المملكة العربية السعودية
أحكام وشروط مبيعات شركة جون كرين
)Kingdom of Saudi Arabia (KSA
JOHN CRANE SALES TERMS AND CONDITIONS
تقوم شركة جون كرين العربية السعودية المحدودة (يشار اليها فيما بعد بـ "البائع" ) بقبول طلبيةة المشةترا المشةار اليهةا بموجة عةر اسسةع ار المرافة بشةرط موافقةة المشةترا علةك اسحكةام والشةروط المبيهةة أدهةا وعلةك أا مسةتهد (مسةتهدات)
مراف (مرافقة) ويتخلك عن اية أحكام وشروط مخالفة .تكون هذ الموافقة والتخلي مثبتا إما بموج أمر الشراء من المشترا (يتم االلتفات عن اية أحكام او شروط مخالفة لذلك) او بموج قبول استالم اول شحهة بموج هذ االتفاقية.
JOHN CRANE SAUDI ARABIA LIMITED ("SELLER") WILL ACCEPT BUYER'S ORDER REFERRED TO ON THE ACCOMPANYING QUOTATION ON CONDITION THAT BUYER ASSENTS TO THE TERMS
AND CONDITIONS SET FORTH BELOW AND ON ANY ACCOMPANYING DOCUMENT(S) AND WAIVES ANY DIFFERING TERMS OR CONDITIONS. SUCH ASSENT AND WAIVER IS EVIDENCED EITHER BY
BUYER'S PURCHASE ORDER (ANY CONTRARY TERMS OR CONDITIONS OF WHICH SHALL BE DISREGARDED) OR BY ACCEPTING DELIVERY OF THE FIRST SHIPMENT HEREUNDER.
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شروط الدفع والشحن .صافي بعد  03يوم – على اساس الثمن شامال الشحن ) (FCAمن مرافق البائع ما لم يتم النص بشكل صريح بخالف ذلك في العرض المرفق.
Payment and Shipping Terms. Terms are net 30 days, FCA Seller’s Facility, unless expressly provided to the contrary on the accompanying quotation.

1.

الملكية ومسؤولية الخسارة .ال تنتقل الملكية في المنتجات إال بعد تسديد س عر الشراء بالكامل .بالرغم مما ورد اعاله ،يتحمل المشتتر كافتة مختاار الخستار متن ولتت تستليم المنتجتات متن لبتل البتائع التى النالتل العتام او بموجت اريقتة نقتل
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أخرى.
2.
Titles and Risk of Loss. Title to products shall pass only upon payment of the full purchase price. Notwithstanding the foregoing, all risk of loss shall be borne by Buyer from the time of delivery of the products
by Seller to a public carrier or other manner of transportation.
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اسدوات .إن رسوم األدوات واألصباغ والمعدات األخرى تغاي فقا جزء من كلفتها وإن ملكيتها وحق حيازتها الحصر واستخدامها لن تنتقل الى المشتر بل تبقى ملكا للبائع.
Tooling. Charges for tools, dies and other equipment cover only a portion of their cost and ownership and sole right to possession and use thereof shall not pass to Buyer but shall remain in Seller.

3.

االلغاء .يجوز للبائع بناء على خياره وباالضافة الى التدابير العالجية االضافية المتاحة له ودون مسؤولية ،الغاء هذه الالبية او رفض الشحن في حالة (أ) أن المشتر يكون مقصرا في أية دفعات او أداء آخر مستتحق للبتائع بموجت هتذا او أ
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اتفالية اخرى او ( ) اصبح المشتر معسرا ماليا او تم تقديم التماس باالفالس يتعلق بالمشتر ( او حالة مشابهة) او (ج) ألسبا خارجة عن اراد البائع تجعل من المستحيل ضمان ادائه بالولت المالئم .يجوز للمشتتر الغتاء الجتزء المتبقتي
غير المنفذ من البيته وذلك فقا بموج موافقة خاية من البائع ودفع السعر الكامل لذلك الجزء من الالبية التي لام البتائع باستتكمالها بشتكل جتوهر ولتت االلغتاء باالضتافة التى رستوم االلغتاء المعقولتة التتي ستوف تشتتمل علتى التربح الكامتل
اضافة الى كافة النفقات المتحققة المتعلقة بالجزء الملغي من الالبية مثل ،النفقات االداريتة وااللتزامتات التتي تمتت متن لبتل البتائع كنتيجتة لالبيتة المشتتر وكلفتة األعمتال تحتت االنتتاج .ال يجتوز ان تتجتاوز رستوم االلغتاء ستعر الشتراء للجتزء
الملغي من الالبية.
4.
Cancellation. Seller at its option and in addition to its other remedies may without liability cancel this order or refuse shipment, if (a) Buyer is in default in any payments or other performance due Seller under
this or any other agreement (b) Buyer becomes insolvent or a petition in bankruptcy is filed with respect to Buyer (or similar event) or (c) causes beyond Seller's control make it impossible to assure its timely
performance. Buyer may cancel the remaining unfilled portion of its order only upon written consent of Seller and payment of the full price for that portion of the order that Seller has substantially completed at time of
cancellation plus reasonable cancellation charges which shall include the full profit plus all costs incurred in connection with the canceled portion of the order such as overhead and administrative costs, commitments
made by Seller as a consequence of Buyer's order and the cost of all work-in-progress. Cancellation charges shall not exceed the purchase price of the canceled portion of the order.
السعر .يحتفظ البائع بالحق في تعتديل الكميتات او األستعار بستب االخاتاء الاباعيتة او االداريتة او الحستابية .إن الستعر المقتدم فتي عترض البتائع او إلتراره مبنتي علتى الكلتف الحاليتة للبتائع .إذا ارتفعتت الكلتف ختالل متد الالبيتة ،يتتم اشتعار
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المشتر بأ تعديل على السعر ،ويشترا على اية حال ،انه لن يتم اجتراء ا تعتديل علتى الستعر دون موافقتة المشتتر علتى الالبيتات التتي ستيتم تستليمها ختالل  03يومتا متن تتارير عترض األستعار .يقتوم المشتتر بتعتويض البتائع عتن ايتة
ضرائ انتاج او مبيعات او استخدام او اية ضرائ اخرى مترتبة على هذه المعاملة والتي لد يكون البائع مسؤوال بشأنها او التي يستلزم على البائع تحصيلها بموج القانون.
5.
Price. Seller reserves the right to correct quantities or prices due to typographical, clerical, or mathematical errors. The price stated in Seller's quotation or acknowledgment is based upon Seller’s current costs.
If costs increase during the life of this order, Buyer will be notified of any adjustment of the price; provided, however, that no price adjustment will be made without Buyer's agreement on orders for delivery within 30
days of the date of a price quotation. Buyer shall reimburse Seller for any excise, sales, use or other taxes incident to this transaction for which Seller may be liable or which Seller is required by law to collect.
التسليم والقوة القاهرة .إن توارير التسليم تعتبر تقديرية ليس إال .لن يكون البائع مسؤوال عن ا اخفاق كلي او جزئي للتسليم او ا تأخير في التسليم او االنتاج ألسبا خارجة عن ارادته ،بما في ذلك ولكتن دون حصتر ،األعمتال الربانيتة او
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افعال المشتر او الحر او االضارابات األهلية او األولويات او الحرائق او االضرابات او الكوارث الابيعية او عمليات التأخير في النقل او عدم القدر على الحصول علتى العمالتة الضترورية او المتواد الختام .لتن يكتون البتائع مستؤوال فتي
ا حال من األحوال عن اية نفقات بما في ذلك ولكن دون حصر ،االضرار المباشر او الخاصة او غير المباشر او التبعية بسب االخفاق او التأخير في التسليم بغض النظر عن السب .
6.
Delivery and Force Majeure. Delivery dates are estimates only. Seller shall not be liable for any total or partial failure to deliver or for any delay in delivery or production due to causes beyond its control,
including but not limited to acts of God, acts of Buyer, war or civil unrest, priorities, fires, strikes, natural disasters, delays in transportation, or inability to obtain necessary labor or raw materials. Seller shall not be liable
in any event for any costs, including but not limited to direct, special, indirect or consequential damages on account of failure or delay in delivery regardless of the cause.
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تأكيد اسداء .إذا اصبح المشتر متأخرا في أداء التسديد في أ ولت او إذا اصبحت التسهيالت االئتمانية الخاصتة بالمشتتر حست رأ البتائع منقوصتة او غيتر مرضتية ،فزنته يجتوز للبتائع عتالو علتى التتدابير العالجيتة األخترى المتاحتة لته،
الغاء التسهيالت االئتمانية الخاصة بالمشتر وولف األداء االضافي وأن يال الدفع نقدا او ضمان او تأكيد مالئم آخر بالدفع يكون مرضيا له.
7.
Assurance of Performance. If Buyer is delinquent in payment at any time, or if in Seller's judgment, Buyer's credit becomes impaired or unsatisfactory, Seller may, in addition to its other remedies, cancel
Buyer's credit, stop further performance, and demand cash, security or other adequate assurance of payment satisfactory to it.

الضمان المحدود .يضمن البائع لمد سنة واحد بعد الشحنة األصلية (أو بشأن سدادات الغاز نوع  12 ،28شهرا بعد التركي او  24شهرا بعد الشحنة األصلية من لبل البائع ،أيهمتا يقتع لبتل ا)ختر) بتأن منتجاتته خاليتة متن العيتو متن ناحيتة
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المواد او المصنعية المزود من لبل البائع .يقوم البائع باصالح او ،بناء على خياره ،باستبدال ا منتج مجانا الذ يتبين من لبله خالل فتر الضتمان هتذه بأنته معيت وينتهتك الضتمان المتذكور عنتد اعادتته متع رستوم النقتل مدفوعتة مقتدما التى
المولع المحدد من لبل البائع .لتن يتتم لبتول ايتة مرتجعتات دون التفتويض الخاتي المستبق متن لبتل البتائع .يعتبةر الةوارد فهفةا هةو الضةمان الوحيةد المقةدم مةن البةائع والتةدبير العالجةي الحرةرا للمشةترا ويكةون بةدال مةن كافةة الضةماهات او
الطروحات او الكفاالت اسخرى ،رريحة كاهت ام ضمهية التي تكون بموج هذا مستثهاة بما في ذلةك قابليةة البيةع والمالئمةة لغةر معةين .دون تقييةد لمةا ورد فهفةا ،فةلن البةائع لةن يكةون بةأا حةال مةن اسحةوال مسةؤوال عةن الحرمةان مةن
االستعمال او فقدان اسرباح او عن اية اضرار خارة او غير مباشرة او تبعية او تأديبية او أضرار اخرى من اا هوع كان او عن العيو في الترميم او الههدسة سواء تم تهفيذها من قبله او من قبل فخرين او عن اية مبةال تتجةاوس سةعر
البائع الرافي للمهتج موضوع البحث سواء أكاهت هذ المبال مدعك بأهها هاجمة عن اهتهاك العقد او الضمان او اسهمال او المسؤولية الرارمة او خالف ذلك.
8.
Limited Warranty. Seller warrants for a period of one year following original shipment by Seller (or for Type 28 Gas Seals 12 months from installation or 24 months following original shipment by Seller,
whichever occurs first) that its products are free from defects in material or workmanship furnished by Seller. Seller will repair or at its option replace free of charge any product found by it within such warranty period to
be defective in breach of said warranty upon return thereof transportation prepaid to the location specified by Seller. No returns will be accepted without prior written authorization by Seller. The Foregoing is Seller’s
sole warranty and Buyer’s exclusive remedy and IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REPRESENTATIONS OR GUARANTEES, EXPRESS OR IMPLIED WHICH ARE HEREBY EXCLUDED,
INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE FOR LOSS OF USE
OR PROFITS OR FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR OTHER DAMAGES OF ANY KIND, DAMAGES, OR FOR DEFECTS IN DESIGN OR ENGINEERING WHETHER
PERFORMED BY IT OR BY OTHERS, OR FOR ANY AMOUNTS IN EXCESS OF SELLER'S NET PRICE OF THE PRODUCT IN QUESTION WHETHER SUCH AMOUNTS ARE CLAIMED TO RESULT FROM
BREACH OF CONTRACT OR WARRANTY, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE.
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تقديرات أداء االهتاج .إن ا معايير انتاج او اداء مزود من لبل المشتر لد تعتمد على عوامل متغير ولذلك فزن أ هكذا نتائج او تقديرات لن تكون مضمونة.
Production Performance Estimates. Any production or performance standards furnished by Buyer may depend on several variable factors, and as such no results or estimates are guaranteed.

9.

االمتثال بالقواهين والتحذيرات .في تلك الحاالت التي يقوم فيها البائع بتزويد معلومات حول الصحة او السالمة و/أو بيانات تحذير و/أو تعليمات تتصل بالتركي او االستخدام او الصيانة ،بما فتي ذلتك ،الصتيانة الولائيتة لمنتجاتته (فتزن البتائع ال
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يأخذ على عاتقه ا التزام للقيام بذلك)؛ فزن المشتر يوافق على االمتثال بتلك المعلومات والتحذيرات والتعليمات كما يوافق المشتر اضافة الى ذلك على تبليغ اية معلومات وتحذيرات وتعليمات كهذه الى موظفيته ووكالئته ومقاوليته الفترعيين
والى مشترين ومستخدمين الحقين لتلك المنتجات .كما يقوم ا لمشتر باالمتثال بكافة القوانين الواجبة التابيق .يقوم المشتر بتعويض البائع وبحفظه من األذى مقابل انتهاك المشتر لهذه األحكام والشروا.
10. Compliance with Laws and Warnings. In those instances in which Seller provides health or safety information, warning statements, and/or instructions in connection with the installation, use or maintenance,
including preventive maintenance, of its products (and Seller assumes no obligation to do so), Buyer agrees to comply with all such information, warnings and instructions. Buyer further agrees to communicate all such
information, warnings and instructions to its employees, agents and subcontractors, and to subsequent buyers and users of those products. Buyer will comply with all applicable laws. Buyer will indemnify and hold
Seller harmless for Buyer’s breach of these terms and conditions.
عمليات االرالح .أعمال التراك  .لن يتحمل البائع اية مسؤولية مهما كانت عن التلف او الضرر أل منتجات او اجزاء او بضتائع تتم تزويتدها متن أجتل التراكت او االصتالح .باالضتافة التى االستتثناءات المحتدد فتي الفقتر  8اعتاله ،تكتون
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مسؤولية البائع محدد بحاالت اهماله وعندها فقا بمقدار الغاء رسومه مقابل التراك او االصالح الخاص باألجزاء او المنتجات او البضائع التالفة او المتضرر .
11. Repairs: Job Lapping. Seller shall have no liability whatsoever for spoilage or damage to any products, parts or stock furnished for lapping or repair. In addition to the specific exclusions in paragraph 8 above,
Seller's liability shall be limited to cases of its negligence, and then only to the extent of cancellation of its charges for lapping or repairing the spoiled or damaged parts, products or stock.
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السرية .جميع المعلومات الفنية والتجارية واألفكار التي لام البائع بتزويدها او التي سيقوم بتزويدها للمشتر ولكن باستثناء المعلومات الموجتود ضتمن األمتالك العامتة او التتي تكتون بحتوز المشتتر حست األصتول علتى هيئتة ملموستة لبتل
تلقي تلك المعلومات من البائع (يشار اليها فيما بعد بـ "المعلومات السرية") تعتبر امتالكية للبائع وانه تم االفصاح بها الى المشتر بثقة للغترض المحتدد لمستاعد المشتتر فتي تقيتيم او استتخدام منتجتات البتائع .لتن يقتوم المشتتر دون موافقتة
البائع الخاية المسبقة باالفصاح او بجعل هذه المعلومات السرية متوفر أل شخص آخر او استخدام تلك المعلومات السرية إال لذلك الغرض المحدد .يتم اعتاد جميتع المعلومتات السترية التى البتائع عنتد الالت وعلتى ايتة حتال ،عنتدما ال تعتود

 يوافق المشتر بأن أ منفعتة او ملكيتة مشتتقة متن لبتل المشتتر متن استتخدام غيتر مصترح بته للمعلومتات السترية تكتون ملكتا منفتردا وحصتريا، عالو على التدابير العالجية األخرى المتاحة للبائع.الزمة للمشتر فيما يتعلق بمنتجات البائع
.للبائع
12. Confidentiality. All technical and commercial information and ideas which Seller has supplied or shall supply Buyer, but excluding information in the public domain or properly in Buyer's possession in tangible
form before receiving such information from Seller, ("confidential information") is proprietary to Seller and is disclosed to Buyer in confidence for the limited purpose of assisting Buyer in the evaluation or use of Seller's
products. Buyer shall not without Seller's prior written consent, disclose or make available such confidential information to any other person or use such confidential information except for such limited purpose. All
confidential information shall be returned to Seller on demand, and, in any event, when no longer needed by Buyer in connection with Seller's products. In addition to Seller's other remedies, Buyer agrees that any
benefit or property derived by Buyer from any unauthorized use of confidential information shall be the sole and exclusive property of Seller.
.) أعاله8  يوما من تارير الشحن (باستثناء الماالبات المتعلقة بالضمان التي تكون محكومة بموج الفقر03  يج تقديم كافة الماالبات األخرى خالل. يج تقديم الماالبات بالنوالص خالل خمسة ايام بعد استالم البضائع.الهواقص
13. Shortages. Claims for shortages must be made within five days after receipt of goods. All other claims must be made within 30 days of shipping date (except for warranty claims, which are governed by
Paragraph 8 above).
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 يقوم المشتر بحماية وتعويض البائع مقابل كافة االدعاءات الناشئة عن براءات االختراع او التصاميم او األسرار التجارية او حقوق النشتر او األستماء التجاريتة بخصتوص المنتجتات المصتنعة كليتا او جزئيتا حست تصتاميم.براءات االختراع
.او مواصفات المشتر بما في ذلك ا نفقات او مصاريف او خسار او اتعا محاما او دفعات التسوية او األضرار
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14. Patents. Buyer will protect and indemnify Seller against all claims arising out of patents, designs, trade secrets, copyrights, or trade names with respect to products manufactured wholly or partially to Buyer's
designs or specifications, including any costs, expenses, loss, attorneys' fees, settlement payments, or damages.
 شترياة ان يقتوم المشتتر، يقوم البائع باالمتثال بكافة األحكام االلزامية المستلزمة من لبل تلك الحكومة الواجبة التابيق على البتائع، في حالة أن المواد المشترا بموج هذا سيتم استخدامها للوفاء بعقد مع ا حكومة وانية.العقود الحكومية
 بنستخة متن لتانون العاتاءات والمشتتريات الختاص بالحكومتة الستعودية، يقوم المشتر بتزويد البتائع ولتت الت البيتته، وفيما يتعلق بهذه العقود، اضافة الى ذلك.باعااء اشعار خاي الى البائع حول تلك األحكام بولت كاف للسماح باالمتثال
. الوكالة الحكومية/ مع نسخة من عقد المشتر ذ العاللة مع الجهة
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15. Government Contracts. If the items purchased hereunder are to be used in fulfilling a contract with any national government, Seller will comply with all mandatory provisions required by such government
applicable to Seller, provided that Buyer gives Seller written notice of such provisions in sufficient time to permit compliance. Moreover and in relation to such contracts, the Buyer shall provide the Seller, at the time of
placing its order, with a copy of the Saudi “Government Tenders and Procurements Act” together with a copy of the Buyer’s relevant contract with the government entity/agency
 و6  و4  و0  تبقتى المتواد. لن تكون ا اضافة الى او تعديل على او مراجعة لألحكام والشروا الوارد في هذا المستند سارية المفعول إال إذا كانت خاية ومولعتة متن لبتل ممثتل البتائع المفتوض حست األصتول.التعديالت وسريان المفعول
. سارية المفعول بعد انتهاء او إنهاء هذه األحكام والشروا22 و21  و23  و19  و18  و17  و16  و14  و12  و11  و13  و8
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16. Amendments and Survival. No addition to, modification or revision of the terms and conditions contained herein shall be valid unless in writing, and signed by duly authorized representative of Seller.
Sections 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22 shall survive the expiration or termination of these terms and conditions.
. تخضع هذه االتفالية الى لوانين المملكة العربية السعودية ويخضع ارفي هذه االتفالية الى اختصاص الحصر لدى المحاكم التجارية افي مدينة الرياض لوالعة ضمن تلك المناقة.القاهون الهاظم واستقاللية البهود
 إن الفتتر الزمنيتة المتاحتة. هتذه17 يقوم الارفان بمحاولة حل أية نزاعات ناشئة عن هذه االتفالية او متعلقة بها عن اريق التفاوض بحسن نيتة لبتل ليتام ا اترف متن الاترفين بالمباشتر فتي اجتراءات لضتائية امتام المحكمتة بموجت الفقتر
 يقر كتل متن البتائع والمشتتر ويوافقتا. فزن بالي األحكام والشروا تبقى بكامل القو والنفاذ، إذا تبين بأن ا حكم او شرا من أحكام او شروا هذه االتفالية بأنه غير لانوني او غير لابل للتنفيذ.للوصول الى التسوية الودية هذه هي شهر واحد
.بأن اتفالية االمم المتحد للبيع الدولي للبضائع لن تابق على هذه الالبية
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17. Governing Law and Severability. This agreement is subject to the laws of Saudi Arabia and the Parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the commercial courts of Riyadh. The Parties will attempt
to resolve any disputes arising out of or in connection with this agreement by negotiation in good faith prior to either party commencing Court proceedings under this paragraph 17. The period of time allowed to reach
such an amicable settlement will be one month. If any term or condition hereof is found to be illegal or unenforceable, the balance hereof shall remain in full force and effect. Both Seller and Buyer acknowledge and
agree that the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply to this order.
( بمدونة لانونيتة للمستؤولية االعتباريتة واخالليتات العمتل وآليتات للتبليتغ عتنSmith Group Plc) ، يحتفظ البائع من خالل الشركة األم النهائية التابع لها، في هذا الشأن. إن البائع ملتزم بادار اعماله بشكل اخاللي ولانوني.مدوهة السلوك
 إذا كتان لتدى المشتتر ستببا لالعتقتاد بتأن البتائع او ا موظتف أو وكيتل متن متوظفي او وكتالء البتائع لتام بالتصترف بشتكل غيتر. يتولع البائع بأن يقوم المشتر ايضا بادار اعماله بشتكل اخاللتي ولتانوني.سلوك غير اخاللي او غير لانوني
 إن المدونتة القانونيتة للمستؤولية االعتباريتة واخالليتات العمتل الخاصتة بتـ. (Smith Group Plc)  يتم تشجيع المشتر على التبليغ عن هذا التصرف الى البائع او الى، اخاللي او غير لانوني بموج او فيما يتصل بهذه األحكام والشروا
www.smiths-group.com  وا)ليات لعمل تلك التقارير متوفر على المولع االلكترونيSmith Group Plc
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18. Code of Conduct. Seller is committed to conducting its business ethically and lawfully. To that end the Seller, through its ultimate parent company, Smiths Group plc, maintains a Code of Corporate
Responsibility and Business Ethics and mechanisms for reporting unethical or unlawful conduct. The Seller expects that the Buyer will also conduct its business ethically and lawfully. If the Buyer has cause to believe
that the Seller or any employee or agent of the Seller has behaved unethically or unlawfully under, or in connection with, these terms and conditions, Buyer is encouraged to report such behavior to the Seller or to
Smiths Group plc. Smiths Group plc’s Code of Corporate Responsibility and Business Ethics and mechanisms for making such reports are available on www.smiths-group.com.
 فزنه ال يجوز القيام بذلك إال وفقا لقتوانين وأنظمتة تلتك المناقتة وأن، في حالة أن السلع او التقنيات او البرمجيات المباعة بموج هذه االتفالية تم تصديرها من البلد حيث يقيم البائع. أهظمة التردير وبيان الرقابة الخاص ببلد الورول الههائي
 لن يقوم المشتر بتصدير اية بيانات او سلع فنية الت ي تكون خاضتعة للمرالبتة بواستاة األنظمتة الحكوميتة بمتا بخالفهتا ويوافتق علتى التدفاع عتن وتعتويض البتائع وحفظته متن األذى متن ومقابتل ا.ا انحراف عن تلك القوانين يكون محظورا
ادعاء او خسار او مسؤولية او مصاريف او ضرر (بما في ذلتك امتيتازات الترهن او األتعتا القانونيتة) المتحققتة علتى البتائع فيمتا بختتص بتأ متن أنشتاة التصتدير او اعتاد التصتدير الخاصتة بالمشتتر خالفتا لضتوابا التصتدير واالستتيراد
.الواجبة التابيق
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19. Export Regulations and Destination Control Statement. If the commodities, technologies or software sold hereunder are exported from the country where Seller resides, they may only be done so in
accordance with the laws and regulations of such jurisdiction, and any diversion contrary to such laws is prohibited. Buyer will not export any technical data, or commodities that are controlled by government
regulations in violation thereof, and agrees to defend, indemnify and hold harmless Seller from and against any claim, loss, liability, expense or damage (including liens or legal fees) incurred by Seller with respect to
any of Buyer’s export or re-export activities contrary to applicable export and import controls.
. ال يكون ا شيء في هذه األحكام والشروا له المفعول في منح المشتر او التحويل اليه او األيلولة له ألية حقوق ملكية فكرية في او أل من المنتجات، بالرغم من تسليم ا منتج او انتقال ملكيته.الملكية الفكرية
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20. Intellectual Property. Notwithstanding delivery of and the passing of title in any product, nothing in these terms and conditions shall have the effect of granting or transferring to, or vesting in, Buyer any
intellectual property rights in or to any products.
 تشتكل هتذه األحكتام والشتروا كليتة االتفتاق والتفتاهم بتين المشتتر والبتائع فيمتا يتصتل بموضتوع هتذه. ال يجوز للمشتر التنازل عن او تحويل كل او جزء من حقوله او التزاماته بموج هتذه الالبيتة دون موافقتة البتائع الخايتة المستبقة.عام
.الالبية وتبال كافة المراسالت او الاروحات او االتفاليات السابقة شفهية كانت ام خاية المتعلقة بموضوع الالبية
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21. General. Buyer may not assign or transfer all or part of its rights or obligations under this order without the prior written consent of Seller. These terms and conditions constitute the entire agreement and
understanding between Buyer and Seller in connection with the subject matter of this order, and supersede all prior oral or written communications, representations or agreements in relations thereto.
. تعتبر النسخة العربية فاصلة، في حالة التعارض بين النسخ ة االنجليزية والنسخة العربية ألحكام وشروا المبيعات هذه. تم إعداد األحكام والشروا هذه في اللغتين العربية واالنجليزية.اللغة
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22. Language. These terms and conditions are provided in both Arabic and English language. In the event of conflict between the English version and Arabic version of these sale terms and conditions, the Arabic
version shall prevail.
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