣواﻓﺎة اﻟطرف اﻵﺧر ﺑﺄي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻗد
ﯾطﻠﺑﮭﺎ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺳﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺻدار اﻟﺗراﺧﯾص اﻟﻣطﻠوﺑﺔ .ﯾﺿﻣن وﯾﺗﻌﮭد اﻟﻣﺷﺗري ﻟﺷرﻛﺔ ﻧوردﺳون ﺑﺄن )أ( ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺷﺗري إﻟﯾﮭﺎ،
ھﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﺻﺣﯾﺣﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ واﻟﻐرض ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،و)ب( أﻧﮫ ﻟن ﯾﺗم ﺗﺻدﯾر
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ذات اﻟﺻﻠﺔ أو إﻋﺎدة ﺗﺻدﯾرھﺎ أو ﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ أي ﺑﻠد أو ﺷﺧص أو ﻛﯾﺎن ،أو ﯾﺳﺗﺧدم ﻷي ﻏرض ،ﯾﻧﺗﮭك أي ﻗواﻧﯾن أو ﻟواﺋﺢ
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﯾراد أو اﻟﺗﺻدﯾر أو اﻟﺗﺟﺎرة )ﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑﻣﺻطﻠﺢ "ﻗواﻧﯾن اﻟﺗﺟﺎرة"( .ﯾﻘر اﻟﻣﺷﺗري وﯾﺿﻣن أﻧﮫ ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻷي ﻋﻘوﺑﺎت أو ﻗﯾود أﺧرى
ﺑﻣوﺟب أي ﻗﺎﻧون ﺗﺟﺎري ﯾﺣظر أو ﯾﻌﺎﻗب أو ﯾﻔرض ﺷرو ًطﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﻘﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي ﻋﻘوﺑﺎت ﺑﺳﺑب ﻣدﯾرﯾﮫ أو ﻣﺳؤوﻟﯾﮫ أو ﻣوظﻔﯾﮫ أو
ً
ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻷي ﻋﻘوﺑﺎت أو ﻗﯾود ﻣن
ﻛﺗﺎﺑﺔ إذا أﺻﺑﺢ
أﺻﺣﺎب اﻷﺳﮭم اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﮫ أو أي أطراف أﺧرى ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ،وﯾواﻓق اﻟﻣﺷﺗري ﻋﻠﻰ إﺧطﺎر ﻧوردﺳون ﻋﻠﻰ اﻟﻔور
ً
ً
ُ
ﻛﺗﺎﺑﺔ إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟﻣﺷﺗري ﺳﺑب ﻟﻼﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄن أي ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺳﺗﺧدم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻗد ﺗﻧﺗﮭك أي ﻗواﻧﯾن
ھذا اﻟﻘﺑﯾل .ﺳوف ﯾﻘوم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺈﺧطﺎر ﻧوردﺳون ﻋﻠﻰ اﻟﻔور
ﺗﺟﺎرﯾﺔ أو إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﻧﯾﺔ ﻟذﻟك .ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺗﻌوﯾض ﻧوردﺳون واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﮫ وإﺑراء ذﻣﺗﮭﺎ وﻣدﯾرﯾﮭﺎ وﻣﺳؤوﻟﯾﮭﺎ وﻣوظﻔﯾﮭﺎ واﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن واﻟوﻛﻼء واﻟﻣوظﻔﯾن
اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﮭﺎ ﻣن وﺿد أي وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت واﻟطﻠﺑﺎت واﻟﺧﺳﺎﺋر واﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﻐراﻣﺎت واﻟرﺳوم )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ،أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ( واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
اﻷﺧرى ) ﯾُﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑـ "اﻟﺧﺳﺎﺋر"( اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ أو اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻧﺗﮭﺎك اﻟﻣﺷﺗري ﻟﮭذا اﻟﻘﺳم .11
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اﻟﺗﺄﻣﯾن .ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺗري ،ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وأﺷﻛﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻷﺧرى )ﻣﺛل ،اﻷﺧطﺎء واﻹﻏﻔﺎﻻت،
وﺗﻌوﯾض اﻟﻌﻣﺎل ،ﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل( ،ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺎت ﺗﺄﻣﯾن ذات ﺳﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺳﻣﻌﺔ ﺟﯾدة ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﺣدود اﻟﺑوﻟﯾﺻﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول
ﻟطﺑﯾﻌﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺷﺗري اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻧطﺎﻗﮭﺎ وﺣﺟﻣﮭﺎ .ﻋﻧد اﻟطﻠبُ ،ﯾﻘدم اﻟﻣﺷﺗري إﺛﺑﺎ ًﺗﺎ ﺑﻣﺛل ھذا اﻟﺗﺄﻣﯾن إﻟﻰ ﻧوردﺳون.
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اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻧﺎﻓذ .ﯾﺟب أن ﯾُﻔﺳر اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ ﺑﺷﻛل ﺣﺻري ﺑﻣوﺟب ﻗواﻧﯾن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻧوردﺳون ،دون اﻋﺗﺑﺎر ﻟﺗﻌﺎرض
أﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﯾن ﻣﻌﮫ .ﻻ ﺗﻧطﺑق اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺷﺄن ﻋﻘود اﻟﺑﯾﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ ) (CISGﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد .أي دﻋوى أو ﻣطﺎﻟﺑﺔ أو إﺟراء ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻧﺎﺷﺊ ﻋن أو
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻘد ﯾﺟب أن ﯾُﻧﺷﺄ ﺣﺻرﯾًﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﺗﺳﺟﯾل ﻧوردﺳون اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،وﯾﺧﺿﻊ ﻛل طرف ﺑﺷﻛل ﻗﺎطﻊ إﻟﻰ
اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺣﺻري ﻟﮭذه اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻓﻲ أي دﻋوى أو ﻣطﺎﻟﺑﺔ أو إﺟراء .ﺗﻣت إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘد ﺑﻠﻐﺎت ﻣﺗﻌددة؛ وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أي ﺗﻌﺎرض أو
ﻏﻣوض ،ﻓﺈن إﺻدار اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ )اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة( ﯾﺣﻛم وﯾﺳود.
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ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ .ﻟن ﺗﺗﺣﻣل ﺷرﻛﺔ ﻧوردﺳون وﻻ اﻟﻣﺷﺗري ﺛﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ،ﺳواء أﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻌﻘد أو ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻹھﻣﺎل( أو اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ ،أو اﻟﺗﻌوﯾض ،أو اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن أو ﺧﻼف ذﻟك ،ﻋن أي ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ،أو ﺧﺳﺎرة ﺑﺳﺑب ﺗوﻗف اﻟﻣﺻﻧﻊ أو ﻋدم
اﻟﺗﺷﻐﯾل أو زﯾﺎدة ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل ،أو اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎدﯾﺔ أو ﻓﻘدان اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌدات أو رأس اﻟﻣﺎل أو اﻹﯾرادات أو أي ﺧﺳﺎﺋر أو أﺿرار اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﻋﻘﺎﺑﯾﺔ أو طﺎرﺋﺔ
أو ﻋرﺿﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻻﺣﻘﺔ ،ﺣﺗﻰ إذا ﺗم اﻹﺑﻼغ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣدوث ﻣﺛل ھذه اﻟﺧﺳﺎﺋر أو اﻷﺿرار ،أو إذا ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﺧﺳﺎرة أو اﻟﺿرر ﻣﺗوﻗﻌﺔ.
ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺻوى ﻟﻧوردﺳون اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻌﻘد أو اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﮫ اﻟﺳﻌر اﻟﻣدﻓوع ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣن ﻗِﺑل اﻟﻣﺷﺗري إﻟﻰ ﻧوردﺳون ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ )اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت( اﻟﻣﻌﻧﻲ ،ﺳواء
ﻧﺷﺋت ﻋن اﻟﻌﻘد ،أم ﻋن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹھﻣﺎل( ،أو اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ ،أو اﻟﺗﻌوﯾض ،أو اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن أو ﻏﯾر ذﻟك.
ﺗﺳري اﻟﻘﯾود اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ.

.15

اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ؛ اﻟﺗﻧﺎزل؛ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺻل؛ ﻻ ﻣﻧﺗﻔﻊ ﺛﺎﻟث؛ إﻟﺦ .اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺎﺛل ھو اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻛﺎﻣل واﻟﻧﮭﺎﺋﻲ واﻟﺣﺻري ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗري وﺷرﻛﺔ ﻧوردﺳون
ﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺷراﺋﮭﺎ .وﻗد اﺷﺗﻣﻠت ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ أي اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت وﺗﻔﺎھﻣﺎت وﺗﻣﺛﯾﻼت ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﺳواء أﻛﺎﻧت ﺷﻔﮭﯾﺔ أم ﻣﻛﺗوﺑﺔ .ﻻ ﯾﺟوز إدﺧﺎل ﺛﻣﺔ ﺗﻐﯾﯾر
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد أو اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯾﮫ أو ﺗﻘﻧﯾﻧﮫ أو ﺗﻔﺳﯾره ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ أي ﺳﯾﺎق ﺳﺎﺑق ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن أو ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ أﻋراف أو ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ .ﻟن ﯾُﻌﺗد ﺑﺄي

3

ﺗﻌدﯾﻼت أو إﺿﺎﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣ ً
ُﻠزﻣﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻧوردﺳون ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ذﻟك ﻣﻛﺗوﺑًﺎ وﻣوﻗ ًﻌﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻣﻣﺛل ﻣﻌﺗﻣد ﻣﻧﮭﺎ .إذا ﻛﺎن أي ﺣﻛم ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘد أو
ﺗطﺑﯾق أي ﺣﻛم ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ أي طرف أو ظرف ،إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ،ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ أو ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ،ﻋﻧدﺋذٍ) ،أ( ﯾﻔﺳر ھذا اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻧﯾﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ
ﻟﻸطراف ﺑﺷﻛل وﺛﯾق ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻛﻲ ﯾﺗم إﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ )اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت( اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ھﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗوﻗﻌًﺎ ﻓﻲ اﻷﺻل إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن) ،ب( وﻟن ﯾﺗﺄﺛر ﺑذﻟك
ﺗطﺑﯾق ﺑﻘﯾﺔ ھذا اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ھذا اﻟطرف أو اﻟظروف ،وﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟطرف اﻵﺧر أو اﻟظروف اﻷﺧرى ،وﺗطﺑﯾق ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻘد .ﻻ ﯾﺳري أي ﺗﻧﺎزل ﻣن أي
ﻣن اﻟطرﻓﯾن ﻋن أي ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘد ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص اﻟطرف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل وﺛﯾﻘﺔ ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ وﯾوﻗﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ .ﻟن ﯾُﻌﺗﺑر أو ﯾُﻔﺳر أي إﺧﻔﺎق أو ﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﺣق أو ﺗدﺑﯾر أو ﺳﻠطﺔ أو اﻣﺗﯾﺎز ﯾﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﻌﻘد ﺑواﺳطﺔ أﺣد اﻷطراف ﺗﻧﺎزﻻً ﻋﻧﮫ .ﻻ ﺗﻣﻧﻊ أي ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓردﯾﺔ أو ﺟزﺋﯾﺔ ﻷي ﺣق أو ﺗدﺑﯾر أو ﺳﻠطﺔ أو
اﻣﺗﯾﺎز ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد ﻣن ﻗﺑل أي طرف أي ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﺧرى أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﺣق أو ﺗدﺑﯾر أو ﺳﻠطﺔ أو اﻣﺗﯾﺎز آﺧر .ﻻ ﯾوﺟد أي ﻣﻧﺗﻔﻊ ﺛﺎﻟث ﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﻌﻘد .اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن .ﻻ ﯾﺟوز ﺗﻔﺳﯾر أي ﺷﻲء وارد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إﻧﺷﺎء ﻷي وﻛﺎﻟﺔ أو ﺷراﻛﺔ أو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك أو أي ﺷﻛل آﺧر ﻣن
أﺷﻛﺎل اﻟﺷراﻛﺔ أو اﻟﺗوظﯾف أو اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ،وﻻ ﯾﺟوز ﻷي طرف أن ﺗﻛون ﻟدﯾﮫ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟطرف اﻵﺧر أو إﻟزاﻣﮫ ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن
اﻷﺷﻛﺎل.
.16

اﻟﺑﻧﺎء .ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد :ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺗﯾن "ﯾﺗﺿﻣن" و"ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك" دون ﺣﺻر ﺑﺳﺑب اﻟﻌدد؛ )ب( أي إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣﻔرد ﺗﺷﻣل أﯾ ً
ﺿﺎ
اﻟﺟﻣﻊ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ؛ )ج( أي إﺷﺎرة إﻟﻰ "أﯾﺎم" ھﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﯾﺎم اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ.
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اﻟﻣﮭﺎم؛ اﻟﻣﻧﻘول ﻟﮭم أو اﻟﻣﺗﻧﺎزل إﻟﯾﮭم .ﻻ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺷﺗري اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن أي ﻣن ﺣﻘوﻗﮫ أو ﺗﻔوﯾض أي ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد دون ﻣواﻓﻘﺔ ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣن
ﻧوردﺳونُ .ﺗﻌد أي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﺎزل أو ﺗﻔوﯾض ﻣزﻋوم ﯾﻧﺗﮭك ھذا اﻟﻘﺳم ﻻﻏﯾًﺎ وﺑﺎطﻼً .ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻧﺎزل أو ﺗﻔوﯾض ﯾﻌﻔﻲ اﻟﻣﺷﺗري ﻣن أي ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ
ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد .اﻟﻌﻘد ﻣﻠزم ،وﺳﯾﻌﻣل ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟطرﻓﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن واﻟﻣﻧﻘول ﻟﮭم واﻟﻣﺗﻧﺎزل إﻟﯾﮭم اﻟﻣﺳﻣوح ﻟﮭم.
]ﺗوﺟد اﻟﺷروط اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺧط إﻧﺗﺎج ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ[
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اﻟﺷروط اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺧط إﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺞ ﻣﻌﯾن
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑوﻟﯾﻣر
)ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﺧطوط إﻧﺗﺎج (XALOY, EDI, BKG)).

ُﯾدرج ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻛﺑدﯾل ﻟﻠﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة  ،3اﻟﺿﻣﺎن ،ﻣن
اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﯾﻊ  -ﻋﺎﻟﻣ ًﯾﺎ
ﺗﺿﻣن ﻧوردﺳون ﻟﻠﻣﺷﺗري ﺧﻠو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن أي ﻋﯾوب ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﺗم ﺗرﻛﯾب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ ﺣﺳب ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗﺧزﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻷﺧرى .ﺗﻛون ﻓﺗرة اﻟﺿﻣﺎن ﻋﺎ ًﻣﺎ واﺣ ًدا ) (1ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻷول ،أو ) (2ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر )(18
ﺷﮭرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷﺣن ،أﯾﮭﻣﺎ أﻗرب.
ً

***
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