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  )1(المادة 
  امــع

  
  
  التعريفات: 1-1
  

  ى. آي إم سي د شركة تجات منـــنــــــتري لمـــــسي دي والمشتري، يتعلق بشراء المش اتفاق و/أو تصرف قانوني بين شركة آي إم أي         :االتفاق
  
  
  

 شمال، -، شارع التسعين 47في المبنى اإلداري رقم  الرئيسي الكائن مقرهامحدودة،  شركة ذات مسئولية ،إيجيبتشركة آي إم سي دي    :آي إم سي ديشركة 
  سنتر، القاهرة الجديدة، مصر. ، سيتي1القسم 

  
اق  شخص اعتباري أو طبيعي يرغب في        : المشتري رم اتف رم، أو أب رام، أو يب ركة آي إب ع ش ي دي،  م ىإم س ـة إل أي  باإلضافــــ

  سي دي أو وردت إليه منتجات.  آي إمله شركة  شخص اعتباري أو طبيعي تورد
  
  
  

  آي إم سي دي.  اثلة لشركةـــــالم امةـــــــشروط وأحكام البيع الع  : حكامألالشروط وا
اقلم  ما   1-2 ىصراحة  يتم االتف ك عل ابي خالف ذل ق كت ع العروض، وعروض ابطري ى جمي ة عل ام الماثل ق الشروط واألحك سعار أل، تطب

ي  ركة آي إم س ن ش ة م ق ديالمقدم ا تطب ى ، كم اق وعل ى االتف ةعل ال  كاف ة األعم رفات القانوني ا والتص ي دي فيم ركة آي إم س ين ش ب
  والمشتري.

  
  الخروج عن الشروط واألحكام الماثلة صحيًحا إال باتفاق كتابي صريح. يكونال    1-3
  
ا   1-4 روط وأحك تري أو أي ش ة للمش ام العام روط واألحك ق الش ة تطبي راحة إمكاني تبعد ص ـامــــــم عيُس ة ــ

  رى.ـــــأخ
  
  يُعتد بنص االتفاق دون النظر للشروط واألحكام الماثلة عند نشوء نزاع.   1-5
  
زم المشترييتعين على المنفرد، و وفقاً لتقديرهايجوز لـشركة آي إم سي دي تعديل الشروط واألحكام الماثلة    1-6 ة  أن يلت بأحدث نسخة معدل

روط وا ك الش ن تل األم اليم. ويمحك ع الت ى الموق ت عل ر االنترن ام عب روط واألحك ذه الش ن ه خة م دث نس ى أح الع عل ن االط  :ك
www.imcdgroup.com  

 
  )2(المادة 

  اتالعروض واالتفاق
  
ة ومقترحات تخضع جميع العروض، وعروض   2-1 ام الماثل ة من شركة آي إم سي دي للشروط واألحك ات األسعار المقدم ل األوق ي ك دي ،ف ا يجوز تع لها أو كم

  ها في أي وقت، بصرف النظر عن احتوائها على فترة لقبولها.ؤإلغا
  
  شركة آي إم سي دي.قبل تكون اإلضافات، أو الوعود، أو التعديالت الشفوية كافة، ملزمة، شرط صدورها من أشخاص مفوضين من    2-2
  
ز   2-3 رات، وال يل وى مؤش ة س ة أو المقدم اذج المعروض ات والنم ر العين ات ال تعتب ر االختالف ن تعتب ا؛ ول ات معه ق المنتج م تواف

ت  ة إن كان ة التجاري دد الممارس وب، وتح ة عي تج، بمثاب ائص المن ن خص ا م ون وغيره دد والل وزن والع م وال ي الحج ة ف الطفيف
  تلك االختالفات طفيفة من عدمه.

  
ـشركة آي   2-4 ق ل ي إم يح ي التن س تمر ف دأ أو تس ل أن تب ات، قب ع األوق ي جمي ذ، دي وف بفي مان أن تطل ديم ض تري تق ن المش ً م اء  ا للوف

   المنفرد. وفقاً لتقديرهاقدم الضمان على النحو الذي تقرره شركة آي إم سي دي يبموجب االتفاق، و هي من التزاماتأب
  
ً يوم 14خالل  للضمان فيتقديم المشترى  عدمفي حالة   2-5 ن ا رر م ل من تاريخ طلبه، وعلى النحو المق الغ المستحقة شركة آي إ قب ع المب م سي دي، تصبح جمي

  اجة إلى إخطار سابق بالتخلف عن السداد.ـــــــمن المشتري إلى شركة آي إم سي دي مستحقة وواجبة السداد بالكامل وفوًرا، دون الح
  
 

  )3(المادة 
  اتالتسليم

  
ن ، يكون تسليم المنتجات بطريق كتابيخالف ذلك  علىصراحة  يتم االتفاقما لم   3-1 ذي تحدده شركة آي إم سي دي للمشتري من  منشأةم ر ال ائع من المق الب

  .(Incoterms EXW)آخروقت إلى 
  
ة  مصطلحاتيكون التسليم بموجب   3-2 ير المصطلحات التجاري ة لتفس ين الشروط اإل -أحدث نسخة من "القواعد الدولي ة وجود تعارض ب ي حال نكوتيرمز"، وف

   نكوتيرمز.اإل بمصطلحات ، يُعتدنكوتيرمزإلواألحكام الماثلة وا
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تراة   3-3 ات المش ه المنتج ل في ذي تص ت ال و الوق ليم ه ت التس ون وق ليم؛ ويك ت التس تري وق ى المش تراة إل ات المش احبة للمنتج اطر المص ل المخ تنتق
بة لالست تالم. وبالنس تري االس ض المش ى وإن رف ليم، حت ان التس ى مك ـإل ي ــــــــ أةالم ف و منش ائع، يك ه الب ر في ذي تُخط ت ال و الوق ليم ه ت التس ن وق

   شركة آي إم سي دي المشتري بجاهزية المنتجات المشتراة لالستالم.
  
ائي، بطريق كتابيخالف ذلك  علىصراحة  يتم االتفاقما لم   3-4 ا أن ، لن تعتبر فترة االستالم المحددة والمتفق عليها بمثابة موعد نه ركة آي كم مجرد تجاوز ش

اه المشتري، وال ةيشكل إخالالً بشروط التعاقد، وال يترتب عليه تقصير أو أي لنقت التسليم المتفق عليه، إم سي دي لو نح مسئولية تج ي  يم للمشتري الحق ف
  أي تعويض آخر سببه اإلخالل بشروط العقد.المطالبة بإنهاء االتفاق، أو 

  
  ق فترة تسليم معقولة.ترة تسليم، تُطبــــــــفي حالة عدم االتفاق صراحة على ف  3-5
  
  .الجزئيدار فواتير مستقلة لهذا التنفيذ ـــــــصدائماً إيحق لـشركة آي إم سي دي وفي كل األوقات التسليم على دفعات، كما يحق لها   3-6
  
ذي خالل سبعة أي استالم المنتجاتالبائع،  منشأةفي حالة االستالم من  ،في حالة رفض المشتري االستالم، أو رفضه  3-7 ى النحو ال ليمها و/أو عل اريخ تس ام بعد ت

وال إص ل األح ي ك ي دي ف ـشركة آي إم س ق ل ير، ويح اره بالتقص ًرا دون الحاجة إلخط ون المشتري مقص ذ يك رره شركة آي إم سي دي، فعندئ ـتق دار ـــــ
ا ال  الثمنالفواتير واستالم  ـحقب يخلالمتفق عليه. كما يحق لـشركة آي إم سي دي حينها، وبم ة ـــــ ى نفق انون، تخزين المنتجات عل ب الق رى بموج وقها األخ
ى سبــــــــته؛ مع وجوب سداد المشتري لجميع التكاليف المـــــــالمشترى ومسئولي ك عل ك، ويشمل ذل ـترتبة على ذل ي ــــــــ ادات ف ال ال الحصر، الزي يل المث

  رى واجبة السداد من قبل المشتري.ــــــوم األخـــــوالرسمين، والضرائب، أقساط التأالرسوم الجمركية، والجبايات، و
  
ة حدوث  3-8 ادة في حال ي الم ا ف ف المنصوص عليه ن المواق ول  - ، وعجز المشتري7-3  موقف م ت استالم معق د شركة آي إم سي دي لوق عن  -رغم تحدي

ا األخذلك كون شركة آي إم سي دي، وــــت ي الوقت المحدد و/أو بالشكل المناسب،ـــــــاستالم المنتجات، أو استالمها ف ـدون اإلخالل بحقوقه رى بموجب ـــــ
اظ ــــالق ا االحتف ا، ويحق له ثمنانون، والشروط واألحكام الماثلة، و/أو االتفاق، في حل من جميع التزاماته ه  ب ا تحملت الشراء (إن سبق سداده) كتعويض عم

  التاريخ المحدد للتسليم. ذت لها المنتجات منخسارة في القيمة تعرض ةمن نفقات التخزين وأي
  

  )4(المادة 
  ارــعـاألس

  
أة، يكون السعر على أساس التسليم من بطريق كتابيخالف ذلك  علىصراحة  يتم االتفاقما لم   4-1 ون  منش ائع، وتك ةالب دفع  كاف تحقة ال املةاألسعار مس ر ش  غي

  لتسليم، والرسوم الحكومية و/أو الضرائب.الخاصة باالمنتجات، والتكاليف األخرى  إرسالأو النقل و/ اليفضريبة القيمة المضافة، وتكل
  
  
ديل األسعار   4-2 رتبط تع ر أسعارها، شريطة أن ي ات تغيي ع األوق ً يحق لشركة آي إم سي دي وفي جمي بقا ا مس ق عليه ي العوامل المحددة  المتف ديل ف بحدوث تع

ل ويحق للمشتري إنهاء االتفاق جراء تلك التعديالت في األسعار.  برام االتفاق وقبل التسليم؛ والإاريخ ت ذللتكلفة، والمبني على أساسها السعر، من تشمل عوام
ال ال ة المضافة،  تحديد السعر على سبيل المث اعي، والضرائب (وتشمل ضريبة القيم ة الضمان االجتم ة، وتكلف ة العمال واد الخام، وتكلف الحصر، أسعار الم

  صرف العملة. وأسعارسوم الحكومية)، ورسوم االستيراد والتصدير، وغيرها من الر
  

  )5(المادة 
  معدات النقل 

  التغليفو
ي بطريق كتابيخالف ذلك  علىصراحة  يتم االتفاقما لم   5-1 ا ف ا له ركة آي إم سي دي، ملًك ة، تبقى مواد التغليف القابلة لإلرجاع والمقدمة من ش ات،  كاف األوق

دة، وتُعاد إليها في  بححالة جيدة عقب االستخدام. إن لم تعاد مواد التغليف القابلة لإلرجاع في حالة جي ة باستردادها شركة آي إم سي دي تص ر ملزم ، وال غي
ة لإلرجاع والخاصة بشركة آي إم سي دي ــــــــــــتأمين المدفوع عاليعاد  ف القابل واد التغلي ة إرجاع م ن نها، كما لن يُعاد التأمين في حال ر م بعد مرور أكث

ا عامين ـدام المشتري له ى استخـــــ تري عل ل المش ـف -. يتحم ائبة ــــــ ات الس ات الوسيطة للمنتج اع كالحاوي ة لإلرج ف القابل واد التغلي ة م ي حال ة  -قط ف قيم
دة ـــــــمع ةجاريـــــــــــإي د التسليم، إضاف 30قولة لم ا بع ـيوًم أمين اإلعــــ ى ت ـة إل ة اادــــــــ ذه القيم رض ه ة بعإلة. تُف ـيجاري ات الوسيطة ــــــ ادة الحاوي د إع

  التأمين.مبلغ يجارية من تقطاع القيمة اإلــــللمواد السائبة؛ ويحق لشركة آي إم سي دي اس
  
ة م  5-2 ي حال ئوليته؛ وف ه ومس ى نفقت تري، عل ا المش ي يوفره ف الت واد التغلي ل و/أو م دات النق ة مع ل أو تعبئ ون تحمي ركة يك ئولية ش س

  من الشروط واألحكام الماثلة. )8(ادة ـــــــعندئذ وبالكامل أحكام الم تطبقآي إم سي دي رغم ذلك، 
  
ركة آي إم سي   5-3 ي تضعها ش ة الت ا شروط السالمة المعقول دي من يحق لشركة آي إم سي دي رفض تحميل معدات و/أو تعبئة مواد تغليف إن لم ينطبق عليه

اليف  اليفتأخير محتمل؛ ومن المفهوم أن التك أي تكاليف ناشئة عنعن أية  غير مسئولة شركة آي إم سي دي تكونذه الحالة، وقت آلخر. وفي ه تشمل التك
  .7-3المشار إليها في المادة 

  
  )6(المادة 

  المرتجعات، والشكاوى
  والضمان

ر م  6-1 ي دي غي ركة آي إم س إن ش ا، ف ن جانبه بقة م ة مس ة كتابي دون موافق دون ب ات ب اع المنتج ة إرج ي حال تري. وف ن المش ات م ول مرتجع ة بقب لزم
  رسالها وتخزينها بعد اإلرجاع والمسئولية عنها.إموافقة كتابية مسبقة من شركة آي إم سي دي، يتحمل المشتري قيمة 

  
ة   6-2 ات المرتجع ن المنتج ئولية ع تري للمس ل المش تمر تحم ى أنيس ل  إل ـشركتقب يـــ اعاإل دى ة آي إم س ـوالمنت رج ةـــــــــــ ً  جات المرتجع ا ، كتابي

  ها فرض شروط لهذا القبول. ـــــــــوز لــــويج
 
زم  6-3 ه،  يلت ق وكيل ن طري ه، أو ع تري بنفس نالمش التحقق م ة  ب ات امطابق ا ألمنتج ي توقعه ليم الت ذكرة التس ي م ه ف جيل مالحظات ليمها، وتس اء تس ثن

ة  ة الناقل بيل-الجه ى س ك عل مل ذل ال ال ويش ر  المث ن  -الحص ذكرة م و الم ر خل تج؛ ويعتب ف المن ات تعري تندات، وبطاق ة، والمس ة، والنوعي الكمي
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و رار بخل ة إق ات بمثاب ك المالحظ ات تل ئول  المنتج ه مس تري بأن ر المش ا يق اهرة. كم وب الظ ن العي ى أي -م ن وعل ن، ولك ت ممك رع وق ي أس  ةوف
تخدام و/أو إع ل اس ال قب ـح ع المنـــــ ات ادة بي ن االخت -تج ـع ي: (ـــــ ال لآلت يم الفع اذج) 1بار والتقي ات، والنم مل العين ات (وتش ة المنتج ) مطابق

ي دي  ركة آي إم س ن ش ة م فات المقدم ات، و (لللمواص ك المنتج ات و/أو أي2تل ة المنتج ركة  ة) مالءم ن ش ة م ة مقدم ات فني اعدة أو معلوم مس
ي ي ات الت تخدامات والتطبيق ي دي لالس ـتآي إم س ه ـــــ أن تحليل تري ب درك المش تري. ي اص بوقعها المش من  التطبيقالخ ب أن يتض ى يج عل

  السالمة والبيئة. كذلك من ناحية و من النواحي الفنية والصحية المنتجات مالءمة ر لتحديد مدىاألقل، إجراء اختبا
  
ى  6-4 ين عل تري يتع كاوى المش ديم الش ول تق ات ح ليمها، كتاب المنتج تم تس ي ي اً،الت الل  ي ً يوم 14خ ن  ا تم ر  وق ع ذك ليم، م التس

بابها،  حوبةأس ون مص ن،  وأن تك دليل إن أمك ر  وإالبال ليعتب د قب تري ق د  المش ه ض وى ل ة دع قط أي ات، وتس ة المنتج ة ونوعي كمي
  بخصوص الضمانات. 7وردة، مع مراعاة أحكام المادة ـــــــالعيوب في المنتجات المب فيما يتعلقآي إم سي دي 

 
  ريقة كانت بعد التسليم. ـــــط ةبأي تصنيعهاو/أو  معالجتهابق ـــــــــس منتجاتوى المقدمة عن اقبل الشكـُــــــلن ت  6-5
  
  داد.ــــــــسالب التزاماتهن ــــــرى مــــــديم الشكاوى ال يعفي المشتـــــتق  6-6
 
ديم   6-7 ة تق ي حال كالف روط وااش ا للش رر وطبقً د المق ي الموع ي ديوى ف ركة آي إم س ة، ورأت ش ام الماثل ول - ألحك ه معق كوى  - وبوج أن الش

ررة،  ليم يمب ادة تس ة، أو إع ة الناقص ليم الكمي ين تس ار ب ة االختي ي دي حري ركة آي إم س بح لش ديم اص ل، أو تق دون مقاب الحة ب ر الص ات غي لمنتج
عر؛ وـخ ى الس ذكورةصم عل رفات الم دى التص ا بإح الل قيامه ن خ ركم ون ش ا ، تك ل التزامه ت بكام د أوف ي دي ق وص بة آي إم س مان المنص الض

  شركة آي إم سي دي.ل، وتكون المنتجات المستبدلة ملكا إضافيغير ملزمة بسداد أي تعويض تصبح ، و7عليه في المادة 
  
دمن ضماــــــــــال إلى أبعد منالغير  قبل من التي يتم تسليمهاد الضمان على المنتجات تمي أنال يجوز   6-8 ركة آي إم سي دي م المق ـلش ل نــــ ة المصنعة  قب الجه

  أو مستورد هذه المنتجات. 
 
  التسليم. وقتمن  أشهرمطالبة بموجب هذه المادة وفي كل األحوال بعد مرور ثالثة  ةتسقط أي  6-9
  

  )7المادة (
  الضمان

  
تري ي دي للمش ركة آي إم س من ش تري تض ة للمش ات المباع ة أن المنتج ليم، ، وقمطابق نافـللمواصت التس ة م ل ت المقدم ي دي  قب ركة آي إم س ش

تري ن ه للمش ـع ات، وال ـــــ دمذه المنتج م تق ي دي أي ض ركة آي إم س من انش ريح أو ض قص ا يتعل ويق المنتجب ي فيم الحية تس ـص ات أو ــــــ
رض  ا لغ ينمالءمته مان مع ذا الض الحية ه ي ص ز المش إذا. تنقض ـعج اءــــــــــ ن الوف ه  تري ع ببالتزامات ام  بموج روط واألحك اق و/أو الش االتف

ة بت ة. المطالب ـالماثل مان الــــ ي المشت طبيق الض ـيعف ه ــــ ن التزامات بري م اق بموج ة. وبأو/ االتف ام الماثل روط واألحك ـو الش ر ــــ صرف النظ
ـع ة، فــــ ام الماثل روط واألحك ه الش ت علي ا نص ا لم يء خالفً ة إن أي ش ي حال ه ف مان ب اللاإلخن وحالض ادة (ـشـللم الممن ب الم ذه )7ترى بموج ، ه
 .لتزاماتها بموجب هذا الضمانال محددالقيام بأداء بن التعويض الوحيد أمام المشترى هو مطالبة شركة آي إم سي دي إف

  
  )8المادة (

  المسئولية
  
اء بشركة آي إم سي دي  عدم قيام ناتجاَ عنكان هذا الضرر  عما إذا تتحمل شركة آي إم سي دي مسئولية أي ضرر يقع على المشتري، بصرف النظر لن  8-1 الوف

ل شركة آي إم 7المادة " بموجبالضمان بلتزام اال بما في ذلكاالتفاق و/أو الشروط واألحكام الماثلة ( بموجببالتزاماتها  ن قب ")، أو أي تصرف و/أو تقصير م
م يثــــــــالغير بسبب تعليمات ص قبل و/أو من ،سي دي ا ل ـادرة من شركة آي إم سي دي، م اتج عنبت المشتري أن الضرر ـــــ د  استهتار ن مقصود أو متعم

  شركة آي إم سي دي. ب ونمن قبل مدير أو مدير
  
ك،   8-2 الف ذل ى خ انون عل نص الق م ي ا ل إنم ي دي  ف ركة آي إم س نش ئولة ع ر مس وع ) 1( غي ن أي ن رة م ر المباش ارة غي ك الخسالخس ي ذل ا ف  ارةبم

ة أو ال ةخاص اح؛  )2(؛ التبعي رادات أو األرب ارة اإلي ي  )3(أو خس ارة الت قأو الخس ي دي أو ب تلح ركة آي إم س اب ش ة ارتك ر نتيج تري أو الغي المش
  مسئولة عنه بموجب القانون لمخالفة غير جوهرية لالتفاق.  تكون شخص

  
ن  8-3 ا ل ارة مهم رر أو خس ئولية أي ض ي دي مس ركة آي إم س ل ش كل تتحم أي ش ا وب ت طبيعته ان كان أ  ك قأو تنش نب تلح لمة م ات المس ل المنتج  قب

  . تصنيعهاو/أو  معالجتهابعد وذلك ة آي إم سي دي ــــــشرك
 
ي دي ك  8-4 ركة آي إم س من ش ـال تض لها مومال ــــــــ ي تص ات الت ة المعلوم ـدق ل المــــــــ ا، وال تتحم ـن مورده ن أي ــــــ سئولية ع

  دقة هذه المعلومات. عدم ال أو ـــــمــــــــدم اكتـــــــحدث نتيجة عي، كان لـــــــــمهما كانت طبيعته وبأي شك رر،ــــــــض
 
ة  األحداثوتعتبر كل سلسلة من  بكل حدث على حدة من األحوال حال أيتكون مسئولية شركة آي إم سي دي محدودة في   8-5 تكون واحد، و حدثالمرتبطة بمثاب

  .المعنيةشركة آي إم سي دي في الحالة الخاصة ب التجاريةبالمبلغ المسدد بموجب بوليصة تأمين المسئولية عن األعمال محددة 
 
ـيل  8-6 د ـــــــ ن أو ض ي دي ع ركة آي إم س ويض ش تري بتع ةتزم المش ـمال كاف ر، ـــــــ ن الغي بب أليطالبات م ان س ا ك ق، فيم  يتعل

ـالتعب رر، أو ـــــــ ن أي ض اليف، أو ويض ع دةتك ائر  فائ أو/أو خس لمة تنش ات المس بب المنتج تري بس ـم للمش ـبل ن ـــــــ ركة قـــ ش
  ولية شركة آي إم سي دي. ـــــضمن نطاق مسئ اً بة تقع حصرـــــــــآي إم سي دي، ما لم يثبت المشتري أن المطال

 
ادة   8-7 ذه الم ام ه ق أحك ً تطب ا الح أيض ة لص خاص االعتباري كاف ة أو ةاألش تخدمهم الطبيعي ذين تس ي  ال ركة آي إم س ذش ا  لتنفي التزاماته

  االتفاق. بموجب
  
 التسليم.  وقتمن  أشهربعد مرور ثالثة  عن األضرار مطالبة بالتعويض ةط أيــــــــــتسق  8-8
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  )9المادة (

  االلتزام بالقوانين
  
ـ ك على سبيل المثال ال الحصر، القوانين واالتفاقيات القوانين السارية، ويشمل ذل بكافةعلى المشتري االلتزام يتعين   9-1 ة ب انون المتعلق انون المنافسة، و(ب) ق (أ) ق

ل:  ة مث ة بالقواعد ال) 1(مكافحة الرشوة والفساد، و(ج) قوانين الرقابة على الصادرات واللوائح الجمركي دانالمتعلق ودال )2(؛ والخاضعة للحظر بل المفروضة  قي
واد ذوالسمسرة، والنقلنظام الرقابة على الواردات والصادرات،  )3(مالء محظورين أو ممنوعين؛ وبيع المنتجات لع على ور الم زدوج.  ات، وعب االستخدام الم

م شرائهايحظر على المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر استخدام المنتجات  ي ت ى أو  الت ا، إل حنها أو نقله ا أو ش ـن مــــــمن شركة آي إم سي دي أو بيعه ـــ
  دولية.  وال الوطنيةلوائح الأو كيان أو فرد محظور بموجب  محظورة خالل أي دولة

  
دم  9-2 ع ع رى م ام األخ الل باألحك ي اإلخ واردة ف ادة،  ال ذه الم ين ه زام يتع تري االلت ى المش ةعل وائح  بكاف وانين والل االق ول به د  المعم ذعن ه  تنفي التزامات

ب اق  بموج ع قوواالتف ق م و يتس ى نح ي عل لوك المهن د الس ة باع ي دي. الخاص ركة آي إم س رش ترى  ويق د بالمش ى قواع ه عل ه وموافقت اطالع
  .www.imcdgroup.com: االلكتروني التالي شركة آي إم سي دي والمتاحة على موقعهاالخاصة بالسلوك المهني 

  
ر   9-3 أن الغي تري ب ر المش ه  -يق ورد ل ن ت ركةمم ات ش ي ه منتج واء ف ي دي س تج آي إم س لية، أو كمن ا األص ـيطيئته ائي  وســـــ ع  -أو نه يخض

ات ا لاللتزام ي ه ذاته ا ف وص عليه ـالمنص ادة، ــــــــ ة وأنذه الم ـرى كاف راف األخــــ د  األط لة التوري ي سلس ىف والً إل ائي وص تخدم النه  المس
  .لذات االلتزام تخضع

 
ئ  9-4 الء مس ي دي وإخ ركة آي إم س ويض ش ى تع تري عل ق المش ى وليتها،يواف افة إل ئو باإلض ا، ليهامس ا، وممثليه ا، ووكالئه د، وموظفيه ن وض ة م  كاف

رار ائر، وال، األض ئوليات، والخس ات، والمس ات، والغرام ك والنفق ي ذل ا ف روفات بم ة أيأمص ة نتيج اة المعقول اب المحام ية، أو  ةتع ة، أو قض مطالب
  االلتزام بأحكام هذه المادة. بالمشترى  قيامعدم  ناشئة عن دعوى، أو إجراء، أو طلب، أو حكم، أو تسوية

  
  )10المادة (

  القوة القاهرة
  (عدم أداء غير مسند ألحد)

  
ي حالـيح  10-1 ي دي ف ركة آي إم س ـقــــــــال ةق لش ـوة الـــــ ي تمـــ ـنــــقاهرة الت اق أو ــــــ ذ االتف ن تنفي ى عها م ؤدي إل اع ت ارتف

ـت ذه، ـــــــ ق االتكلفة تنفي اقتعلي ـك ف ا أو ليًا ـــــ والجزئيً رة ط وة القاه فت ـالق ـرة، أو إنـــــــــ اـــــ ـج أو هائه كليً زئيًا دون ــــــــــــ
  آي إم سي دي بدفع أي تعويض. شركة  تدخل قضائي، ودون التزام

  
ك أو م بشكل دائم"القوة القاهرة" أي ظرف، متوقع وغير متوقع، يحول  مصطلحيٌقصد وُيفهم من   10-2 م من تل اق. ويُفه ي دي لالتف ؤقت دون تنفيذ شركة آي إم س

ار المــــــــالظ رابات، وانتش ان، واإلض ـروف أنها تشمل العجز عن السداد ألي سبب ك ق ــــ ل، والحري اج، ومشاكل النق ل اإلنت ين الموظفين، وتعطي رض ب
داث، وحظر االستيراد والتصدير والنقل، والتسليوغيرها من اضطرابات العمل ن األح  م المتأخر أو المعيب من قبل موردي شركة آي إم سي دي، وغيرها م

ون ي تك وارث الطبي الت ف، والك انات، والعواص ل الفيض ي دي مث ركة آي إم س يطرة ش ارج س ـخ روب و/أو التهــــــ ة، والح ـعة و/أو النووي الحرب، ــــ ديد ب
ريعات و/أو اإلج ـوكذلك التعديالت في التش ي ديراءات الـــــ ركة آي إم س ا يجوز لش ة. كم ً  حكومي ا ى ع دائم اد عل ـاالعتم د عدم ـــــــــ اهرة عن وة الق امل الق

  تنفيذ االتفاق.لخدمهم شركة آي إم سي دي ــــــات و/أو األشخاص الذين تستــــــالمنتج مالئمة
  

ة   10-3 ي حال قف اق  تعلي ذ االتف ي دي تنفي ركة آي إم س اً ش ادة،أل وفق ذه الم ام ه تري، ب حك زم المش ى يلت اًء عل ركة آي إم ن ن ش ب م طل
ي  دس تندي دي، بتمدي ادات مس اق و/أو  انص عليهي ةأي اعتم أميناالتف ـالم الت ادة ـــــ ب الم روط  4-2طلوب بموج ن الش م

 كام الماثلة حتى تاريخ التسليم الجديد.ــــــــواألح
  

  )11(المادة 
  السداد

  
ً يوم 14السداد في غضون  يجب أن يــــــــتملك كتابة، على خالف ذ يتم االتفاقلم  ما  11-1 ـخ الفاتورة، وبدون أي خــــــــــمن تاري ا ة ــــــ صم و/أو مقاصة، بالعمل

  المحددة في الفاتورة. 
 

ي   11-2 تري ف ر المش ددة، يعتب دة المح الل الم ل خ داد الكام دم الس ة ع ي حال ـاللف ة إخــــ ب حال انون،  بموج زمالق ــــسب ويلت نوية ـــــ ة س دة جزائي داد فائ
  أو الفائدة القانونية، أيهما أعلى.  %10بنسبة 

 
يالقضائية وغير القضائية الفعلية،  هابالكامل لشركة آي إم سي دي تكاليف بأن يسدديلتزم المشتري   11-3 ك الرسوم القضائية بما ف ا ذل ي تتحمله ة الت ام نتيج  عدم قي

ـالبالمشتري  ه وفاء بالتزاماــــــ لت ي م بالكام ـو/أو ف ل ـــــــ زم المشتري في ك ث يلت اق، حي ب االتف ـ، حاألحوالوعدها المحدد بموج ذا ــــــــ ، التقصيريال ه
  .المستحقمن المبلغ  %15ل لشركة آي إم سي دي بنسبة ـــــــسداد التكاليف غير القضائية على األقب

 
دم  11-4 ع ع ـاإلخ م ادة ـــ ام الم كاوى، ال ي3-6الل بأحك ديم ش وز تق ة ج ـالب متعلق رةفواتير إال ـــــــ الل فت ـالس خ ى ان ــــ داد، عل

  وى التزام المشتري بالسداد. اال يُسقط تقديم الشكوابية. ــــــــوى كتاشكالكون ـــــت
  

ات   11-5 ائية، ونفق ات القض ن النفق دفوعات أوالً م تقطع الم يلتس تحقة ا التحص دة المس ائية، والفائ ر القض الغ غي ن المب م م داد، ث لس
  خالف ذلك صادرة من المشتري.  على لية غير المسددة، بداية بأقدمها، وبصرف النظر عن أية تعليماتــــــــــاألص

 
 مطالبة له ضدها.  ةشركة آي إم سي دي مقابل أيل عليهال يجوز للمشتري مقاصة أي دين    11-6
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  )12(المادة 
  اإليقاف واإلنهاء

  
د  1 -12 ع ع ادة  مم ام الم الل بأحك ة ب)10(اإلخ ق المطالب اس بح ـ، ودون المس قتعويض، ـالــ ي دي  يح ركة آي إم س قلش  تعلي

ـتنف ا ــــــــــ ب يذ التزاماته اقبموج واء االتف ا س ـج أو كليً ـزئيًا أو إنــــ اقهاـــــــــــ ا ء االتف ـج أو كليً ة زئيًاــــ وء للمحكم  دون اللج
  ): التالية(التوقعات المعقولة  التاليةحاالت ــــــــــــــدون االلتزام بدفع تعويض، في الوتابي، ـــــــــبموجب إخطار ك

  
تري  أ)  زام المش دم الت كل  ع وهري بش ت بج ي الوق ل وف داد الكام ه بالس ل التزام اق، مث ب االتف ه بموج د التزامات اء بأح الوف

  .المحدد
  ـــتري.المشــلى ــــز عــــــــجــــحـــــــال  ب) 

 
  .سدادفي ال تأجيالً  المشـــــتري منح  ج) 
  المشتري.ري، أو إعالن إفالس ــــــرفع دعوى إفالس المشت  د) 
  

 حد أو أكثر من دائنيه.اع وـــــــراء المشتري لترتيب سداد مـــــإج  هـ)
  

  وصايــــــــة.عه تحت والية أو ــــــــــــاة المشتري، أو وضـــــــوف  و) 
  المـــــشتـــري.ل منشأة ــــــيع أو حب  ز) 

  
  

ة   ي حال تري، ف زم المش ام يلت ي دي  قي ركة آي إم س ق ش اق بتعلي ذ االتف ً تنفي ا ادة لل وفق ى ، وب1-12م اًء عل ركة آي إم ن ن ش ب م طل
ي دي،  د أي خطاببس اد  اتتمدي اق و/أو انص عليهياعتم أمين االتف وب ال الت ً مطل ا ادة ل وفق ن 4-2لم روط وا م ة ألالش ام الماثل حك

 حتى تاريخ التسليم الجديد.
  

ة   12-2 ي حال ام ف ي دي  قي ركة آي إم س ا أو بش اق كليً اء االتف اإنه ادة جزئيً اً للم ق، 1-12 وفق ي دي المطالل يح ركة آي إم س ـش ادة أي ـــــــ بة بإع
  سابق سدادها، دون المساس بحقها في التعويض.المبالغ ال مقابللها،  مملوكة هاولم تسدد قيمتها بالكامل، باعتبار تم تسليمهامنتجات 

 
ة، تصبح 1-12مادة ـــــــفي ال المنصوص عليها إحدى الحاالت في حالة حدوث   12-3 الغ  كاف ن  لشركة آي إم سي دي المستحقةالمب ـالمشتري واجم بة السداد ـــــ

  . باإلخاللودون الحاجة إلى إخطار سابق  بشكل فوريبالكامل 
 

قال    12-4 د بالت يح ق التقي تري تعلي ـللمش اق أوــــ ب االتف ا زاماته بموج بب فيم ة ألي س ام الماثل روط واألحك ب الش ه، أو بموج ق ب  يتعل
 .من األسباب

  
  )13(المادة 

  حفظ حق الملكية
  

ى المشت  13-1 ي دي إل ركة آي إم س ن ش وردة م ات الم ى المنتج ـتبق ين ســـــــ ركة لح ا للش ـري ملًك ل داد ـــــــــــ تري كام المش
ـيمتها ي، قـــ ا ف ك  بم دذل اليف الفوائ ا  والتك دين به ي دي بلالم ركة آي إم س ـش اق أو ــــــ ا موجب االتف ـيتفيم ق ـــــــ ه. ال يح علق ب

تري قب ـللمش داد الـــــــ ـل الس ا أو كـــــــ ات جزئيً ن المنتج ـكامل، ره ـليًا للـــــ ا الـــــ ـيح غير، كم ـق لــــ ا ه نقــــــ إال ل ملكيته
  تاد للمنتجات. ــــــالمعتادة أو االستخدام المع ألنشطتهوفقًا 

  
  
 

ـي   13-2 ات المــــــــ تري بالمنتج ـحتفظ المش ع مــــــ ـسلمة م ظ ـــــــــ اراعاة حف ة ملكيته ة الواجب الح بالعناي ي دي،  لص ركة آي إم س ش
  ضد التلف والسرقة.  هذه المنتجات وتأمين

  
ي دي، يحق ل   13-3 ة شركة آي إم س ي حال دف ن وح اث أي م وص عليه ادة  الحاالت المنص ي الم ها أو  ،1-12ف ا بنفس ة له ترداد المنتجات المملوك ق اس عن طري

ة المشتري  ى نفق همن وشخص آخر مكلف منها، عل ذي توجد في ان ال ة  المك ي حال ةهذ حدوثالمنتجات. ف اون المشتري  ،ه الحال ليتع ويصرح  بشكل كام
  مخصص له. اليستخدمه المشتري أو  ذيلمقر الا لدخوب، بالدخول بنفسها أو بتكليف شخص آخر غير قابل لإللغاء على نحو شركة آي إم سي ديل بموجبه

  
ق    13-4 ى ح اد عل تري باالعتم مح للمش قال يس ا يتعل بس فيم اليف الح دة بالتك ن  المتكب الحفظ اآلم ة ب ً والمتعلق ا ادة لل وفق ، أو 3-13م

  قابل تنفيذه.ــــــم التكاليفة لهذه ـــــــاصإجراء مقب
 

ة    13-5 ي حال وينف ا أو تك د كليً تج جدي تري لمن لمة المش ات المس ن المنتج ا م ه جزئيً ق  ل ركة ح ون للش ي دي، يك ركة آي إم س ن ش م
وق  تركة وحق ة المش ىالملكي ات  عل ة المنتج بة قيم د بنس تج الجدي نعةالمن ي المص ة ف تج الجدي أو المخلوط ك ، ودالمن اء ذل ين الوف لح

 . 1-13االلتزامات المشار إليها في المادة  بكافة
  

  )14(المادة 
  الملكية الفكرية

  
  لمشتري.لق من حقوق الملكية الفكرية ـــــــال يترتب على االتفاق والشروط واألحكام الماثلة أي نقل أو ترخيص ألي ح   14-1
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ات، أو المواصفــالمشتري لشركة آي إم سي دي في جم يضمن   14-2 ركة آي إم سي دي للبيان أن استخدام ش ن المشتـيع األوقات ب ـات، أو المواد المقدمة م ري ــــ
 .ذا الشأنــــــــفي ه المشتري شركة آي إم سي دي ، ويعوضريخل بأية لوائح قانونية أو ينتهك حقوق الغي ال

  
  )15(المادة 

  السرية
  

ت معلومات ةعلى أي باالطالع له مشتري أو السماحفي حالة إفصاح شركة آي إم سي دي لل ات أخرى سواء كان ة معلوم ة، أو اقتصادية، أو أي ة، أو فني ة أو تطويري  بحثي
ى مكتوبةمكتوبة أو غير  كانت طبيعة سرية، سواء اتفنية" ذالمعرفة الالنشاط أو "ب خاصة ات عل ذه المعلوم ل مع ه زم المشتري بالتعام ا، يلت ة أنه ال أية، وسر ذات طبيع

ـي أي وقت، دون موافقة كتابية مسبقة مــــف يستغلها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يفصح عنها للغير كافة رام المشـــ ة إب ي حال ركة ـن شركة آي إم سي دي. ف تري وش
 على الشروط واألحكام الماثلة. ويكون له األسبقية ذلك االتفاق  بشروط وأحكام يتم االعتدادة منفصل، ــــــــــآي إم سي دي التفاق سري

  
  )16المادة (

  البطالن والتحويل
  

اق أو ي االتف ص ف ار أي ن ة اعتب ي حال ي ف ل  ف ر قاب زم، أو غي ر مل ل، أو غي انوني، أو باط ر ق ة غي ام الماثل روط واألحك ذالش واء للتنفي ة س ل حال ي ك ان (وف  ك
  : قضائي اصبموجب أي قانون وفي أي اختص كذلك صبحأكليًا أو جزئيًا) أو 

 
نص   أ)  ذا ال كل ه ن يش د -ل در ع ه، أو وبق ه، أو بطالن ودم قانونيت دم وج زم ع ر مل ه أث ه ل دم قابليت ذ، أو ع اق،  - للتنفي ن االتف زًءا م ج

  ؛ و ةـــــاالتفاق أو األحكام والشروط الماثل باقي ، وصحة، واألثر الملزم، وقابلية تنفيذدون التأثير على قانونية
 

ق أي  ب)  تري  يُطب ي دي والمش ركة آي إم س ين ش انوني ب ص ق ون ن حيحيك ً ص ً ، وملزما ـ، وقا ق، ابالً ـــــــــ ان  للتطبي ا ك اثالً طالم ان  مم در اإلمك ن ق م
 ض.والغر حيث المضمون

  
  )17المادة (

  القانون المطبق والتحكيم
  

ى  ريًا عل ة حص ر العربي ة مص وانين جمهوري ق ق ةتُطب ـاالت كاف ذه و اتفاقـــــ ى ه ة، بمعل ام الماثل روط واألحك ـالش ذه ـــــــ ك ه ي ذل ا ف
ى أي الت ادة، وعل ـالم ن ـــــ أ ع دي ينش ر تعاق ذه زام غي اق أو ه اماالتف روط واألحك ة  الش ا أوالماثل ق به فيم تبعاد تاميتعل ع اس ـ؛ م طبيق ـــــــــ

دة  م المتح ة األم أناتفاقي ـعق بش ائع ـــــ دولي للبض ع ال ة ال. (CISG)ود البي اق، كاف ن االتف ئة ع ات الناش ات نزاع ك النزاع ي ذل ا ف بم
ـالمتعلق اق ــــــ ود االتف حتهة بوج يم ،وص ق التحك ن طري ا ع ل فيه تم الفص ـوف ي ً قــــــ د ل ا يمالقواع ـة تحك ة الخاصـــــ ار بغرف ـالدولي ةالتج ة؛ ــــ

  : مع تطبيق اآلتى 
  
  
  صر.ـــرة، مــــيكون مكان التحكيم في القاه  أ) 
  

  على محكم واحد، ما لم يُتفق على خالف ذلك.  الطرفان تفقي  ب) 
  
  

  اللغة اإلنجليزية.تجـــــــــــرى إجراءات التحكيم ب  ج) 
  
 

  .المـــــــــــصري د القانونــــلقواع وفقاً فصل هيئة التحكيم ــــــــــــت  د) 
 

ـق  هـ)  ائي ومــــــــــ يم نه ة التحك ـرار هيئ راف، والـــــ ـيح لزم لألط ـق للمــــــ ي دي ــــــ ركة آي إم س ـالطشتري أو ش يــــــ أي  عن ف
  يّن أو احتيال.ــطأ بـــــــخل الطعن باستثناءحكم، 

  
 

  شركة آي إم سي دي.كان دون موافقة المشتري وشكل  أي حكم تحكيم أو أي جزء منه بأير ـشنال يجوز      و)   
 

  . الخاصة به رسوم وتكاليف التحكيم يتحمل كل طرف  ز) 
  
  )18المادة (
  اللغة

  
  لقد تم تحرير هذه الشروط واألحكام باللغتين اإلنجليزية والعربية؛ وفي حالة وجود أي تضارب بين النصين يسري النص اإلنجليزي.

 
 


