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 STANDARD TERMS & CONDITIONS الشروط والقواعد القیاسیة
  

 ITT Saudiتحكم الشروط والقواعد التالیة كل المعامالت مع شركة 
Company /أو أي من الشركات التابعة لھا أو الشركات الفرعیة و

الشركات التي یطلق علیھا بشكل مجمع اسم "المشتري") إال بھا (تلك 
إذا تم االتفاق على خالف ذلك بشكل صریح وكتابي بین الطرفین. یتم 
تضمین ھذه الشروط والقواعد بشكل مرجعي في كل طلبات الشراء 
المكتوبة وكل طلبات الشراء اإللكتروني كما لو كان ذلك محدًدا بشكل 

وما لم یتم ذكر خالف ذلك، یمثل أي إقرار واضح في ھذه الوثیقة، 
مكتوب لطلب الشراء أو أي بدء في أداء المطلوب قبوالً لتلك الطلبات 
من خالل البائع. ویقتصر القبول على ھذه الشروط والقواعد، وبموجب 
ھذه الوثیقة، یعترض المشتري على أي شروط أو قواعد تختلف عن 

قرار أو نموذج مكتوب یتم توفیره تلك الواردة في ھذه الوثیقة في أي إ
 من خالل البائع؛ ومثل تلك الشروط لن یكون لھا أي تأثیر أو فاعلیة.

The following Terms and Conditions will govern all 
transactions with ITT Saudi Company and/or any of 
its affiliates or subsidiaries (collectively 
“Purchaser”) unless expressly agreed by the parties 
in writing. These Terms and Conditions are 
incorporated by reference into all written Purchase 
Orders and electronic Purchase Orders as if 
expressly set forth therein, and, unless otherwise 
provided herein, any written acknowledgement of a 
Purchase Order, or any other commencement of 
performance constitutes acceptance thereof by the 
Seller. Acceptance is limited to these Terms and 
Conditions and Purchaser hereby objects to any 
terms or conditions varying the terms hereof in any 
written acknowledgement or form provided by 
Seller; such terms shall be of no force and effect. 

  
 
تعتمد الجداول الزمنیة والضمانات الخاصة  -. توفیر المنتجات / الخدمات1

بالمشتري والتي یوفرھا لعمالئھ على االتفاق بأن یتم توفیر البضائع 
 والخدمات الخاضعة لطلب الشراء ھذا وفًقا لموعد التسلیم المتفق علیھ. 

وبالتالي، فإن الوقت لھ أھمیة قصوى. ویكون التاریخ المحدد للتسلیم ھو 
فیر المنتجات والخدمات فیھ في مصنع المشتري، إال إذا التاریخ المطلوب تو

تم ذكر خالف ذلك. یحتفظ المشتري بالحق في رفض أي بضائع أو خدمات، 
وإلغاء كل أو أي جزء منھا إذا فشل البائع في توفیر كل أو أي جزء من أي 
بضائع أو في تنفیذ كل أو أي جزء من أي خدمات بما یتوافق مع الشروط 

ھذه الوثیقة. إذا لم تكن البضائع والخدمات التي یوفرھا البائع  المحددة في
ستفي بمتطلبات الجداول الزمنیة المتفق علیھا، یجب أن یبلغ المشتري على 
الفور. یمكن أن یطلب المشتري، وفًقا لما یتراءى لھا، من البائع أن یرسل 

ئع و / أو المنتجات والخدمات عبر طریق أو شركة نقل أسرع، على نفقة البا
 500أن یطلب من البائع أن یدفع تعویضات مقدارھا خمسمائة دوالر (

ویوافق البائع على  دوالر) عن كل یوم تتأخر فیھ تلك الشحنة أو الشحنات.
أن ھذا التقدیر ھو تقدیر واقعي لألضرار التي یعاني منھا المشتري نتیجة 

 ا على أنھا عقوبة.ألي تأخیر، ولن یتم اعتبار تلك المبالغ المشار إلیھ

1. DELIVERY OF PRODUCTS/SERVICES - 
Purchaser’s production schedules and warranties to its 
customers are dependent upon the agreement that 
deliveries of the goods and services covered by this 
Purchase Order will occur on the required delivery. 
Therefore, time is of the essence. The date specified 
for delivery is the required date at Purchaser's plant, 
unless otherwise noted. Purchaser reserves the right to 
refuse any goods or services and to cancel all or any 
part thereof if Seller fails to deliver all or any part of 
any goods or perform all or any part of any services in 
accordance with the terms specified herein. If Seller's 
deliveries will not meet agreed schedules, Seller must 
inform Purchaser immediately. Purchaser may, at its 
option, require Seller to ship via a more rapid route or 
carrier, at Seller’s expense and/or require that Seller 
pay liquidated damages of five hundred dollars 
($500.00) per day for every day that the shipment or 
shipments are delayed. Seller agrees that this is a true 
estimate of the damages Purchaser will suffer as a 
result of any delay and said sums shall not be 
construed as a penalty. 

  
لن یعني قبول أي جزء من الطلب إلزام المشتري بقبول  -. القبول 2

الشحنات المستقبلیة أو أي أداء للخدمات في المستقبل كما أن ذلك لن 
یحرمھ من حقھ في إعادة البضائع التي تم قبولھا بالفعل، ناھیكم عن أنھ لن 
یتم اعتباره بمثابة التنازل عن حق المشتري في إلغاء أو إرجاع كل أو أي 

من البضائع بسبب الفشل في االلتزام بالطلب أو بسبب العیوب، جزء 
الظاھرة أو الخفیة، أو بسبب أي خرق آخر للضمان، أو تقدیم أي مطالبة 
للتعویض عن األضرار، بما في ذلك تكالیف التصنیع أو خسارة األرباح، 

أو اإلضرار بالسمعة، أو غیر ذلك من األضرار الخاصة والتبعیة 
 تدابیري تنجم عن المشتري. وھذه الحقوق تضاف إلى أي والعارضة الت

أخرى یتم توفیرھا بموجب ھذا االتفاق أو بموجب القوانین. لن یتم اعتبار 
أن التسلیم قد تم بشكل كامل إلى أن یتلقى المشتري البضائع ویقبلھا بشكل 

 
2. ACCEPTANCE - Acceptance of any part of an 
order shall not bind Purchaser to accept future 
shipments or performance of services nor deprive it of 
the right to return goods already accepted and shall 
not be deemed to be a waiver of Purchaser's right to 
cancel or return all or any part of the goods because of 
failure to conform to order or by reason of defects, 
latent or patent, or of other breach of warranty, or to 
make any claim for damages, including manufacturing 
cost or loss of profits, injury to reputation or other 
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فعلي، بغض النظر عن التسلیم إلى أي شركة نقل أو إلى أن یتم تنفیذ أو 
ي أو قبول أي خدمات. إذا لم تتوافق المنتجات في كل األمور مع تلق

 زیجوالوصف المحدد في طلب الشراء أو في المواصفات أو الرسومات، 
للمشتري في أي وقت إعادة كل أو أي جزء من تلك البضائع على نفقة 
 وأالبائع. تخضع البضائع و/ أو الخدمات التي یتم تلقیھا كشحنات فائضة، 

طلبھا،و/ أو البضائع البدیلة لرسوم مناولة، وتسري علیھا كل یتم  لم
یجب على المشتري دفع أو  الاألخرى المتاحة للمشتري. التدابیر و الحقوق

إرجاع أو العنایة بأي بضائع و/ أو خدمات تتجاوز ما ھو مطلوب. إذا 
قرر المشتري إعادة أي بضائع / خدمات زائدة إلى البائع، تقع على عاتق 

ائع كل النفقات وكل المخاطر المتعلقة بالفقد عند اإلرجاع. ولن یتم الب
ي بضائع أو خدمات ، ولن یتحمل المشتري، في أي ألاعتبار دفع مقابل 

حالة من الحاالت، أي مسؤولیة عن دفع مقابل البضائع أو الخدمات 
 المرفوضة.

special, consequential and incidental damages 
occasioned by Purchaser. Such rights shall be in 
addition to any other remedies provided hereunder or 
provided by law. Delivery shall not be deemed 
complete until goods have been actually received and 
accepted by Purchaser, notwithstanding delivery to 
any carrier or until any services have been performed, 
received and accepted. If the goods do not in every 
respect correspond with the description set forth on 
the Purchase Order or in the specifications or 
drawings, Purchaser may at any time return all or part 
of such goods at the Seller’s expense. Goods and/or 
services received as over shipment, not ordered, 
and/or substitution will be subject to a handling 
charge, and is subject to all other rights and remedies 
available to the Purchaser. Purchaser shall not be 
required to pay, return or care for any goods and/or 
services that exceed the order. If Purchaser decides to 
return any excess to Seller, all costs and risk of loss 
associated with the return shall be Seller’s. Payment 
for any goods or services shall not be deemed 
acceptance and in no event shall Purchaser incur any 
liability for payment for rejected goods or services. 

  
یجب أن تتم تعبئة البضائع المشتراة بموجب ھذه  - . الفواتیر والتعبئة3

االتفاقیة بشكل مناسب وأن یتم تجھیزھا للشحن من أجل توفیر أقل معدالت 
النقل أو أن یتم تعبئتھا بشكل مناسب بما یتوافق مع مواصفات النقل 

المحددة الخاصة بالمشتري، وفي كل الحاالت، یجب أن یتم االلتزام بكل 
بشركة النقل. ویتم تضمین كل نفقات التعبئة والوضع في اللوائح الخاصة 

الصنادیق والنقل بالمركبات ونفقات االنتقال والتخزین في سعر البضائع 
المحدد في ھذه االتفاقیة، ویتم دفعھ من خالل المشتري، باستثناء ما یكون 

مكتوًبا بخالف ذلك في طلب الشراء. بالنسبة للشحنات المحلیة داخل نطاق 
الیات المتحدة األمریكیة، عندما تترك السلع المعبأة مقر البائع، تبقى الو

ملكیة السلع وخطر فقدھا وتعرضھا للتلف مسؤولیة البائع إلى أن یتم 
التسلیم في مكان عمل المشتري وأن یتم فحص البضائع وقبولھا. بالنسبة 

للشحن إلى خارج الوالیات المتحدة، تبقى ملكیة السلع وخطر فقدھا 
وتعرضھا للتلف مسؤولیة البائع إلى أن یحین یوم االستیراد إلى الوالیات 
المتحدة حیث تنتقل الملكیة إلى المشتري. یمكن أن یقوم المشتري بفرض 
تعویض على البائع نتیجة أي أضرار أو نتیجة تدھور أي بضائع نتیجة 

دة في عدم التزام البائع بتعبئة البضائع وفًقا للممارسات العامة السائ
الصناعة. ویجب أن یقوم البائع بتضمین ما یلي على كل فاتورة وكرتونة: 
رقم طلب الشراء؛ رقم الكرتونة وعدد الكراتین في الشحنة؛ ورقم فاتورة 

التفاصیل  كتابةالبائع؛ وقائمة الشحن المنفصلة لكل طلب على أن یتم 
المسلسل الخاصة برقم الطراز الخاص بالمنتج وتصنیعھ ونوعھ والرقم 

والكمیھ. في حالة عدم إرفاق قائمة الشحن ھذه مع أي شحنة، یكون العدد 
أو الوزن أو غیر ذلك من وسائل القیاس التي یصل إلیھا المشترى نھائًیا 
وقاطًعا. ویجب على البائع دفع أي نفقات زائدة تنجم عن عدم قدرة البائع 

 على االلتزام بھذا القسم.

3. INVOICES AND PACKAGING - The goods 
purchased hereunder must be suitably packed and 
prepared for shipment to secure the lowest 
transportation rates or appropriately packed to comply 
with any specific transportation specifications of 
Purchaser, and in all cases, to comply with carriers' 
regulations. All charges for packing, crating, drayage, 
transportation and storage are included in the price for 
the goods set forth herein and will be paid by Seller 
except as otherwise written in the Purchase Order. For 
domestic shipments within the USA, when packaged 
item(s) leave the Seller’s premises, title, and risk of 
loss and damage shall remain with Seller until 
delivery to Purchaser's place of business and 
inspection of product is satisfied. For shipping points 
outside of the United States, title and risk of loss and 
damage shall remain with Seller until day of import 
into the United States where title will pass to the 
Purchaser. Purchaser may charge Seller for damage to 
or deterioration of any Goods resulting from Seller’s 
failure to package Goods in compliance with general 
industry practices. Seller must include on each invoice 
and carton: Purchaser’s Order Number; Carton and 
Number of Cartons in the Shipment; Seller’s Invoice 
Number; a separate packing list for each order clearly 
marked which details the product’s model number, 
make, type and serial number, and quantity. In the 
event that no such packing list accompanies any 
shipment, the count or weight or other measure of 
Purchaser shall be final and conclusive .Any increased 
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charges due to Seller’s failure to comply with this 
section shall be payable by Seller. 

 
 

 

یجب أن یلتزم البائع بتعلیمات الشحن الموضحة – . الشحن والتوجیھ4
الشراء ھذا أو على خطاب التوجیھ السابق أو دلیل التوجیھ  طلبعلى 

الداخلي الخاص بالمشتري. ما لم یتم ذكر خالف ذلك كتابة، یكون الشحن 
من كل نقاط الشحن المحلیة (في الوالیات المتحدة) عبارة عن شحن 

F.C.A لمكان البائع، وتحصیل الشحنة من خالل شركة النقل المفضلة .
ة المشتري على العنوان الموضح في طلب الشراء. للمشتري في منشأ
لمكان البائع"، وفًقا لما ھو مستخدم في ھذا  F.C.Aالمصطلح "شحن 

القسم، یعني بدون أي نفقات على المشتري، ومن خالل شركة الشحن 
التي یفضلھا، وإلى نقطة الشحن التي یحددھا البائع. ما لم یتم ذكر خالف 

الشحن من كل نقاط الشحن خارج الوالیات ذلك في طلب الشراء، یكون 
 .Ex-Works (EXW))شاحن تسلیم المصنع ( المتحدة عبارة عن

یتحمل البائع مخاطر فقد وتلف البضائع إلى أن یقوم المشتري بتأكید 
 ، أیھما یحدث الحًقا.في وجھتھالقبول النھائي أو استالمھ البضائع 

 
 

4. SHIPPING AND ROUTING –Seller shall follow 
shipping instructions shown on this Purchase Order or 
previous routing letter or Purchaser’s Inbound 
Routing Guide. Unless otherwise stated in writing, 
transportation from all domestic (U.S.) shipping 
points is F.C.A. Seller’s Place, freight collect via 
Purchaser’s preferred carrier to the Purchaser’s 
facility at the address shown on the Purchase Order. 
The term “F.C.A. Seller’s Place” as used in this 
section, means free of expense to the Purchaser, on 
board the carrier’s conveyance, at a specified Seller’s 
shipping point. Unless otherwise provided in this 
Purchase Order, transportation from all shipping 
points outside the United States is Ex-Works (EXW). 
Seller shall bear the risk of loss and damage to the 
goods until Purchaser provides final acceptance or 
delivery at the destination, whichever occurs later. 

  
ھذا الطلب ھو طلب ثابت السعر یشتمل على  -. السعر وشروط الدفع5

كل الضرائب أو النفقات أو الرسوم أو رسوم الدفع أو غیر ذلك من 
التقییمات الساریة حالًیا أو التي یتم وضعھا وسنھا فیما بعد. یكون البائع 
مسؤوالً عن دفع الضرائب إلى الھیئات الضریبیة ذات الصلة. ما لم یتم 

 ).USDاإلشارة إلى خالف ذلك، تكون كل األسعار بالدوالر األمریكي (
یجب أن یتم إرفاق النسخة األصلیة ونسخة إضافیة من فاتورة الشحن أو 

ویكون دفع مقابل تلك الفواتیر  من أي وثائق شحن مشابھة بفواتیر البائع.
خاضًعا لتعدیل متناسب من خالل المشتري نظیر أي قصور في البضائع 
المشحونة أو أي بضائع یتم رفضھا من خالل المشتري أو نظیر أي فشل 

الخدمات بشكل یشوبھ القصور. یتم تأریخ  أداءفي تنفیذ الخدمات أو 
خدمة. یتم حساب أي فترة الفواتیر بما ال یسبق تاریخ شحن أو توفیر ال

خصم من أ) تلقي فاتورة مناسبة، أو ب) تاریخ التسلیم المطلوب، أو ج) 
یقوم المشتري بدفع الفواتیر بدون  تاریخ حل أي نزاع، أیھا یأتي أخیًرا.

یوًما من نھایة الشھر بعد تلقي الفاتورة، أو تاریخ التسلیم  65خصم بعد 
یخ حل النزاع الساري، أیھا یأتي المطلوب، أو قبول البضائع، أو تار

أخیًرا، ما لم یتم االتفاق على شروط بدیلة بین البائع والمشتري. وفًقا لما 
یتراءى للمشتري، تكون كل المبالغ التي تصدر بھا الفواتیر خاضعة 

) % عند الدفع المبكر لكل المدفوعات التي یقدمھا 2لخصم مقداره اثنین (
لقي المشتري للفاتورة. بمجرد أن یتم تقدیم أیام من ت 10المشتري خالل 

المدفوعات الخاصة بالبضائع والخدمات إلى البائع، تنتقل الملكیة بشكل 
 مباشر إلى المشتري.

5. PRICE AND TERMS OF PAYMENT- This is a 
firm price order that includes all taxes, charges, fees, 
levies or other assessments now in effect or hereafter 
enacted. Seller will be responsible for the remittance 
of taxes to the appropriate taxing authorities .Unless 
otherwise stated, all prices are in United States 
Dollars (USD). The original and one copy of a bill of 
lading or comparable shipping document must 
accompany Seller's invoices. Payment of such 
invoices shall be subject to a pro rata adjustment by 
Purchaser for any shortage in the goods shipped or 
defective goods rejected by Purchaser or for any 
failure to perform services or defective performance 
thereof. Invoices shall be dated no earlier than date of 
shipment or delivery of service. Any discount period 
shall be calculated from either: a) receipt of an 
appropriate invoice; b) required delivery date; or c) 
date any dispute is resolved, whichever date is later. 
Purchaser will pay non-discountable invoices on End 
of Month 65 (EOM 65) terms of payment after receipt 
of invoice, required delivery date, acceptance, or the 
date any applicable dispute is resolved, whichever 
date is later unless specific agreement on alternate 
terms is reached between Seller and Purchaser. At 
Purchaser’s option, all invoiced amounts shall be 
subject to a two (2) % early payment discount for all 
payments remitted by Purchaser within 10 days of 
Purchaser’s receipt of an invoice. Once payment for 
the goods and services has been made to Seller, title 
shall pass directly to Purchaser. 
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یقر البائع ویضمن ما یلي (أ) لن یكون السعر المفروض  - . الضمانات6
االتفاقیة مقابل البضائع و / أو الخدمات التي یتم شراؤھا بموجب ھذه 

أعلى من السعر الحالي للبائع ألي عمیل آخر مقابل نفس الجودة والكمیة 
من ھذه البضائع أو الخدمات؛ (ب) أن تكون كل البضائع التي یتم 

توفیرھا بموجب ھذه االتفاقیة جدیدة، ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك، 
ق كل وأن تكون خالیة من العیوب في المواد والتصنیع، وأن تتواف

البضائع مع المواصفات والرسومات ومعاییر الجودة واألداء الساریة، 
من كل عیوب التصمیم، وأن تكون مناسبة  وأن تكون كل البضائع خالیة

والمدرجة  للغرض المستھدف منھا؛ (ج) أن تكون البضائع الخاضعة
بموجب ھذا الطلب مالئمة وآمنة الستخدام المستھلك، إذا كانت تستخدم 

اء بمتطلبات المستخدمین؛ (د) أنھ یمتلك كل الحقوق كما یمتلك للوف
كما  البضائع باإلضافة إلى كل المصالح المرتبطة بالبضائع والخدمات.

أنھ یمتلك السلطة القانونیة لبیع أو ترخیص أو نقل حقوق االستخدام أو 
البیع بأي طریقة أخرى إلى المشترى؛ (ھـ) أن تكون كل الخدمات التي 

نفیذھا بموجب ھذه االتفاقیة خالیة من العیوب في المواد وفي یتم ت
یتم تنفیذھا بما یتوافق مع المواصفات والتعلیمات الخاصة  التصنیع، وأن

البائع بالحق  بالمشتري والتي یتم توفیرھا بغض النظر عن احتفاظ
والسیطرة فیما یتعلق بطریقة ووسیلة تنفیذ ھذه الخدمات، كما یبقى في 

قات مقاوالً مستقالً؛ (و) أن تكون البضائع الخاضعة لطلب الشراء كل األو
ھذا متوافقة مع القوانین واللوائح والقواعد واألوامر المتعلقة باستیراد 
البضائع إلى الوالیات المتحدة، وتصدیر البضائع خارج دولة المنشأة، 
 ونقل البضائع خارج دولة المنشأ، ونقل البضائع عبر الدول الوسیطة،

وبیع واستخدام البضائع المصنعة في دول أجنبیة في الوالیات المتحدة؛ 
توفیرھا بموجب طلب الشراء ھذا  یتم(ز) أال تكون المنتجات التي 

تحتوي على األسبستوس أو الرصاص أو الزئبق، وھي مكونات یحظر 
استخدامھا في كل المنتجات المستخدمة في تصنیع وتجمیع المنتجات 

تنتقل كل اإلقرارات والضمانات التي یوفرھا البائع، ري. الخاصة بالمشت
یقدمھا البائع، إن التي  باإلضافة إلى أي ضمانات وكفاالت إضافیة للخدمة 

وجدت، إلى المشتري وعمالء المشتري. یوافق البائع على حمایة ومنع 
تعرض المشتري للضرر الناجم عن كل المطالبات أو المسؤولیات أو 

التلف أو النفقات التي تشتمل على األضرار الخاصة الخسائر أو 
والعرضیة والتبعیة التي تنجم أو یتحملھا المشتري بسب أي خرق ألي 

ضمان من الضمانات الواردة أعاله فیما یتعلق بالبضائع أو الخدمات التي 
 یتم شراؤھا بموجب ھذه االتفاقیة.

6. WARRANTIES - Seller represents and warrants 
(a) that the price charged for the goods and/or 
services purchased hereunder shall be no higher 
than Seller's current price to any other customer 
for the same quality and quantity of such goods or 
services; (b (that all goods delivered hereunder will 
be new, unless otherwise specified and free from 
defects in material and workmanship, that all 
goods will conform to applicable specifications, 
drawings, and standards of quality and 
performance, and that all items will be free from 
defects in design and suitable for their intended 
purpose; (c) that the goods covered by this order 
are fit and safe for consumer use, if so intended; 
(d) that it owns all rights, title and interest in the 
goods and services and has the legal authority to 
sell, license or otherwise transfer the right to use or 
sell to Purchaser; (e) that all services performed 
pursuant hereto will be free from defects in 
material and workmanship and will be performed 
in accordance with the specifications and 
instructions of Purchaser provided nevertheless 
that Seller shall retain discretion and control with 
respect to the manner and means of performing 
such services and shall at all times remain an 
independent contractor; (f) that the goods covered 
by this Purchase Order are in compliance with all 
laws, regulations, rules, and orders relating to the 
importation of goods into the United States, the 
exportation of goods out of the country of origin, 
the transit of goods through intermediate countries 
and the sale and use or foreign made goods in the 
United States; and (g) that the goods provided 
pursuant to this Purchase Order do not contain 
asbestos, lead or mercury which are banned from 
all products utilized in the manufacturing and 
assembly of Purchaser’s products. All the 
representations and warranties of Seller, together with 
any additional service warranties and guarantees of 
Seller, if any, shall run to Purchaser and Purchaser's 
customers. Seller agrees to indemnify and hold 
Purchaser harmless from all claims, liability, loss, 
damage and expense including special, consequential 
and incidental damages incurred or sustained by 
Purchaser by reason of any breach of any of the above 
warranties with respect to the goods or services which 
are purchased hereunder. 
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تكون كل البضائع التي یتم توفیرھا والخدمات التي یتم  - . الفحص7
تنفیذھا خاضعة للفحص واالختبار من خالل المشتري ووكالئھ في كل 

األوقات واألماكن، سواء أثناء أو بعد التصنیع فیما یتعلق بالبضائع أو أثناء 
األداء فیما یتعلق بالخدمات، وبغض النظر عن شروط التسلیم أو الدفع، أو 

إلى المشتري. في حالة احتواء  التي لم تنقل ملكیتھا بعد حالة البضائع،  في
التي یتم توفیرھا وفًقا لھذه االتفاقیة أو الخدمات التي یتم تنفیذھا  ،البضائع

على عیوب في المواد أو التصنیع، أو فیما یتعلق  ،بموجب ھذه االتفاقیة
واصفات والتعلیمات الخاصة بالخدمات، إذا لم یتم تنفیذھا بما یتوافق مع الم

بالمشتري، یمكن أن یطلب المشتري التصحیح السریع لھا، أو فیما یتعلق 
بالخدمات، لھ أن یطلب أن یتم تقدیم الخدمات مرة أخرى على نفقة البائع، 

أو فیما یتعلق بالبضائع، لھ أن یطلب أن یتم استبدال البضائع على نفقة 
عیوب أو إذا لم یكن البائع قادًرا على البائع. في حالة وجود مثل ھذه ال

استبدال البضائع أو توفیر الخدمة مرة أخرى بسرعة، أو إذا رفض ذلك، 
یحق للمشتري استبدال ھذه البضائع أو الحصول ھذه الخدمات وفرض 
رسومھا على البائع أو أن یخصم تلك الرسوم من المبالغ التي یدین بھا 

على النفقات أو التكالیف أو الخسائر، المشتري للبائع، وذلك یسري كذلك 
والتي تشتمل على األضرار العرضیة أو التبعیة التي تنجم عن ذلك والتي 
تتجاوز السعر الخاص بالبائع مقابل تلك الخدمات أو البضائع. وبعد أن یتم 

إرسال إشعار إلى البائع بأن البضائع معیبة، یتحمل البائع كل المخاطر 
لبضائع ویدفع البائع كل تكالیف التعبئة والشحن المتعلقة المتعلقة بفقد ھذه ا

المشتري. ولن تعفي موافقة المشتري  منبالبضائع المعیبة التي تتم إعادتھا 
على التصمیم الذي یوفره البائع من االلتزامات المفروضة علیھ بموجب 

المتاحة للمشتري بموجب ھذه التدابیر ھذه االتفاقیة. تكون كل الحقوق 
 أخرى یوفرھا القانون. تدابیر إلى أي  ةإضافتفاقیة اال

7. INSPECTION - All goods supplied and services 
performed shall be subject to inspection and test by 
Purchaser and its agents at all times and places, 
whether during or after manufacture as to goods, or 
performance as to services, and notwithstanding the 
terms of delivery or payment or, as to goods, that title 
has not yet passed to Purchaser. In the event that 
goods supplied pursuant hereto or services performed 
hereunder contain defects in material or workmanship 
or, as to services, are not performed in accordance 
with the specifications and instructions of Purchaser, 
Purchaser may require prompt correction thereof or, 
as to services, require that the services be rendered 
again at Seller's expense or, as to goods, require that 
the goods be replaced at Seller's expense. If such 
defects exist or if Seller is unable or refuses to replace 
the goods or render the service again promptly, 
Purchaser may replace such goods or obtain such 
services and charge Seller or deduct from amounts 
owed by Purchaser to Seller the costs, expenses and 
losses including incidental and consequential damages 
incurred thereby which are in excess of Seller's price 
for such goods or services. After notification to Seller 
that goods are defective, all risk of loss with respect to 
such goods shall be in Seller and Seller shall pay all 
packing and shipping charges in connection with 
defective goods returned by the Purchaser. Purchaser's 
approval of design furnished by Seller shall not 
relieve Seller of its obligations herein. All rights and 
remedies of the Purchaser hereunder shall be in 
addition to any other remedies provided by law. 

  
یحتفظ المشتري بالحق وفًقا لما یتراءى لھ في  – . االنتھاكات والتعدیات8

إرجاع أي بضائع إلى البائع على نفقة البائع وإلغاء طلب الشراء ھذا عندما 
اس من الصحة أو بدون أساس من یتم عمل مطالبة (سواء كان لھا أس

الصحة) بأن استخدام المشتري للبضائع ینتھك أو یتعدى على أي براءة 
اختراع أو تصمیم أو عالمات تجاریة أو حقوق طبع ونشر أو حقوق 

خصوصیة أو أي حقوق ملكیة أو شخصیة أخرى ملموسة أو غیر 
من أي ملموسة. یوافق البائع على حمایة المشتري والدفاع عنھ ضد و

مسؤولیات أو مطالبات أو قضایا أو إجراءات أو خسائر أو أسباب رفع 
دعاوى أو أحكام أو أضرار أو عقوبات أو تكالیف أو استرداد أموال أو 

نفقات (بما في ذلك رسوم المحامین والخبراء المعقولة) والتي یمكن أن یتم 
أو تحملھا أو تأكیدھا أو زعمھا أو المطالبة بھا أو طلبھا أو استردادھا 

تكبدھا بأي طریقة أخرى من خالل المشتري فیما یتعلق بأي تعدیات أو 
انتھاكات مزعومة أو فعلیة بسبب البضائع أو السلع على أي براءات 

اختراع أو حقوق طبع ونشر أو أسرار تجاریة أو عالمات تجاریة أو غیر 
سواء ذلك من حقوق الملكیة الفكریة األخرى الخاصة بأطراف أخرى، 

 كان المشتري قد قدم أي مواصفات أم ال.

8. INFRINGEMENT – Purchaser reserves the right 
at its option to return at Seller’s expense any goods 
and cancel this Purchase Order where a claim is made 
(whether founded or unfounded) that Purchaser‘s use 
of the goods infringes any alleged patent, design ,
trademark, copyright, right of privacy, or any other 
tangible or intangible personal or property rights. 
Seller agrees to indemnify, defend and hold Purchaser 
harmless from and against any and all liability, 
claims, suits, actions, losses, causes of action, 
judgments, damages, penalties, costs, disbursements, 
or expenses (including reasonable attorneys’ and 
experts’ fees) which may be asserted, alleged, 
demanded, claimed, recovered or otherwise incurred 
or sustained by Purchaser related to any alleged or 
actual infringement by the goods or services of any 
third party’s patent, copyright, trade secret, trademark 
or other intellectual property right, whether or not 
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Purchaser furnishes specifications. 
  

یقوم البائع، إلى أقصى حد مسموح بھ بموجب القانون،  – . الحمایة9
والدفاع عنھ ضد ومن أي مطالبات أو مسؤولیات أو  المشتريبحمایة 

طلبات أو عقوبات أو عملیات مصادرة أو قضایا أو أحكام أو التكالیف 
المحتملة والنفقات المحتملة ذات الصلة بھا (بما في ذلك رسوم 

المحامین) والتي یمكن أن یتكبدھا المشتري بموجب ھذه االتفاقیة والتي 
والً عنھا أو یتوجب علیھ دفعھا نتیجة للوفاة أو یصبح المشتري مسؤ

للضرر الذي یتعرض لھ األشخاص (بما في ذلك األضرار الجسدیة) التي 
یتعرض لھا أي شخص أو تلف أو ضرر أي ممتلكات أو تلوث البیئة أو 

باإلضافة إلى أي نفقات تتعلق  ،أي أضرار ذات تأثیر سلبي علیھا
بالتنظیف فیما یخص ذلك، أو أي انتھاك للقوانین أو اللوائح أو األوامر 

الحكومیة، والذي ینجم، سواء بشكل جزئي أو كلي، عن؛ (أ) انتھاك 
البائع ألي شرط أو بند یرد في طلب الشراء ھذا؛ أو (ب) أي إجراءات أو 

مقصودة من خالل البائع أو أخطاء أو عملیات حذف متعمدة أو غیر 
موظفیھ أو مسؤولیھ أو وكالئھ أو مندوبیھ أو المتعاقدین معھ من الباطن 
فیما یتعلق بتنفیذ طلب الشراء ھذا؛ أو (ج) بضائع و/ أو خدمات البائع. 

أي ظروف، مسؤوالً أمام البائع أو وكالئھ أو  تحت لن یكون المشتري، 
ھ أو أي أطراف أخرى نظیر أي المقاولین من الباطن المتعاملین مع

أضرار تأدیبیة أو تحذیریة أو غیر مباشرة أو عرضیة أو تبعیة أو 
 خاصة.

9. INDEMNIFICATION – Seller shall, to the 
fullest extent permitted by law, indemnify, defend 
and hold Purchaser harmless from and against all 
potential claims, liabilities, demands, penalties, 
forfeitures, suits, judgments, and the associated 
costs and expense (including attorney’s fees) which 
Purchaser may hereafter incur, become 
responsible for or pay out as a result of death or 
personal injury (including bodily injury) to any 
person, destruction or damage to any property, 
contamination of or adverse effects on the 
environment and any clean up costs in connection 
therewith, or any violation of governmental law, 
regulation, or orders, caused, in whole or in part, 
by; (a) Seller’s breach of any term or provision of 
this Purchase Order; (b) any negligent or willful 
acts, errors, or omissions by Seller, its employees, 
officers, agents, representatives or subcontractors 
in the performance of this Order; or (c) Seller’s 
goods and/or services. Purchaser shall not, under 
any circumstances, be liable to Seller, its agents, 
subcontractors or any third party for any punitive, 
exemplary or indirect, incidental, consequential or 
special damages. 

  
یوافق البائع، إذا طلب المشتري ذلك وعندما یطلب ذلك، على  -. التأمین 10

بالشكل الذي یرضي المشتري، بما في ذلك  شراء وثیقة أو وثائق تأمین
التصدیق على وجھ الخصوص الذي یحدد المشتري على أنھ مؤمن علیھ، 

طرف آخر لھ عالقة بھذا أي مع التأمین على كل ممتلكات المشتري أو 
مظلة رعایة أو حیازة أو سیطرة البائع أو بموجب حق الطلب ویقع تحت 

السیطرة ضد الخسائر أو األضرار التي تنجم عن الحرائق، بما في ذلك 
التغطیة الموسعة واألضرار المتعمدة والتخریب. ویجب أن یتم تقدیم دلیل 
مرٍض على ھذا التأمین إلى المشتري خالل فترة زمنیة مقبولة بعد طلبھ. 

بتوفیر شھادات التأمین قبل بدء العمل في مواقع المشتري أو یقوم البائع 
عمالئھ، كما أن البائع یقر بحمایة المشتري ضد أي خسائر أو أضرار أو 

 مسؤولیات تنجم عن ھذا العمل.

10. INSURANCE - Seller agrees, if and when 
requested by Purchaser, to procure a policy or policies 
of insurance in a form satisfactory to Purchaser 
including endorsement specifically naming Purchaser 
as an insured, insuring all property of Purchaser or 
other party which is connected with this order and of 
which Seller has care, custody, control or the right of 
control against loss or damage resulting from fire, 
including extended coverage, malicious mischief and 
vandalism. Satisfactory evidence of such insurance 
shall be submitted to Purchaser within a reasonable 
time after request. Seller shall furnish certificates of 
insurance prior to start of work on Purchaser's or its 
customer's premises and indemnify Purchaser against 
all loss, damage or liability arising from such work. 

  
یجوز للمشتري، في أي وقت، وبعد إرسال إشعار مكتوب أو  -. التغییرات11

إلكتروني، إجراء تغییرات في إطار النطاق العام لطلب الشراء ھذا، في أي مما یلي: (أ) 
الرسومات أو التصمیمات أو المواصفات؛ و(ب) أسلوب الشحن أو التعبئة؛ و(ج) 

التعلیمات المتعلقة بتوفیر  الكمیات؛ و(د) جداول التسلیم؛ و(ھـ) مكان التسلیم؛ و(و)
الخدمات. في حالة زیادة أو تقلیل ھذه التغییرات التكلفة المطلوبة لتنفیذ الطلب، أو الوقت 

المطلوب لذلك، یتم تقریر وتحدید التعدیل العادل في السعر و / أو الجدول الزمني للتسلیم 
إلجراء تعدیل من  ویجب أن یتم تقدیم أي مطالبة في إشعار مكتوب لطلب الشراء ھذا.

) یوًما من تاریخ تلقي إشعار التغییر 30خالل البائع بموجب ھذه الفقرة خالل ثالثین (
 المكتوب.

11. CHANGES- Purchaser may at any time by 
written or electronic notice make changes within the 
general scope of this Purchase Order in any one or 
more of the following: (a) Drawings, designs, or 
specifications; (b) method of shipment or packing; (c) 
quantities; (d) delivery schedules; (e) place of 
delivery; and (f) instructions with respect to the 
rendition of services. If any such change increases or 
decreases the cost of, or the time required for the 
performance of the order, an equitable adjustment in 
the price and/or delivery schedule will be made and 
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set forth in a written modification to this Purchase 
Order. Any claim for adjustment by Seller under this 
clause must be made within thirty (30) days from the 
date of receipt of the written notification of change. 

  
. المعلومات المملوكة واألعمال التي تنجم عن االعتماد على خدمات 12

ما لم یتم االتفاق مع المشتري على خالف ذلك بشكل مكتوب،  - البائع
البائع على الخصوصیة ولن یكشف أي مواد سریة و / أو مملوكة یحافظ 

یقدمھا المشتري إلى البائع فیما یخص تنفیذ البائع لطلب الشراء  ،للمشتري
وتشتمل ھذه المعلومات السریة و / أو المملوكة  ھذا ألي طرف آخر.

للمشتري، دون الحصر، على أي رسومات أو مستندات أصلیة أو برامج 
أو مواد خام أو أجزاء أو مكونات أو بیانات أو معلومات  أو مواصفات

تجاریة أو خطط یوفرھا المشتري إلى البائع. ال یجوز أن یقوم البائع بعمل 
أي نسخ إضافیة من ھذه المعلومات المملوكة للمشتري أو السریة باستثناء 

ما یصرح بھ المشتري كتابًة. عند إتمام طلب الشراء ھذا، أو بموجب 
ن المشتري، یجب أن یقوم البائع على الفور بإرجاع كل المعلومات طلب م

السریة أو المملوكة للمشتري. یستخدم البائع ھذه المعلومات فقط ألغراض 
تنفیذ البائع لطلب الشراء ھذا لصالح المشتري، ولن یستخدم المشتري أي 

و من ھذه المعلومات المشتقة من تلك المعلومات أثناء تنفیذ الخدمات أ
توفیر البضائع ألي عمیل أو مشتٍر آخر، أو ألي شخص أو كیان آخر، 
بدون الحصول على موافقة المشتري، وسواء كان ذلك بشكل مباشر أو 

في حالة طلب المشتري أن یقوم البائع بشكل خاص بتصنیع  غیر مباشر.
أو تطویر أو تصمیم منتجات لصالح المشتري، یوافق المشتري على أن 

أو رسومات أو مخطوطات أو خطط أو مواصفات أو  أي تصمیمات
بیانات أو معلومات تجاریة أو غیر ذلك من المواد الناتجة والمستخدمة 

لتطویر وتصمیم تلك البضائع المشار إلیھا تعتبر "أعمال تنجم عن االعتماد 
على خدمات البائع" بموجب القوانین الساریة، وستكون مملوكة للمشتري 

 حصري ألي أغراض من أي نوع.ویستخدمھا بشكل 

12. PROPRIETARY INFORMATION AND 
WORK FOR HIRE - Unless otherwise agreed by 
Purchaser in writing, Seller shall keep confidential 
and not disclose to any third party, any confidential 
and/or proprietary materials provided by Purchaser to 
Seller in connection with Seller’s performance of this 
Purchase Order. Such confidential and/or proprietary 
information includes, but is not limited to any 
drawings, masters, software, specifications, raw 
materials, parts, components, data, business 
information or plans provided by Purchaser to Seller. 
Seller shall not make any additional copies of such 
proprietary or confidential information except as 
specifically authorized by Purchaser in writing. At the 
completion of this Purchase Order, or upon 
Purchaser’s request, Seller shall promptly return to 
Purchaser all proprietary or confidential information. 
Seller shall use such information solely for Seller’s 
performance of this Purchase Order for Purchaser, and 
Seller shall not, without Purchaser’s written consent, 
directly or indirectly use any such information derived 
there from in performing services or providing goods 
for any other customer of Seller, or any other person 
or entity. In the event that Purchaser requests that 
Seller specially manufacture, develop or design goods 
for Purchaser, Seller agrees that any resulting designs, 
drawings, blueprints, plans, specifications, data, 
business information or other materials used to 
develop and design said goods will be considered as 
"work for hire" under applicable laws, and will be 
owned and used exclusively by Purchaser for any 
purpose whatsoever. 

  
باستثناء ما یحدده المشتري كتابًة، یتم توفیر كل  -. ممتلكات المشتري 13

األدوات أو األجھزة أو المقاییس أو التركیبات أو غیر ذلك من األدوات 
الالزمة لتنفیذ ھذا الطلب، من خالل البائع. تكون كل ھذه األشیاء التي یتم 

دفع ثمنھا من خالل المشتري أو التي یتم توفیرھا إلى البائع بدون أي تكلفة 
لى البائع مملوكة للمشتري ویتم استخدامھا فقط ألغراض الوفاء ع

بالطلبات التي یقدمھا المشتري. وكل المنتجات التي یتم تنفیذھا من خالل 
البائع ویتم توفیرھا إلى المشتري تكون وتبقى ملكیة شخصیة للمشتري. 

افظ ویقوم البائع بدور المودع لدیھ تلك المنتجات، كما أن البائع یحمي ویح
على المشتري ضد أي خسائر أو أضرار تصیب تلك الممتلكات المشار 

إلیھا، والتي تنجم عن أو نتیجة اإلھمال أو الحذف من البائع أو وكالئھ أو 
موظفیھ أو غیرھم إلى أن یتم تسلیم تلك الممتلكات إلى حیازة المشتري. 

لحاق ھذه بالنظر إلى ھذه الممتلكات، یقوم البائع بما یلي: (أ) عمل وإ
العالمات بتلك المعلومات وفًقا لتوجیھات المشتري؛ و(ب) عدم إجراء أي 
تعدیالت أو تغییرات أو تبدیالت علیھا بدون الحصول على موافقة مكتوبة 
من المشتري؛ و(ج) عدم استخدام تلك المعلومات، باستثناء من أجل إنتاج 

مات بدون نفقات على المواد التي یطلبھا المشتري؛ و(د) تخزین تلك المعلو

13. PURCHASER’S PROPERTY - Except as 
otherwise specified by Purchaser in writing, all tools, 
dies, gauges, fixtures, or other means required to 
execute this order shall be supplied by Seller. Any 
such items paid for by Purchaser or furnished to Seller 
without cost to Seller shall be the property of 
Purchaser and shall be used only in filling orders from 
Purchaser. All work product developed by Seller and 
provided to Purchaser are and shall remain the 
personal property of Purchaser. Seller acts as a bailee 
and Seller shall indemnify and hold harmless 
Purchaser from any loss or damage to said property 
which is caused by or as a result of negligence, act or 
omission on the part of Seller or its agents, employees 
or others until such time as such property is delivered 
into the possession of Purchaser. With respect to such 
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المشتري في أرفف منفصلة أو في أقسام تخص مصنع البائع، وفي أي من 
 Property of)الحالتین، یتم وضع عبارة "ممتلكات خاصة بشركة 

ITT)" ؛ (ھـ) االحتفاظ بتلك المعلومات في حالة جیدة باستثناء ما ینجم عن
األدوات المتعلقة بھذا البلى والتلف الطبیعي والعادي. إذا حصل البائع على 

الطلب أو قام بتصنیعھا وفرض تكلفة نتیجة استخدامھا أو فرض رسوم 
على خدمة تلك األدوات، یمكن أن یقوم المشتري، حسب رأیھ، عند إنھاء 
أو إتمام طلب الشراء ھذا، باختیار امتالك ھذه األدوات وعند تلقي إشعار 

دوات إلى المشتري عندما یدفع بھذا االختیار، یقوم البائع بتوفیر ھذه األ
 یتحملھاالمشتري إلى البائع ذلك الجزء من التكلفة لھذه األدوات والتي 

 البائع على نفقتھ الخاصة.

property, Seller will: (a) make and affix such markings 
thereon as Purchaser may direct; (b) make no change, 
modification or alteration thereto without Purchaser's 
written consent; (c) make no use thereof, except in the 
production of material ordered by Purchaser; (d) store 
the same without charge to Purchaser in separated 
racks or in sections of Seller's plant, in either case, 
clearly marked "Property of ITT” and (e) maintain the 
same in good condition excepting only ordinary wear 
and tear. If Seller acquires tools or manufactures them 
in connection with this order and charges Purchaser for 
the use thereof or a tool service charge in connection 
therewith, Purchaser may, at its option, upon 
completion or termination of this Purchase Order, elect 
to take title to such tools and upon receiving notice of 
such election, Seller will deliver such tools to 
Purchaser upon payment by Purchaser to Seller of that 
portion of the cost of such tools which was incurred by 
Seller at its expense. 

  
. االمتثال للقوانین الفیدرالیة والقوانین الخاصة بالوالیة والقوانین 14

طلب الشراء ھذا تم إنتاجھا  المدرجة فيیقر البائع أن البضائع  - المحلیة
-USCA 201 29بما یتوافق مع متطلبات قانون معاییر العمل العادلة (

القوانین  ة بالوالیة و) وكل القوانین واللوائح الفیدرالیة والخاص219
األخرى. یعد البائع صاحب عمل یوفر میزة تكافؤ الفرص ویوافق  ةالمحلی

على تنفیذ كل المھام وااللتزامات المفروضة من خالل بنود تكافؤ الفرص 
الموجودة في لوائح وزارة العمل  االیجابیة في التوظیف واإلجراءات 

المعدل، والقسم  11246م رق المرسوم التنفیذياألمریكیة فیما یتعلق 
المعدل، وقانون المساعدة في  1973من قانون إعادة التأھیل لعام  503
 38المعدل ( 1974فیتنام لعام  في للمحاربین القدامى  التكیف إعادة 

USC 4212 41) ولوائح التنفیذ في القسم CFR  وسوف 60الفصل ،
، 13201التنفیذي رقم  المرسوممن  470یلتزم بالبند الوارد في الفصل 

وكل  .النقاباتستحقات مإشعار حقوق الموظفین فیما یتعلق بدفع رسوم أو 
ھذه البنود یتم تضمینھا في ھذه االتفاقیة من خالل اإلشارة إلیھا ویجب أن 

 بنفس ھذه االلتزامات. المعنیینیتم إبالغ الموردین والمقاولین من الباطن 

14. COMPLIANCE WITH FEDERAL, STATE 
AND LOCAL LAWS - The Seller warrants that the 
goods covered by this Purchase Order have been 
produced in accordance with the requirements of the 
Fair Labor Standards Act (29 USCA 201-219) and all 
other applicable federal ,state and municipal laws and 
regulations. Seller is an equal opportunity employer 
and agrees to perform all of the duties and obligations 
imposed by the equal employment opportunity and 
affirmative action clauses of the United States 
Department of Labor’s regulations with regard to 
Executive Order 11246 as amended, Section 503 of 
the Rehabilitation Act of 1973, as amended and the 
Vietnam Era Veterans’ Readjustment Assistance Act 
of 1974, as amended (38 USC 4212) and 
implementing regulations at 41 CFR Chapter 60 and 
will comply with the provision in Chapter 470 of 
Executive Order 13201, Notification of Employee 
Rights Concerning Payment of Union Dues or Fees. 
Each of these is hereby incorporated by reference and 
notifies qualified vendors and subcontractors of these 
same obligations. 

  
 CUSTOMS, & EXPORT CONTROLS AND .15 الجمارك وضوابط التصدیر واتفاقیات الموازنة / التجارة التبادلیة .15

OFFSET/COUNTER TRADE CREDIT 
االئتمانات وإعادة األموال. االئتمانات أو االمتیازات القابلة للنقل  أ.

المقترنة بالمنتجات التي یتم شراؤھا بموجب ھذه االتفاقیة أو التي تنجم 
عنھا، بما في ذلك ائتمانات التجارة التبادلیة أو ائتمانات التصدیر أو الحقوق 

لق بالمشتري. یقوم في إرجاع الرسوم أو الضرائب أو المستحقات التي تتع
البائع، على نفقتھ الخاصة، بتوفیر المعلومات الضروریة (بما في ذلك 

الوثائق المكتوبة وسجالت المعامالت اإللكترونیة بالتنسیقات التي یوافق 
علیھا المشتري) من أجل السماح للمشتري بتلقي ھذه االمتیازات أو 

لبائع، على نفقتھ الخاصة، االئتمانات أو الحقوق. باإلضافة إلى ذلك، فإن ا
یقوم بتوفیر سجالت المعلومات والوثائق وسجالت المعامالت اإللكترونیة 

A. Credits and Refunds. Transferable credits or 
benefits associated with or arising from Products 
purchased under this Agreement, including trade credits, 
export credits or rights to the refund of duties, taxes or 
fees belong to Purchaser. Seller will, at its expense, 
provide information necessary (including written 
documentation and electronic transaction records in 
Purchaser-approved formats) to permit Purchaser to 
receive these benefits, credits, or rights. Seller will 
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فیما یتعلق بالمنتجات والتي تكون ضروریة للمشترى للوفاء بأي التزامات 
متعلقة بمتطلبات الجمارك أو تمییز المنشأ أو متطلبات وضع العالمات 

محتوى محلًیا، من أجل تمكین ومتطلبات االعتماد أو اإلبالغ عن ال
المشتري من المطالبة بمعاملة تفضیلیة في الجمارك للمنتجات المؤھلة 

بموجب أنظمة التفضیالت التجاریة الساریة، باإلضافة إلى عمل كل 
الترتیبات التي تكون ضروریة لكي تتم تغطیة المنتجات بموجب أي تأجیل 

یقوم البائع،  بدولة االستیراد.للضرائب أو برنامج (برامج) المناطق الحرة 
على نفقتھ الخاصة، بتوفیر وثائق التصدیر إلى المشتري أو الجھة التي 

یحددھا المشتري بما یساعد على تمكین تصدیر المنتجات، باإلضافة إلى 
الحصول على كل تراخیص التصدیر أو التصریحات الضروریة لتصدیر 

في ھذا التعاقد، وفي تلك الحالة،  المنتجات ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك
یقوم البائع بتوفیر كل المعلومات التي یمكن أن تكون ضروریة من أجل 

تمكین المشتري من الحصول على ھذه التراخیص أو التصریحات 
 (التصریح).

furthermore, at its expense, provide Purchaser with 
information, documentation, and electronic transaction 
records relating to the Products necessary for Purchaser 
to fulfill any customs-related obligations, origin 
marking or labeling requirements and certification or 
local content reporting requirements, to enable 
Purchaser to claim preferential duty treatment for 
Products eligible under applicable trade preference 
regimes, and to make all arrangements that are 
necessary for the Products to be covered by any duty 
deferral or free trade zone programs(s) of the country of 
import. Seller will, at its expense, provide Purchaser or 
Purchaser’s nominated service provider with export 
documentation to enable the Products to be exported, 
and obtain all export licenses or authorizations 
necessary for the export of the Products unless 
otherwise indicated in this Contract, in which event 
Seller will provide all information as may be necessary 
to enable Purchaser to obtain such licensees or 
authorization(s.( 

  

التجاریة لمكافحة اإلرھاب. إلى الحد الذي  -الشراكة الجمركیة  ب.
ھذا التعاقد إلى الوالیات  ومدرجة فيیسمح باستیراد أي بضائع خاضعة 

المتحدة األمریكیة، إذا طلب المشتري، یمتثل البائع لكل التوصیات أو 
التجاریة  -المتطلبات الساریة والخاصة بمبادرة مكتب الشراكة الجمركیة 

"). C-TPATلمكافحة اإلرھاب التابع لمكتب الجمارك وحمایة الحدود ("
 .C- TPATلمبادرة  عند الطلب، یقر البائع كتابة بامتثالھ

B. Customs-Trade Partnership Against 
Terrorism. To the extent any good covered by this 
Contract are to be imported into the United States of 
America, if requested by Purchaser, Seller shall 
comply with all applicable recommendations or 
requirements of the Bureau of Customs and Border 
Protection’s Customs-Trade Partnership Against 
Terrorism (“C-TPAT”) initiative. Upon request, 
Seller shall certify in writing its compliance with the 
C- TPAT initiative. 

  
. عندما یطلب المشتري ذلك، یقر التصدیر صالحیةشھادة  ج.

البائع للمشتري، من خالل نموذج یقبلھ المشتري، بمعلومات معینة 
ضروریة لتأكید االمتثال لكل لوائح التحكم في التصدیر الساریة والتابع 

للوالیات المتحدة فیما یتعلق بكل الممارسات التي تتم بموجب ھذه االتفاقیة. 
مقبول للشھادة من أجل أن یقوم المشتري ویلزم أن یوفر البائع نموذج 

االستجابة  رفضبوضع أو متابعة أي طلب بموجب ھذه االتفاقیة، وتعد 
یجب أن  أساًسا إلنھاء العقد من خالل المشتري بدون أي تكلفة أو عقوبة.

یلتزم البائع بلوائح التحكم في التصدیر الخاصة بكل الدور التي یقوم البائع 
ھا للوفاء بااللتزامات المطلوبة منھ بموجب ھذه بتصدیر المنتجات من

 االتفاقیة.

C. Export Compliance Certification. On request 
by Purchaser, Seller shall certify to Purchaser, on a 
form acceptable to Purchaser, certain information 
required to assure compliance with any applicable U.S. 
Export Control Regulations in relation to all 
transactions under this Agreement. An acceptable 
certification from Seller shall be required for Purchaser 
to place or to continue any order under this Agreement, 
and an unacceptable response is a basis for termination 
by Purchaser without cost or penalty. Seller shall 
comply with the export control regulations of all 
countries from which Seller exports Products in 
furtherance of its obligations under this Agreement. 

  
فیما یتعلق ببیع منتجات أو خدمات المشتري (أو الشركات  د.

التابعة للمشتري) إلى حكومات أجنبیة معینة، یمكن أن یفرض على 
المشتري التزامات مباشرة أو غیر مباشرة تتعلق باتفاقیات الموازنة / 

التجارة التبادلیة. یوافق البائع على أنھ یحق للمشتري أو الشركات 
ت التابعة لھ الحصول على أي ائتمانات تتعلق الفرعیة أو الشركا

باتفاقیات الموازنة / التجارة التبادلیة التي یمكن الحصول علیھا من 
أو  باتفاقیات الموازنةتعلق یعملیات الشراء المتعلقة بھذه االتفاقیة كائتمان 

D. In connection with the sale of Purchaser’s (or 
Purchaser’s affiliates) Products and Services to certain 
foreign governments, Purchaser may incur direct 
and/or indirect offset/counter trade obligations. Seller 
agrees that Purchaser, its subsidiaries and affiliates 
shall have the rights to any available offset or counter 
trade credits that may be obtained from purchases 
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كائتمانات التجارة التبادلیة لدعم أي التزامات تتعلق باتفاقیات الموازنة / 
جارة التبادلیة الحالیة أو المستقبلیة، في دولة البائع. یحق للمشتري الت

تعیین أو بیع أو نقل ھذه االئتمانات بأي طریقة أخرى إلى األطراف 
األخرى التي یختارھا لكي یتم استخدامھا في الوفاء بااللتزامات التي 

ى تتعلق باتفاقیات الموازنة / التجارة التبادلیة لتلك األطراف األخر
المشار إلیھا. یستخدم البائع أفضل الجھود المعقولة المتاحة لدیھ لمساعدة 

اتفاقیات الموازنة أو التجارة التبادلیة  إمتیازاتالحصول على  المشتري 
الشراء التي یتم تنفیذھا من خالل المشتري بموجب ھذه  ةبعملیفیما یتعلق 

 دولة البائع.االتفاقیة من المسؤولین الحكومیین المناسبین في 

under this Agreement as offset credit or counter trade 
credit in support of any present or future offset or 
counter trade obligations, in Seller’s country. 
Purchaser shall have the right to assign, sell, or 
otherwise transfer such credits to third parties of its 
choice to be used in meeting the offset obligations of 
said third parties. Seller will use its best reasonable 
efforts to assist Purchaser in obtaining offset or 
counter trade benefits related to purchases made by 
Purchaser under this agreement from the appropriate 
government officials in Sellers’s country. 

  
یؤدي توقف أو التداخل الجوھري في أعمال  - الظروف القھریة. 16

أو الفیضانات  الحرائقالمشتري، بشكل كامل أو بشكل جزئي، والناجم عن 
أو الزالزل أو اإلضرابات أو الحروب أو األمور القدریة أو الحظر أو 

االضطرابات المدنیة أو التنظیم الحكومي أو غیر ذلك من األسباب التي ال 
ي (سواء كانت تشبھ تلك األسباب سالفة الذكر تكون تحت سیطرة المشتر

أو ال تشبھھا), إلى إعطاء المشتري الخیار إللغاء كل أو أي جزء من 
البضائع و / أو الخدمات التي لم یتم توفیرھا والخاضعة لتغطیة طلب 

الشراء ھذا بدون فرض أي مسؤولیات علیھ فیما یتعلق بالبضائع و / أو 
 .الخدمات التي یتم إلغاؤھا

16. FORCE MAJEURE - Discontinuance of, or 
substantial interference with Purchaser’s business, in 
whole or in part, caused by fire, flood, earthquake, 
strikes, war, Acts of God, embargo, civil commotion, 
governmental regulation, or other causes beyond 
Purchaser’s control (whether like or unlike the 
foregoing), shall give Purchaser the option of 
canceling all or any part of the undelivered goods 
and/or services covered by this Purchase Order 
without incurring liability with respect to the goods 
and/or services so cancelled. 

  
یحتفظ المشتري بالحق في إنھاء طلب الشراء  - . إنھاء طلب الشراء17

ھذا أو تأخیر تسلیم أو قبول أي من البضائع و / أو الخدمات المطلوبة 
حسبما یتراءى لھ قبل التسلیم. وفي مثل تلك الحاالت، یجب على البائع أن 

یتوقف عن العمل على الفور وأن یلتزم بأي تعلیمات تأتیھ من المشتري 
الذي یتم تنفیذه. باإلضافة إلى ذلك، یمكن أن یقوم  فیما یتعلق بالعمل

المشتري، بعد إرسال خطاب مكتوب إلى المشتري، بإنھاء كل أو جزء من 
طلب الشراء إذا (أ) فشل البائع في الوفاء بأي بند من بنود ھذا الطلب أو 

تنفیذ ھذا الطلب بموجب على النحو الذي یھدد تقدم  إحرازإذا فشل في 
البائع أو إذا أصبح طرًفا في أي  تعسرصة بھ، أو (ب) إذا الشروط الخا

محاكمات بموجب أي قانون فیما یخص اإلفالس أو منح المدینین حقوقھم 
أو إذا أقر البائع كتابًة بعدم قدرتھ على دفع دیونھ عندما یحین موعد 

سدادھا. إذا تم إنھاء طلب الشراء ھذا، یمكن أن یشتري المشتري 
لخدمات المشابھة لتلك التي یتم إنھاء التعاقد بشأنھا أو اإلمدادات أو ا

الحصول علیھا بأي طریقة أخرى، بالشروط والطریقة التي یراھا 
المشتري مناسبة. یكون البائع مسؤوالً أمام المشتري عن أي تكالیف 
إضافیة تتعلق بتلك اإلمدادات أو الخدمات. یجوز للبائع نقل الملكیة 

ي، بالطریقة وحسب المدى المطلوب كتابًة من خالل والتسلیم إلى المشتر
المشتري عند أو بعد إنھاء طلب شراء تلك البضائع المكتملة والبضائع 
المكتملة بشكل جزئي والمواد واألجزاء واألدوات واألجھزة واألنماط 
وخضاضات أو تركیبات أو خطط أو رسومات أو معلومات أو حقوق 

اھا البائع من أجل تنفیذ الجزء الذي یتم اتصال التي حصل علیھا أو اشتر
إنھاؤه من طلب الشراء ھذا، ویقوم المشتري بدفع السعر المتفق علیھ في 

التعاقد للبائع مقابل البضائع المكتملة التي یتم توفیرھا والتي یقبلھا 
المشتري باإلضافة إلى القیمة العادلة للممتلكات األخرى التي یستحوذ 

یتم طلبھا أو توفیرھا لتلك األعراض. یستمر البائع في  علیھا البائع والتي
تنفیذ طلب الشراء ھذا إلى المدى الذي ال یتم إنھاؤه فیھ. لن یكون ھناك أي 

التزامات على المشتري تجاه البائع فیما یتعلق باألجزاء التي یتم إنھاؤھا 
من طلب الشراء ھذا. تكون حقوق المشتري الموضحة في ھذا الطلب 

لحقوق المشتري األخرى في حالة عدم وفاء البائع بالشروط، سواء  إضافة
 كان ذلك محدًدا في طلب الشراء ھذا أم ال.

17. TERMINATION - Purchaser reserves the right to 
terminate this Purchase Order or delay delivery or 
acceptance of any of the goods and/or services 
ordered for its convenience prior to delivery. In such 
event, Seller shall immediately stop all work and 
observe any instruction from Purchaser as to work in 
progress. In addition, Purchaser may, by written 
notice to Seller, terminate the whole or any part of this 
Purchase Order if (a) Seller fails to perform any 
provisions of this order or so fails to make progress as 
to endanger performance of this order in accordance 
with its terms, or (b) Seller becomes insolvent or the 
subject of proceedings under any law relating to 
bankruptcy or the relief of debtors or admits in writing 
its inability to pay its debts as they become due. If this 
Purchase Order is so terminated, Purchaser may 
procure or otherwise obtain, upon such terms and in 
such manner as Purchaser may deem appropriate, 
supplies or services similar to those terminated. Seller 
shall be liable to Purchaser for any excess costs of 
such similar supplies or services. Seller shall transfer 
title and deliver to Purchaser, in the manner and to the 
extent requested in writing by Purchaser at or after 
termination such complete goods, partially completed 
goods and materials, parts, tools, dies, patterns, jigs, 
fixtures, plans, drawings, information and contract 
rights as Seller has procured or acquired for the 
performance of the terminated part of this order, and 
Purchaser will pay Seller the contract price for 
completed goods delivered to and accepted by 
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Purchaser and the fair value of the other property of 
Seller so requested and delivered. Seller shall 
continue performance of this order to the extent not 
terminated. Purchaser shall have no obligations to 
Seller in respect of the terminated part of this 
Purchase Order. Purchaser's rights as set forth herein 
shall be in addition to Purchaser's other rights in case 
of Seller's default, whether set forth in this order or 
not. 

  
ال یجوز تخصیص طلب الشراء ھذا وأي  – . تخصیص طلب الشراء18

من الحقوق أو االلتزامات الواجبة بموجبھ أو تفویضھ من خالل البائع 
بدون الحصول على موافقة كتابیة مسبقة من المشتري، وأي محاولة 

بتلك الطریقة تكون باطلة وغیر ساریة لكل  للتخصیص أو التفویض
األغراض. ال یجوز أن یتعاقد البائع مع أطراف من الباطن من أجل إكمال 

 أجزاء من العمل بدون الحصول على موافقة كتابیة مسبقة من المشتري.

18. ASSIGNMENT – This Purchase Order and any 
right or obligation or performance hereunder is not 
assignable or delegable by the Seller without the prior 
written consent of the Purchaser, and any such 
attempted assignment or delegation shall be void and 
ineffective for all purposes. Seller shall not 
subcontract for complete or substantially complete 
parts of work without Purchaser’s prior written 
approval. 

  
  

لن یتأثر حق المشتري في طلب االلتزام أو التنفیذ  – . عدم التنازل19
بالتنازل  ،الصارم بكل من الشروط والقواعد الواردة في ھذا الطلب

المتزامن عن أي من الشروط أو البنود األخرى أو بأي تنازل أو تسامح أو 
 أي طریقة تعامل سابقة.

19. NON WAIVER – Purchaser’s right to require 
strict observance or performance of each of the terms 
and provisions hereof shall not be affected by 
concurrent waiver of any other term or provision or by 
any previous waiver, forbearance of course of dealing. 

  
یخضع طلب الشراء ھذا لقوانین  – . القانون الساري، موقع التقاضي20

اإلمارات العربیة المتحدة باستثناء البنود الواردة فیھ والمتعلقة بمبادئ 
تسري اتفاقیة األمم المتحدة بشأن عقود بیع البضائع لن  تعارض القوانین.

). أي نزاع أو مطالبة أو جدال یثار بشأن ھذه االتفاقیة أو CISGالدولیة (
یتعلق بھا أو بخرقھا أو إنھائھا أو فرضھا أو تفسیرھا أو سریانھا، بما في 

 یتم تقدیمھ إلىذلك تقریر نطاق أو مدى سریان التحكم على ھذه االتفاقیة، 
م الدولیة في غرفة التجارة الدولیة ویتم تسویتھ بموجب یمحكمة التحك

) محكمین 3(قواعد التحكیم الخاصة بغرفة التجارة الدولیة من خالل ثالثة 
یتم تعیینھم بموجب تلك القواعد في دبي، باإلمارات العربیة المتحدة 

یمكن تسجیل والمشار إلیھا. ویتم عقد إجراءات التحكیم باللغة اإلنجلیزیة. 
أي حكم متعلق بالتحكیم في أي محكمة ذات اختصاص أو ساریة لقبول 

التحكیم قضائًیا إصدار أمر إنفاذ حسب الضرورة. ویتم تقاسم نفقات 
 التحكیم بالتساوي بین الطرفین.

20. APPLICABLE LAW; VENUE – This Purchase 
Order shall be governed by the laws of the United 
Arab Emirates except for its provisions regarding 
principles of conflicts of laws. The United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods (CISG) shall not apply. Any dispute, claim or 
controversy arising out of or relating to this Agreement 
or the breach, termination, enforcement, interpretation 
or validity thereof, including the determination of the 
scope or applicability of this agreement to arbitrate, 
shall be submitted to the International Court of 
Arbitration of the International Chamber of Commerce 
and shall be finally settled under the Rules of 
Arbitration of the International Chamber of Commerce 
by three (3) arbitrators in Dubai, UEA appointed in 
accordance with the said Rules. The arbitration 
procedures shall be held in the English language. 
Judgment upon an arbitration award may be entered in 
any court having jurisdiction or application for a 
judicial acceptance of the arbitration award or an order 
of enforcement as the case may be. Costs of arbitration 
shall be borne equally by the Parties. 
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إذا تم تقریر أن أي بنود واردة في طلب الشراء  – . إمكانیة الفصل21
ھذا أو المرفقات التي یرفقھا المشتري بھ غیر صالحة أو ال یمكن تفعیلھا، 

لو أن تلك البنود ال تظھر في طلب فإنھ یتم تفسیر البنود المتبقیة كما 
 الشراء ھذا وتكون ساریة وقابلة للتنفیذ بشكل كامل.

21. SEVERABILITY – If any provisions of this 
Purchase Order or Purchaser’s attachments hereto are 
deemed invalid or unenforceable, the remaining 
provisions shall be construed as though such provision 
does not appear herein and shall be otherwise fully 
enforceable. 

 
 
 
 
 
 

 

إذا طلب المشتري ذلك، یسمح البائع ومندوبھ - . حقوق المراجعة22
 المعتمد للمشتري في أي وقت بعد الحصول على إشعار معقول بما یلي:

أ) فحص كل الوثائق والبیانات وغیر ذلك من المعلومات ذات الصلة 
بالبضائع أو األدوات، أو التزام البائع بموجب ھذه االتفاقیة وبموجب أي 

شراء یتم إصداره بموجب المشتري وأي مدفوعات تقدم إلى البائع طلب 
من خالل المشتري أو أي مطالبة یقدمھا البائع؛ ب) عرض أي مرافق أو 
منشآت أو عملیات متعلقة بالبضائع أو أي طلب شراء، بما في ذلك تلك 
المتعلقة بجودة اإلنتاج؛ ج)مراجعة أي مرافق أو منشآت أو عملیات 

امتثالھا لمتطلبات أي طلب شراء یتم إصداره من قبل لتقریر مدى 
المشتري ولبنود ھذه االتفاقیة؛ د) إرسال وكالة خدمة إلجراء عملیات 
التحقق المستقلة التي یوجھھا المشتري من المنتج الذي یوفره البائع في 
مقر البائع وباستخدام معدات البائع. یتم إجراء أي فحوصات بموجب ھذا 

ساعات العمل العادیة وبعد إرسال إشعار مسبق بشكل معقول القسم أثناء 
سنوات  6یجب أن یحتفظ البائع بكل الوثائق لفترة ال تقل عن  إلى البائع.

 بعد تلقي المدفوعات النھایة بموجب ھذا العقد.

22. AUDIT RIGHTS - If requested by Purchaser, 
Seller and its authorized representatives will permit 
Purchaser at any time with reasonable notice to: a) 
examine all pertinent documents, data and other 
information relating to the goods, tooling, Seller’s 
obligations under this Agreement and under any 
purchase orders issued by Purchaser, any payment 
made to Seller by Purchaser or any claim made by 
Seller; b) view any facilities or processes relating to 
the goods or any purchase order, including those 
relating to production quality; c) audit any facilities or 
processes to determine compliance with the 
requirements of any purchase order issued by 
Purchaser and this Agreement; and d) dispatch an 
inspection service to perform Purchaser directed 
independent verification of Seller product at Seller’s 
premises and with Seller’s inspection equipment Any 
examination under this section will be conducted 
during normal business hours and upon reasonable 
advance written notice to Seller. Seller must keep all 
documents for a period of at least 6 years after final 
payment is received under this contract. 

  
إذا لزم سحب المنتجات بموجب القانون أو إذا  - . سحب المنتجات23

قرر المشتري أنھ ینصح بسحب المنتجات، یقوم البائع والمشتري على 
الفور بوضع خطة إجراءات تصحیحیة تشتمل على كل اإلجراءات 

الضروریة والالزمة من خالل قانون حمایة المستھلك الساري أو القوانین 
للمشتري لمراجعة واعتماد ھذه الخطة. المشابھة لذلك، مع توفیر الفرصة 

عن عیب أو مشكلة في الجودة  ناجمإلى الحد الذي یجعل سحب المنتجات 
أو األداء، أو أي عیب آخر، أو عدم االمتثال أو عدم االلتزام بالمتطلبات، 

وھي األمور التي تكون ضمن مسؤولیات البائع، ووفًقا لما یراه المشتري، 
عملیات اإلصالح أو التعدیالت الضروریة على نفقتھ  یقوم البائع بتنفیذ كل

الخاصة، أو یقوم المشتري بإجراء اإلصالحات أو التعدیالت الضروریة 
تلك ویعید البائع كل النفقات والتكالیف المعقولة التي یدفعھا المشتري من 
جیبھ والتي یدفعھا المشتري فیما یتعلق بعملیات اإلصالح أو التعدیالت 

أي من الحالتین، یقوم البائع بإعادة األموال التي یدفعھا المشتري تلك. وفي 
من جیبھ مقابل كل النفقات والتكالیف المعقولة والتي یدفعھا المشتري 

بسبب عملیة السحب أو اإلصالح أو االستبدال أو برنامج إعادة األموال، 
) تقصي الحقائق و / أو فحص البضائع 1بما في ذلك، ودون الحصر: (

) تحدید موقع عمالء المشتري والتعرف علیھم وإبالغھم؛ 2متأثرة؛ و(ال

23. PRODUCT RECALL - If a recall is required 
under the law or Purchaser determines that it is 
advisable, Seller and Purchaser shall promptly 
develop a Corrective Action Plan which shall include 
all actions required by an applicable consumer 
protection or similar law and any applicable 
regulations and provide Purchaser with an opportunity 
to review and approve such plan. To the extent a 
recall is determined to have been caused by a defect, 
quality or performance deficiency, other deficiency, 
non-conformance or non-compliance, which is the 
responsibility of Seller, at Purchaser’s election, Seller 
shall perform all necessary repairs or modifications at 
its sole expense, or Purchaser shall perform such 
necessary repairs or modifications and Seller shall 
reimburse Purchaser for all reasonable out-of-pocket 
costs and expenses incurred by Purchaser in 
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) إصالح البضائع، أو متى كان إصالح البضائع أمًرا غیر عملي أو 3و(
) 4ال یمكن تنفیذه، إعادة شراء أو استبدال البضائع التي یتم سحبھا؛ و(

 ) إخطار وسائل اإلعالم، إذا5تعبئة وشحن البضائع التي یتم سحبھا؛ و(
كان ذلك اإلخطار ضرورًیا أو الزًما. یستشیر كل طرف الطرف اآلخر 
قبل إعطاء أي بیانات للوكاالت العامة أو الحكومیة فیما یتعلق بالمخاطر 
األمنیة المحتملة التي تؤثر على البضائع، باستثناء الحاالت التي یمكن أن 

اسب بموجب تمنع فیھا تلك االستشارات اإلخطارات الواجبة في الوقت المن
 القانون.

connection therewith. In either case, Seller shall 
reimburse Purchaser for all reasonable out-of-pocket 
costs and expenses incurred by Purchaser in 
connection with any recall, repair, replacement, or 
refund program including but not limited to: (i) 
investigating and/or inspecting the affected goods; (ii) 
locating, identifying, and notifying Purchaser’s 
customers; (iii) repairing, or where repair of the goods 
is impracticable or impossible, repurchasing or 
replacing the recalled goods; (iv) packing and 
shipping the recalled goods and (v) media 
notification, if such form of notification is needed or 
required. Each party shall consult the other before 
making any statements to the public or a 
governmental agency relating to potential safety 
hazards affecting the goods, except where such 
consultation would prevent timely notification 
required by law. 

  
البضائع المباعة یتعھد البائع بأال تحتوي أي من  – . المواد المحظورة24

) أي من المواد الكیمیائیة 1أو المرسلة إلى المشتري على أي مما یلي: (
التالیة: الزرنیخ أو األسبستوس أو البنزین أو البیریلیوم أو رابع كلورید 
الكربون أو تیترا كلورو إیثیلین أو میثیل كلورورفوم أو مركبات ثنائي 

ت ثنائي الفینیل متعدد البروم ") أو مركباPCBالفینیل متعدد الكلور ("
")PBB") أو إیثیرات ثنائي الفینیل متعدد البروم ("PBDE المواد :("

من قانون  6الكیمیائیة أو الخطیرة المحظورة بشكل آخر بموجب القسم 
) المواد 3؛ (("TSCAالوالیات المتحدة للسیطرة على المواد السامة ("

ة بطریقة أخرى بموجب توجیھ الكیمیائیة أو الخطیرة التي تكون محظور
) 4("توجیھ حظر المواد الخطرة")؛ ( EC/2002/95األمم المتحدة رقم 

المواد الكیمیائیة التي تقرر أنھا تساعد على استنزاف طبقة األوزون 
المحظورة بموجب بروتوكول مونتلایر (بما في ذلك، ودون حصر، ثالثي 

 1301, 1211-والھالون, ورابع كلورید الكربون 1,1,1كلورو اإلیثان 
 CFC") 11-13(" , ومركبات الكربون الكلوریة الفلوریة2402و
) المواد الواردة في الئحة المجلس 4)؛ (217-211و 115-111و

الصادرة عن البرلمان والمجلس  1907/2006) رقم ECاألوروبي (
فیما یتعلق بتسجیل وتقییم وترخیص  2006دیسمبر  18األوروبي في 

") وقائمة المواد المرشحة والخاضعة REACHاد الكیمیائیة ("وتقیید المو
للتصریح والمحظورة بموجب توجیھ المجلس األوروبي رقم 

2011/65/EU ) أي معادن 6ومتى تم سحبھا وأي ملحقات لھ؛ (
متعارضة وفًقا لما ورد في قانون دود فرانك إلصالح وول ستریت 

) ولوائح 203-111رقم وحمایة المستھلك (القانون األمریكي العام 
التنفیذ، و / أو القوانین أو اللوائح الخاصة بأي نطاق قانوني یحظر أو 

یفرض اإلبالغ عن بیع أو شراء المنتجات التي تحتوي على أي معادن 
متعارضة نشأت في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة أو دولة مجاورة لھا; 

لتي یكون استخدامھا ) المواد الكیمیائیة أو الخطیرة األخرى ا7أو (
محظوًرا في أي نطاق آخر والتي یبلغ المشتري البائع بأن تلك المنتجات 

سیتم شحنھا إلیھا أو عبرھا والتي یكون البائع لدیھ معرفة بأي طریقة 
المحتمل أن یتم الشحن بتلك الطریقة، باستثناء ما یتعلق  أخرى بأنھ من

رة في البضائع التي یتم بیعھا بتضمین كل ھذه المواد الكیمیائیة أو الخطی
أو نقلھا إلى المشتري. وفًقا لطلب المشتري ووفًقا لبنود الخصوصیة 

، المتفق علیھا  المعقولة التي تتیح للمشتري القدرة على الوفاء بالتزاماتھ 
یقوم البائع بتوفیر التركیب الكیمیائي للمشتري، بما في ذلك النسب ألي 

أو سبائك أو بضائع یتم توفیرھا بموجب مواد أو تجھیزات أو خلطات 
طلب الشراء ھذا وأي معلومات أو بیانات أخرى ذات صلة فیما یتعلق 

24. RESTRICTED MATERIALS – Seller covenants 
that none of the goods sold or transferred to Purchaser 
contains any: (i) of the following chemicals: arsenic, 
asbestos, benzene, beryllium, carbon tetrachloride, 
tetrachloroethylene, methyl chloroform, 
polychlorinated biphenyls (“PCBs”), polybrominated 
biphenyls (“PBBs”), polybrominated diphenyl ethers 
(“PBDEs”); chemical or hazardous materials 
otherwise prohibited pursuant to Section 6 of U.S. 
Toxic Substances Control Act (“TSCA”); (iii) 
chemical or hazardous material otherwise restricted 
pursuant to EU Directive 2002/95/EC (the “ROHS 
Directive”); (iv) designated ozone depleting chemicals 
as restricted under the Montreal Protocol (including, 
without limitation, 1,1,1 trichloroethane, carbon 
tetrachloride, Halon-1211, 1301 and 2402, and 
chlorofluorocarbons (“CFCs”) 11-13, 111-115, 211-
217); (v) substance listed on Regulation (EC) No. 
1907/2006 of the European Parliament and the 
Council of 18 December 2006 concerning the 
Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals (“REACH”), Candidate List, 
subject to authorization, and restricted under EU 
Directive 2011/65/EU and when it shall be repealed, 
and any related Annexes thereto; (vi) any Conflict 
Minerals as defined by the Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer protection Act (US Public Law 
111-203) and implementing regulations, and/or law or 
regulation of any jurisdiction that prohibits or requires 
reporting of the purchase or sale of products that 
contain any Conflict Mineral that originated in the 
Democratic Republic of the Congo or an adjoining 
country; or (vii) other chemical or hazardous material 
the use of which is restricted in any other jurisdiction 
to or through which Purchaser informs Seller the 
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المضمنة، وبدون حصر، بیانات االختبار ومعلومات  بالخصائص
 فيالمخاطر. إلى الحد الذي یتم من خاللھ السماح باستیراد البضائع 

تفاقیة أن البضائع تتفق مع االتحاد األوروبي، یقر البائع بموجب ھذه اال
) REACHلوائح تسجیل وتقییم وترخیص وتقیید المواد الكیمیائیة (

) رقم ECوالئحة المجلس األوروبي (, الخاصة باالتحاد األوروبي
دیسمبر  18الصادرة عن البرلمان والمجلس األوروبي في  1907/2006
الكیمیائیة فیما یتعلق بتسجیل وتقییم وترخیص وتقیید المواد  2006

")REACH / بموجب طلب من المشتري، یقوم البائع بتوفیر دولة .("
دول المنشأ لكل المنتجات والمكونات والمواد بموجب متطلبات طلب 

 الشراء ھذا.

goods are likely to be shipped to or through which 
Seller otherwise has knowledge that shipment will 
likely occur, unless with regard to all inclusion of 
such chemicals or hazardous materials in goods sold 
or transferred to Purchaser. Upon request from 
Purchaser and subject to reasonable confidentiality 
provisions which enable Purchaser to meet its 
compliance obligations, Seller will provide Purchaser 
with the chemical composition, including proportions, 
of any substance, preparation, mixture, alloy or goods 
supplied under this Purchase Order and any other 
relevant information or data regarding the properties 
including without limitation test data and hazard 
information. To the extent Products are imported into 
the EU, Seller hereby certifies that the Products 
comply with the EU REACH regulations ,Regulation 
(EC) No 1907/2006 of the European Parliament and 
of the Council of 18 December 2006 concerning the 
Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals ("REACH"). Upon request, 
by Purchaser, Seller shall provide the 
country/countries of origin for all products, 
components, and materials subject to this Purchase 
Order. 

  
إلى الحد الذي یفرضھ القانون الساري، یكون  -. المواد الخطیرة 25

البائع مسؤوالً عن تجمیع و / أو معالجة و / أو استعادة و / أو التخلص 
) 2) المنتجات أو أي أجزاء منھا یعتبرھا القانون "نفایات"; و(1من (

أي سلع التي تكون المنتجات أو أي جزء منھا مكونات بدیلة كقطع 
بھا. إذا كان البائع ملزًما بموجب القانون الساري، بما في ذلك  غیار

وبدون قیود، تشریعات نفایات المعدات الكھربیة واإللكترونیة والتوجیھ 
والتشریعات ذات الصلة في الدول  EU/2012/19األوروبي رقم 

األعضاء في االتحاد األوروبي، بالتخلص من "نفایات" المنتجات أو أي 
جب أن یتخلص البائع من تلك المنتجات بشكل كامل على جزء منھا، ی

 نفقتھ الخاصة (بما في ذلك كل نفقات المعالجة والنقل).

25. HAZARDOUS SUBSTANCES - To the extent 
required by applicable law, Seller shall be responsible 
for the collection, treatment, recovery and/or disposal 
of (i) the Products or any parts thereof when they are 
deemed by law to be “waste”; and (ii) any items for 
which the Products or any parts thereof are 
replacements. If Seller is required by applicable law, 
including without limitation, waste electrical and 
electronic equipment Legislations, European Directive 
2012/19/EU and related Legislations in EU Member 
States, to dispose of “waste” Products or any part 
thereof, Seller shall dispose of such Products entirely 
at its own cost (including all handling and 
transportation costs). 

  
یقوم البائع بتوفیر تنازالت من البائع  – . التنازالت عن حق االمتیاز26

وكل األشخاص اآلخرین الذین یمكنھم تأكید امتالكھم لحق امتیاز فیما 
یتعلق بتنفیذ طلب الشراء ھذا، عندما یطلب المشتري ذلك، كما یقوم 

الخسائر أو المسؤولیات الناجمة على بحمایة المشتري ضد كل التكالیف أو 
المشتري نتیجة لعدم قدرة البائع أو أي شخص آخر في أي حالة من 

 الحاالت على االلتزام بھذا البند.

26. LIEN WAIVERS – Seller shall furnish, upon 
Purchaser’s request, waivers by Seller and all other 
persons entitled to assert any lien rights in connection 
with the performance of this Purchase Order and shall 
indemnify Purchaser against all costs, loss or liability 
incurred by Purchaser as a result of any failure by 
Seller or any other person to comply with this 
provision. 

  
یقر البائع، أثناء تنفیذ االلتزامات الموكلة إلیھ بموجب  - متثال البائع. ا27

ھذه االتفاقیة، أن لن یستخدم العمالة من األطفال كما ھو محدد من خالل 
القانون المحلي، كما أنھ لن یستخدم العمالة القسریة أو اإللزامیة، كما أنھ 

أنھ سیحترم حقوق لن یسيء التعامل بدنًیا مع العمالة، باإلضافة إلى 
الموظفین في اختیار ما إذا كان یتم تمثیلھم من خالل أطراف أخرى 

27. SELLER COMPLIANCE - In performing its 
obligations under this Agreement, Seller will not use 
child labor as defined by local law, will not use forced 
or compulsory labor, will not physically abuse labor 
and will respect employees’ rights to choose whether 
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والتفاوض بشكل جماعي بما یتوافق مع القانون المحلي. وباإلضافة إلى 
ذلك، یقر البائع بأنھ یلتزم بالقوانین واللوائح الساریة فیما یتعلق بكل 

واألجر اإلضافي  األمور الخاصة باألجور واالمتیازات وساعات العمل
والصحة والسالمة والبیئة. كما یوافق البائع كذلك على تأكید االمتثال لكل 
المتطلبات الواردة في ھذه الفقرة، إذا طلب المشتري ذلك، وبالشكل الذي 
یرضي المشتري. یحق للمشتري فحص أي موقع تابع للمشتري ویشارك 

متثال لاللتزامات في العمل الذي یطلبھ المشتري، وفي حالة عدم اال
الواردة في ھذه الفقرة، یصبح ذلك سبًبا إلنھاء االتفاقیة بشكل فوري بدون 

 فرض عقوبات أو أي مسؤولیات إضافیة على المشتري.

to be represented by third Parties and to bargain 
collectively in accordance with local law. In addition, 
in all wage and benefit, working hours and overtime 
and health, safety and environmental matters, Seller 
will comply with all applicable laws and regulations. 
Seller further agrees that, if requested by Purchaser, it 
shall demonstrate, to the satisfaction of Purchaser, 
compliance with all requirements in this paragraph. 
Purchaser shall have the right to inspect any site of 
Seller involved in work for Purchaser, and failure to 
comply with the obligations in this paragraph shall be 
cause for immediate termination without penalty or 
further liability to Purchaser. 

  
یوافق البائع على االلتزام بمدونة  - مدونة سلوكیات المشتري .28

، والموضحة ).ITT Incالسلوكیات للشركة األم للمشتري، وھي شركة (
في الموقع التالي: 

-of-http://www.itt.com/newsroom/publications/code
conduct/ تحظر مدونة  شركة تابعة للمشتري. تكما لو كان

وأسرھم قبول أي السلوكیات الخاصة بالمشتري على أي من موظفیھا 
ھدایا تجاریة من أي مورد أو أي شركات غیر حكومیة بخالف 

المرطبات والوجبات المحدودة أثناء االجتماعات التجاریة أو السلع 
الترویجیة للشركات ذات القیمة االسمیة فقط، إال أننا، رغم ذلك، ال 

نشجع على قبول مثل تلك الھدایا. وفي الشركات الحكومیة، یجب أال 
تم قبول أي ھدایا تجاریة من أي نوع من خالل موظفي المشتري أو ی

یوافق البائع على االلتزام بقیود الھدایا التجاریة  أي من أفراد أسرھم.
ھذه، ویقر أن عدم االلتزام بھذا البند یعد سبًبا لإلنھاء الفوري لھذه 

 االتفاقیة بسبب ومبرر دون وجود أي مسؤولیات أخرى على المشتري.

28. PURCHASER’ S CODE OF CONDUCT - Seller 
agrees to adhere to the Code of Conduct 
http://www.itt.com/newsroom/publications/code-of-
conduct/ of Purchaser’s parent, (ITT Inc.), as if it were 
an affiliated company of Purchaser. Purchaser’s Code 
of Conduct prohibits any of its employee and their 
families from accepting any business courtesy from a 
supplier on non-government business other than 
limited refreshments and meals during a business 
meeting or promotional business items of only token 
value, however ,such gifts are discouraged. On 
government business, no business courtesies of any 
kind can be accepted by any of Purchaser’s employee 
or their families. Seller agrees to conform to these 
business courtesy restrictions and acknowledges that 
their failure to comply is grounds for immediate 
termination of this Agreement with cause without 
further liability. 

  

یوافق البائع على االلتزام ببروتوكوالت توقعات  –. بروتوكول البائع 29
 بالمشتري والموجودة في الموقع التالي:الموفر الخاصة 

-Media/itt/ITTSite/About/itt_supplierhttp://itt.com/itt/
expectations.pdf   ویجب أن یتعامل الموردون بطریقة عادلة

علیھم، مع المشتري، السعي بجدیة نحو "القیام بالشيء ومنفتحة، ویجب 
الصحیح بصفة دائمة" فیما یتعلق بالسلوك التجاري واألخالقیات 

والمواطنة في الشركات. ویتوقع من الموردین التحلي بالمصداقیة، 
باإلضافة إلى االلتزام الصارم بروح ونص كل القوانین، مع توفیر منتجات 

مع االمتثال لكل معاییر المواطنة في الشركات وخدمات عالیة الجودة، 
المقبولة محلًیا، وتعزیز والحفاظ على بیئة عمل تدعم االحترام المتبادل 

باإلضافة إلى التحلي بسمات المواطن  واالنفتاح والنزاھة الشخصیة
العالمي من خالل عدم تبني مبدأ الغایة تبرر الوسیلة واالرتقاء بصفة دائمة 

 یات البیئیة واالجتماعیة.لتحمل المسؤول

29. SELLER PROTOCOL – Seller agrees to adhere 
to the Supplier Expectation Protocols of Purchaser 
http://itt.com/itt/Media/itt/ITTSite/About/itt_supplier-
expectations.pdf Suppliers are expected to conduct 
themselves in a fair and open manner, and together 
with Purchaser strive to "do the right thing always" 
with respect to business conduct, ethics and corporate 
citizenship. Suppliers are expected to be truthful, 
strictly adhere to the letter and the spirit of all laws, 
provide high-quality products and services, conform 
to locally accepted standards of good corporate 
citizenship, promote and sustain a work environment 
that fosters mutual respect, openness and individual 
integrity as well as be a global citizen by never letting 
the end justify the means and always living up to 
ethical, environmental and social responsibilities. 

  
العالقة بین المشتري والبائع ھي عالقة بین  -. المقاول المستقل 30

شركة والمقاولین المستقلین ولیست عالقة شراكة أو رئیس ووكیل أو 
30. INDEPENDENT CONTRACTOR - The 
relationship between Purchaser and Seller is that of 

http://www.itt.com/newsroom/publications/code-of-conduct/
http://www.itt.com/newsroom/publications/code-of-conduct/
http://www.itt.com/newsroom/publications/code-of-conduct/
http://www.itt.com/newsroom/publications/code-of-conduct/
http://itt.com/itt/Media/itt/ITTSite/About/itt_supplier-expectations.pdf
http://itt.com/itt/Media/itt/ITTSite/About/itt_supplier-expectations.pdf
http://itt.com/itt/Media/itt/ITTSite/About/itt_supplier-expectations.pdf
http://itt.com/itt/Media/itt/ITTSite/About/itt_supplier-expectations.pdf
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شركة مشتركة أو عالقة توظیف أو أي نوع من أنواع العالقات المشابھة 
لذلك. لن یحصل أو یتلقى أي طرف من الطرفین أي حق أو سلطة لتحمل 

نیابة عن الطرف اآلخر بأي طریقة من  المسؤولیة أو لعمل أي التزام
 الطرق نتیجة لھذه االتفاقیة أو غیر ذلك.

independent contractors and not that of partners, 
principle and agent, joint ventures, employment or 
similar types. Neither Party has and neither Party will 
receive as a result of this Agreement or otherwise any 
right or authority to assume responsibility or create 
any liability on behalf of the other in any manner. 

  
توفیر كل المراسالت بین البائع وبین المشتري یتم  - اللغة اإلنجلیزیة .31

وكل المعلومات التي یتم توفیرھا إلى المشتري باللغة اإلنجلیزیة. ویمكن 
أن تتم ترجمة تلك المراسالت من أجل تسھیل األمور، إال أن النسخة 

 اإلنجلیزیة منھا تكون ھي الوثائق القانونیة المسیطرة والملزمة.

31. ENGLISH LANGUAGE - All of Seller’s 
communication with Purchaser and information 
provided to Purchaser shall be supplied in the English 
language. Translations may be made for convenience, 
but the English versions shall be the controlling legal 
document. 

  
یمنح البائع المشتري كل الحقوق والتراخیص  – الفكریة. الملكیة 32

الالزمة للمشتري والشركات التابعة لھ والفرعیة منھ الستخدام ونقل 
وتمریر وبیع المنتجات والخدمات، باإلضافة إلى ممارسة الحقوق 

 الممنوحة بموجب طلب الشراء ھذا.

32. INTELLECTUAL PROPERTY – Seller grants 
Purchaser all rights and licenses necessary for 
Purchaser and its subsidiaries and affiliates to use, 
transfer, pass-through, and sell the products and 
services and to exercise the rights granted under this 
Purchase Order. 

  
الھدف من طلب الشراء ھذا أن یكون، لكال  – االتفاقیة. مجمل 33

الطرفین، التعبیر النھائي عن االتفاق المبرم بینھما، كما أنھ یعد بیاًنا 
أي  بغض النظر عنمكتمالً وحصرًیا لكل الشروط المتعلقة بھذا االتفاق، 

ھذا الموضوع. وال یجوز تعدیل اتفاقات شفھیة أو مكتوبة سابقة تتعلق بنفس 
و إنھاء ھذه االتفاقیة بشكل شفھي، ولن یكون أي تعدیل أو أي تنازل مطلوب أ

عن أي من تلك البنود الواردة في ھذه االتفاقیة ملزًما إال إذا كان مكتوًبا 
  تنفیذ ھذا التعدیل أو التنازل.لوموقًعا علیھ من قبل الطرف الذي یسعى 

33. ENTIRE AGREEMENT – This Purchase Order 
is intended by the parties as a final expression of their 
agreement and also is a complete and exclusive 
statement of the terms thereof, any prior oral or 
written agreements as to the same subject matter 
notwithstanding. This agreement may not be modified 
or terminated orally, and neither modification nor any 
claimed waiver of any of the provisions hereof shall 
be binding unless in writing and signed by the party 
against whom such modification or waiver is sought 
to be enforced. 

 


