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 كیمین أوروبا أن.في  الشروط واألحكام العامة للبیع والتسلیم ألنظمة تطبیق

التعاریف 1المادة   
 .معًاأنظمة التطبیق والشروط واألحكام  فاقیة تا: التفاقیةا1.1
 . كیمین أنظمة تطبیقاتالعمیل الذي یستخدم  العمیل: 1,2
 .ألطرافا بمجرد توقیع   التنفیذ، حیز  االتفاقیةالتاریخ الذي تدخل فیھ تاریخ السریان:   1,3
 . كیمین نظام تطبیق: المعدات1.4
 :، لغرضمجتمعابشكل حصري و مجیاتھابرو خدماتھاو كیمین  نتجاتمع مالعمیل من قبل لمعدات : استخدام ااالستخدامالغرض من   1،5

 ؛  المعدات استخدام ب العمیل(أ) تصنیع منتجات 
 أو إصالحھا أو أي نوع من خدماتھا ؛ أو  المعدات (ب) صیانة 

 باالتفاقیة. فیما یتعلق  العمیلمن قبل  للمعدات  (ج) أي استخدام آخر
  (بلجیكا) ، مسجلة لدى  42، توكومستالن ھیرینتلز 2200شركة تأسست بموجب قوانین بلجیكا ،  مكتب مسجل في  :   (Kemin EUROPA N.V) كیمین أوروبا أن.في1.6
 0411.987.209تحت رقم  ”Crossroad for Enterprises ”كروس روود لمشاریع االعمال بنك
 والعمیل  كیمین  ألطراف:ا1.7
 .العمیل و كیمین : كل من لطرف ا1.8
 .االتفاقیة جزًءا منأنھا  كما ھو موضح كیمین  منتجات: لمنتجاتا 1.9

 .االتفاقیةجزًءا من أنھا  كما ھو موضح كیمین  خدمات: الخدمات 1.10
 .المعدات أو االتفاقیةكما ھو موصوف في وكونھ جزًءا من  كیمین  : برنامجمجیةلبرا 1.11
 . كیمین الشروط واألحكام العامة للبیع والتسلیم ألنظمة تطبیق واألحكام:الشروط  1.12

 یجب أن یكون للمصطلحات المعرفة في صیغة المفرد معنى مشابھ عند استخدامھا بصیغة الجمع ، والعكس صحیح ، ویجب أن یتضمن أحدھما اآلخر. 

 نطاق التطبیق 2المادة 
) یوًما على األقل من دخول  15من جانب واحد في أي وقت عند اإلخطار بأي تعدیالت أو تغییرات كتابیة قبل خمسة عشر (الشروط واألحكام  بالحق في تعدیل   كیمین   تحتفظ 2.1

كتابیًا باإلنھاء.   كیمین  ) یوًما من ھذا اإلشعار عن طریق إخطار15إنھاء ھذه االتفاقیة في غضون خمسة عشر (  للعمیلیجوز    الحالة،التعدیالت أو التغییرات حیز التنفیذ. في ھذه  
 كیمین.  فستصبح الشروط الجدیدة ساریة اعتباًرا من التاریخ المحدد في اإلخطار المقدم من اإلنھاء،بھذا  كیمین العمیلإذا لم یخطر 

بغض النظر عن الوقت   صراحة،غیر قابلة للتطبیق ومستبعدة    بالعمیلالذي وافق علیھا. الشروط واألحكام العامة الخاصة    العمیل قًا إلى  مسبالشروط واألحكام  تم إخطار   2.2
 .الذي تم إرسالھ فیھ أو عنوان موضوعھ

 .الشروط واألحكامیجب أن تسود الصیاغة اإلنجلیزیة لھذه  2.3
 ما لم یتم قبولھا صراحةً من  واألحكام،الشروط  ة في العروض والطلبات وشروط الشراء وما إلى ذلك ال تشكل استثناًء من  مذكورللعمیل  أي متطلبات خاصة أو عامة   2.4

 .كتابةً  كیمین
 .العمیلإلى   كیمین من  -طبیعتھا  بغض النظر عن    -اإلضافیة  الخدمات    و / أو أداء المعدات  على جمیع الطلبات والعروض واالتفاقیات المتعلقة ببیع    تنطبق الشروط واألحكام 2.5
 ھي التي تسود. اتفاقیة أنظمة التطبیق  فإن األحكام الواردة في  والشروط واألحكام،اتفاقیة أنظمة التطبیق إذا كان ھناك تناقض أو غموض بین األحكام الواردة في  2.6

 وصف المعدات وملكیتھا  3المادة 
وأنظمة التحكم   العمیل على أنھ بدون البرمجة المناسبة لمعدات  العمیل أو أنظمة التحكم األخرى. یوافق  بالعمیل الخاصةبرمجة المعدات  للمعدات  كیمین ال یشمل تركیب 3.1

 . من االستخدام  الغرضأو  كیمین  وفقًا لتوصیات المعدات قد ال یتم تطبیق المنتجات المطبقة باستخدام  األخرى،
وحده مسؤولیة   العمیل. یتحمل العمیلبطریقة أخرى من قبل   اأو استخدامھ ھاأثناء تشغیل دات المعالمستخدمة مع  المنتجاتمراقبة ومراقبة مستویات  العمیل  یجب على 3.2

باإلضافة إلى جمیع لوائح األغذیة واألعالف والصحة ذات الصلة ویتم تسلیمھا إلى المنتج   الغرض من االستخدام  و  كیمین  یتم استخدامھا وفقًا لتوصیات المنتجاتالتأكد من أن 
 .قد تلقوا التدریب المناسب  المعداتمسؤوالً عن التأكد من أن مشغلي   العمیل. سیكون للعمیلالنھائي 

 . كیمین ما لم یتم الحصول على أي موافقة كتابیة مسبقة أخرى من  ستخدام لغرض من االلوفقًا  المعداتصراحة على استخدام  لعمیل، یوافق ا التفاقیةخالل مدة ا  3.3
دائم،  ، حقًا غیر حصريالعمیل ویقبل  ،للعمیل كیمینباع. تمنح ت وال  ةمرخص مجیةالبرفإن  الوثیقة،بغض النظر عن أي شيء یتعارض مع ما ھو منصوص علیھ في ھذه  3.4
. الترخیص المنصوص علیھ في ھذا القسم مخصص فقط  االتفاقیةووفقًا لشروط  بالمعداتفیما یتعلق   البرمجیةقابل للترخیص من الباطن الستخدام   عنھ، غیرقابل للتنازل  غیر

أي   كیمین . لن تقدم االتفاقیةخالل مدة  للعمیلالمقدمة  مجیةأو إصدارات جدیدة من البر ، تحدیثات  ترقیات، أوأي أو  ،االتفاقیةالمتاح في تاریخ سریان  مجیةالبرإلصدار 
 . االتفاقیةبعد إنھاء االتفاقیة بموجب مجیة للبرتحدیثات أو صیانة 

 إبرام اتفاق   - الطلبیات  -عروض ال 4المادة 
 .االتفاقیةمن خالل توقیع  العمیل  طلبیةالكتابیة على  كیمین غیر ملزمة بدون موافقة كیمین جمیع العروض أو مؤشرات األسعار أو أي نوع آخر من العروض المقدمة من 4.1
 .اتفاقیة أنظمة التطبیق وأي تعلیمات خاصة أخرى فيالخدمات  المطلوبة،تواریخ التسلیم  الشحن،تعلیمات  الشراء،إجمالي سعر  السعر، المحددة، الكمیة، المعدات  إن4.2
 .كونھا تكوین نوع المنتج أو األداة أو الخدمة المطلوبة علیھا،ویوافق   المعداتبأنھ على درایة بمواصفات  العمیل  یقر 4.3
 .طرافاألأو التنازل عن أي أحكام ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك كتابةً بین  تعدیلھا،أو االتفاقیة ال یجوز تعدیل  4.4

 تسلیم المعدات 5المادة 
بإجراء ترتیبات الشحن الالزمة. إذا لم یتم استالم أي من ھذه التعلیمات أو   كیمینمسبقًا بوقت كاٍف للسماح لـ المناسبة،بجمیع المعلومات  كیمین  مسؤوالً عن تزوید  العمیل  یكون 5.1

وفقًا لتقدیرھا المطلق ودون اإلخالل بأي   ،كیمینلـفیجوز  جانبھا،تتطلب نفقات أو تأخیًرا غیر معقول من ) الوحید كیمین وفقًا لتقدیر( المستندات أو التأكیدات في الوقت المناسب أو كانت
 .تأخیر وقت توصیل  أخرى،تعویضات 

فإن لیست   اإلمكان،من احترام شروط التسلیم قدر  تماًما وبدون أي التزام. على الرغم  المواعید المحتملةوھي  االتفاقیةعند إبرام  كیمین سیتم تحدید مواعید التسلیم والتركیب من قبل  5.2
  كیمینتعویضات. تتعھد  بدفع كیمین ولن یتم تحمیل  ؛المعدات ثمن برفض استالم أو دفع   للعمیل وھذه الظروف ال تسمح  التثبیت، مسؤولة مالیًا عن عواقب التأخر المحتمل في التسلیم أو 

بإنھاء    للعمیلیُسمح   ،محتملالاعتباًرا من تاریخ التسلیم "ستة أشھر  )  6( " . في حالة تجاوز ھذا التأخیر محتملعن التأخیر في التسلیم أو التركیب فیما یتعلق بتاریخ التسلیم ال العمیل بإبالغ 
 . كیمین عن طریق إرسال إشعار كتابي مسبق إلى االتفاقیة 

https://www.proz.com/kudoz/english-to-arabic/other/6454798-crossroads-bank-of-enterprise.html#13910554
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 القبول  - التفتیش  6المادة 
 .في تاریخ التشغیلالعمیل و كیمین  ") بینمستند قبول مقدم الطلبسیتم توقیع مذكرة تركیب ونقل نموذج ("  محددًا،التي تتطلب تثبیتًا  المعداتفي حالة  6.1
. في حالة وجود عیوب أو  التفاقیة أنظمة التطبیقل  لتحدید أي عیوب بصریة أو ما إذا كان أي جزء ال یمتث للمعداتإجراء فحص  المعداتفور تسلیم و / أو تركیب العمیل یجب على  6.2
 :ھذا اإلشعار الكتابي صالح فقط إذا ن.  كیمی عن طریق إشعار كتابي إلى المعدات  رفض العیب أو الجزء غیر المطابق من للعمیل یجوز ، التطبیقأنظمة   التفاقیة مطابقةالعدم 

i اكتشاف العیب المزعوم أو عدم المطابقة وعلى أي حالعلى الفور عند  نكیمی بإخطارالعمیل ) قام: 
 :للعیوب البصریة •

 .(CMR) شحنمن خالل اإلشارة الكتابیة إلى مستند ال المعدات عند استالم  •
 ) أیام تقویمیة من تاریخ التسلیم ؛ أو 7مباشرة كتابیًا في موعد ال یتجاوز سبعة ( كیمین عن طریق إخطار •
 ؛ أو  المعداتقبل استخدام  في أي حال من األحوال •

 :بالنسبة للعیوب الخفیة •
 التثبیت. ) شھًرا من تاریخ التسلیم و / أو 12في موعد ال یتجاوز اثني عشر ( •

 (ii  ؛لمعداتاو / أو مواصفات  التفاقیة أنظمة التطبیقویدعم كیفیة فشل التسلیم في االمتثال   العمیل یحدد 
 (iii  و  الداعمة؛تضمین جمیع األدلة والوثائق  العمیلیجب على 
 (iv  19 للمادةیتم إرسال اإلشعار وفقًا. 
 .لفحصھاكیمین غیر المطابقة متاحة حتى تتاح الفرصة لـ المعداتبالعیب المزعوم أو العمیل  سیحتفظ  6.3
  العمیل یُعتبر    ، 6.3وفقًا للمادة   كیمین   لمتاحة للفحص بواسطة  العمیل بالمعداتأو في حالة عدم احتفاظ    ، 6.2في حالة عدم وجود إشعار ساٍر وفي الوقت المناسب وفقًا للمادة   6.4

 .تسلیمھاالتي تم  المعدات  قد وافق بشكل نھائي على
دون    المعداتتجاریًا الستبدال ھذه    صحیحةجھودھا ال   كیمینفستبذل    ،التطبیقاتفاقیة أنظمة  معیب أو غیر متوافق مع  المعدات  على أن أیًا من    الفحص،بعد    ، كیمینإذا وافقت    6.5

غیر  المعدات    ثابة تأخیر في تسلیمألي معدات معیبة أو غیر مطابقة. ال یمكن اعتبار االستبدال بم  للعمیل. یجب أن یكون ھذا ھو العالج الوحید  العمیلأي تكلفة إضافیة على  
 . باتفاقیة أنظمة التطبیقالمطابقة لجزء منھا فیما یتعلق 

 تسلیم الخدمات 7المادة 
 .بطریقة دؤوبة ومھنیة   االتفاقیةعلى النحو المنصوص علیھ في  العمیل بالخدمات كیمین یجب أن تزود 7.1
.  بالخدماتفیما یتعلق  كیمین ھي الضمانات الوحیدة التي تقدمھا 10 المادة "كما ھي". الضمانات الصریحة المنصوص علیھا في بالخدماتتقاریر تتعلق   نتائج،، بیاناتیجب تقدیم أي  7.2

 .بالخدماتفیما یتعلق بأي بیانات ونتائج وتقاریر تتعلق  العمیل المسؤولیة تجاه  أبدًا كیمین  لن تتحمل

 البرمجیة استخدام  8المادة 
حقًا غیر حصري ودائم وغیر قابل   العمیل ، ویقبل للعمیل   كیمینباع. تمنح ت وال  ةمرخص مجیةالبر ، فإنتفاقیةغض النظر عن أي شيء یتعارض مع ما ھو منصوص علیھ في ھذه االب 8.1

الترخیص المنصوص علیھ في   إن . لغرض من االستخدام لووفقًا  مجیةالبرحصریًا فیما یتعلق ب معداتلااویوافق على استخدام  برمجیةال للتحویل وغیر قابل للترخیص من الباطن الستخدام 
لن تقدم   االتفاقیة. خالل مدة  للعمیلالمقدمة  مجیاتالبرأو تحدیثات أو إصدارات جدیدة من حسینات و أي تتفاقیة أاریخ سریان االفي ت ةالمتاح  مجیةلبرھذا القسم مخصص فقط إلصدار ا

 . االتفاقیة بعد إنھاءاتفاقیة بموجب ال  مجیةللبرأي تحدیثات أو صیانة كیمین 
على أنھ لن یقوم بنفسھ أو من خالل أي مقاول (من الباطن) أو طرف ثالث   العمیلیوافق  .مجیةللبر استخدامھ لىعلى االمتثال لجمیع القوانین والقواعد واللوائح الساریة ع العمیل یوافق 8.2

 :بما یلي
 ؛  مجیةالبر(أ) نسخ 

متاًحا للوصول إلیھ من قبل جھات   مجیةالبرجار ، النقل ، أالتوزیع ، المشاركة بالوقت ، أو جعل أي جزء من ئست(ب) الترخیص ، الترخیص من الباطن ، البیع ، إعادة البیع ، اإلیجار ، اإل
 خارجیة ؛

 ؛  كیمین خدمات  و / أو  منتجاتلغرض تطویر أو تشغیل المنتجات أو الخدمات المزمع تقدیمھا ألطراف ثالثة في منافسة مع  اأو استخدامھ مجیة(ج) الوصول إلى البر 
یة أو تقنیات أو خوارزمیات واجھة المستخدم  (د) إلغاء التحویل البرمجي أو التفكیك أو الھندسة العكسیة أو محاولة استنباط أو إعادة بناء أو تحدید أو اكتشاف أي مصدر أفكار أساس

 القانون المعمول بھ ؛  یسمح بھالذي  بأي وسیلة كانت ، أو الكشف عن أي مما سبق إال بالقدر الصریح   مجیةللبراألساسیة 
 ؛ مجیةالبر(ھـ) إعاقة أي امتیاز أو مصلحة أمنیة على 

 في المجال العام ؛  مجیةالبر(و) اتخاذ أي إجراء من شأنھ أن یتسبب في وضع شفرة المصدر أو 
) غیر قانونیة أو غیر قانونیة أو احتیالیة أو ضارة ، أو فیما یتعلق بأي غرض  iبأي طریقة (مجیة البرأو استخدام  التفاقیةفي بیئة غیر مسموح بھا صراحةً بموجب ا مجیةالبر(ز) استخدام 

 أو ینتھك حقوق طرف ثالث ؛  خالف) ی iiأو نشاط غیر قانوني أو غیر قانوني أو احتیالي أو ضار أو ( 
 ؛ مجیةالبر(ح) التحایل على أي إجراءات تقنیة أو إجراءات وقائیة أخرى (بما في ذلك أي قیود للمستخدم أو قیود العرض) المضمنة في 

 للكمبیوتر. ة إلنشاء أو استخدام أو إرسال أو تخزین أو تشغیل فیروسات أو تعلیمات برمجیة أو ملفات أو نصوص أو وكالء أو برامج أخرى ضار مجیةالبراستخدام  (ط)
 .أو ینتھك أي قانون معمول بھ كیمینلـ حقوق ملكیة فكریةأو یختلس أو ینتھك أي  خالفي فعل أو فشل في أداء أي فعل یكون إغفالھ أو یالقیام بأ(ي) 

 
كتابیًا على الفور بأي استخدام غیر مصرح بھ قد    كیمین   إخطار  العمیل على  ، و  ا أو استخدامھ  مجیةالبرلمنع الوصول غیر المصرح بھ إلى    مكنةبذل كل الجھود المالعمیل  یجب على    8,3

 یكون على علم بھ. 

 استخدام المعدات 9المادة  
. ال یمكن تحمیل    االستخدام الغرض من  مع     بطریقة غیر متوافقة  لمعداتالبضائع و / أو الحیوانات ، في حالة استخدام ا  ،المسؤولیة عن األضرار التي تلحق باألشخاص    كیمینال تتحمل  9,1

وال عن المنتج النھائي الذي  العمیل  من قبل  االتفاقیة  المشتراة بموجب    الخدماتو / أو    لمنتجاتا  ،   للمعداتالمسؤولیة عن نتائج المعالجة أو المعالجة غیر السلیمة أو غیر الصحیحة    كیمین 
 . العمیل یبیعھ 

 بما یلي:العمیل یقر  9,2
i االستخدامغرض من للواإلشراف علیھا وفقًا  المعداتوحده المسؤولیة عن استخدام  العمیل) یتحمل . 

ii  (  بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر ، المتطلبات المتعلقة بمعالجة المنتج   الخدماتو / أو  المنتجات    ،مجیة  البر  ،للمعدات  المسؤولیة الكاملة عن االستخدام المحدد  العمیلیتحمل ،
(بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر متطلبات السالمة وبیئة العمل) والقوانین ذات الصلة وجمیع أنواع القواعد    العامةالسلطة  ولوائح بیئة العمل ووثائق المنتج باإلضافة إلى متطلبات  

 ئح األخرى ؛ واللوا
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(iii    لموظفیھا أو األطراف الثالثة الناتجة عن سوء االستخدام أو التعدیالت غیر المصرح بھا على   المعدات  التي تسببھا  جسدیةوحده المسؤولیة عن جمیع األضرار المادیة وال  العمیلیتحمل
 ؛  المعدات، وعن جمیع األضرار التي تتجاوز التآكل العادي والمعقول أو الخسارة المادیة من  المعدات

iv  (  وحده مسؤولیة الحصول على ھذه    العمیل   في تطبیقات معینة موافقة (حكومیة) محددة في بعض البلدان ؛ یتحمل  خدماتھا  و / أو   یاتھابرمج   ،  منتجاتھا  ،   كیمین  معداتیتطلب استخدام
 الموافقة ؛ و

 (v   كیمینلن تتحمل  حقوق الملكیة الفكریة. ال ینتھك أي حقوق ألطراف أخرى ، بما في ذلك  الخدماتو / أو  مجیاتالبر،المنتج ،  للمعدات  استخدامھالمسؤولیة الكاملة عن أن  العمیلیتحمل  
 أي مسؤولیة فیما یتعلق بھذا. 

 
 الضمان المحدود 10المادة 
) شھًرا من تاریخ التسلیم أو التثبیت (عند  12لمدة اثني عشر ( المعدات كیمینتضمن  كتابیًا، . ما لم یتم االتفاق على خالف ذلك مللغرض من االستخداخصیًصا  المعداتتم تصمیم 10,1

 ): "الضمان المحدود"االقتضاء) في ظل الشروط المحدودة التالیة (المشار إلیھا فیما یلي باسم 
وستتوافق إلى حد كبیر مع المواصفات الفنیة   والتصنیع، خالیة من العیوب في المواد  المعداتستكون  ،  لغرض من االستخداملاستخدامھا مع وفقًا یتم   صحیح،عند تثبیتھا بشكل  10.2

 الملصق. علیماتوتكیمین عندما تستخدم حسب التوجیھات ووفقًا لتوصیات  كیمین منتجاتوستطبق   المعداتالمقدمة مع 
العمیل تكالیف الصیانة واإلصالح   یتحمل. لن المعداتالقیام بأعمال الصیانة وإصالح  كیمین . یحق فقط لممثل كیمینخدمات بشكل حصري مع  بإجراء صیانة روتینیة  العمیل یقوم  10.3

 العادیة.
 . نظام التطبیق اتفاقیةفي  وفقًا للحد األدنى من الكمیات واألسعار المتفق علیھا المنتجات. یتم شراء االتفاقیةفخالل مدة المعدات وفقا للغرض من االستخدام  حصریًا  العمیل یستخدم  10.4
 التي تم استخدامھا المعداتعلى  المادةلن یتم تطبیق أي ضمان منصوص علیھ في ھذه  10.5

 ؛ كیمینأ. تم تعدیلھا أو تغییرھا أو تكییفھا بأي شكل من األشكال دون موافقة خطیة من 
 ؛ االستخدامالغرض من مع  ال تتوافقبطریقة  اأو استخدامھ اب. تمت إساءة معاملتھ

 بذلك؛للقیام  كیمینمن قبل أي طرف ثالث لم یتم تعیینھ من قبل تم إصالحھا أو صیانتھا ج. 
 ؛ نر كیمیغیمن قبل أي طرف آخر  اد. تم تركیبھ

 ؛  كیمین خدماتو  برمجیات، معداتغیر . تُستخدم مع المنتجات أو البرامج أو المعدات ه
 النقل؛ إلى الحد الذي تُعزى فیھ المشكالت إلى  ، كیمیندون موافقة خطیة من  تغییر مكان المعدات  .و

 أو  بھا؛أو العبث  معداتالعلى   كیمین ز. تمت إزالة عالمة الرقم التسلسلي ل
 ح. تم تحویلھا أو إعادة بیعھا إلى أي طرف ثالث.

 مما یلغي الضمان المعمول بھ.  للمعداتتعدیالً أو تغییًرا  المعدات. تشكل أي محاولة لتفكیك أو تقسیم ط
على سبیل المثال ال   ذلك، بما في  ذلك، ضمنیة أو غیر  ،صریحة نوع، ویتم تقدیمھ صراحةً بدالً من جمیع الضمانات األخرى من أي    للعمیلالضمان السابق ھو الضمان الحصري  10,6

الخدمات و / أو للمعدات   حقوق الملكیة الفكریة لألطراف الناتجة عن أي استخدام  - ضمانات القابلیة للتسویق ، والمالءمة لغرض أو استخدام معین ، وعدم التعدي على أي ثالث  الحصر،
 وأي ضمان ینشأ بموجب القانون ، عن أي مسار للتعامل أو األداء ، أو العرف أو معاییر الصناعة. 

أو أي  العمیل . لن تكون أي ضمانات من أي نوع من قبل كیمین  خدماتو / أو  بمعدات فیما یتعلق  كیمین أو أي شخص آخر بتقدیم أي ضمانات نیابة عن  العمیل كیمینتفوض  ال  10.7
 . كیمینشخص آخر ملزمة لـ

 ھذا یؤثر على أي حقوق قانونیة للمستھلكین أو مشترین آخرین ال یمكن التنازل عنھا أو تقییدھا بموجب عقد.   الضمان المحدودال شيء في بیان  10.8
تم  یأیًضا ، تحت أي ظرف من الظروف ، مسؤولة عن أي ضرر ، عندما كیمین ، لن تكون  10.1 المادةكما ھو موضح في الضمان المحدود على أنھ بعد انتھاء فترة  العمیلیوافق  10.9

 . الغرض من االستخدام بطریقة غیر متوافقة مع  المعدات استخدام 
 

 المسؤولیة والتعویض  11المادة 
سواء كانت قائمة في   الظروف،بأي حال من األحوال المسؤولیة تحت أي ظرف من  كیمین  لن تتحمل بھا،إلى أقصى حد تسمح بھ القوانین المعمول  التعویض،باستثناء التزامات  11.1

 : اقیةتفاالعن اإلجراءات التالیة التي قد تنشأ عن  ذلك، العقد أو المسؤولیة التقصیریة (بما في ذلك اإلھمال والمسؤولیة الصارمة) أو غیر 
i( بما في ذلك على سبیل المثال ال للعمیل األضرار أو الخسائر المتعلقة باألنشطة المھنیة)،ضیاع الوقت أو الخسارة بسبب التأخیر في التسلیم أو فقدان اإلنتاج أو انخفاض النتائج أو   الحصر

 ). فقدان الحیوانات
ii (بما في ذلك على سبیل ا) لمثال ال الحصر خسارة المبیعات أو األرباح وخسارة االستخدام و / أو التكالیف الرأسمالیة) ؛أي خسائر تجاریة أو اقتصادیة من أي نوع 

 (iii و  ثالث؛من قبل طرف  العمیلأي دعوى ضد 
iv( أي أضرار أو خسائر أو تكالیف خاصة أو غیر مباشرة أو عقابیة أو عرضیة أو تبعیة عام،بشكل. 

أو أحكام الضمان ستكون اإلصالح   االتفاقیةالكاملة عن خرق كیمین  ومسؤولیة للعمیلفإن التعویض الوحید والحصري  بھا،بصرف النظر عن أي أحكام مخالفة في القوانین المعمول   11.2
مقابل سعر  العمیل یتم استرداد المبالغ التي دفعھا  معقول،ل غیر قابل للتحقیق بشكل إذا كان ھذا اإلصالح أو االستبدا أو، ،المنتجات و / أو  المعداتاستبدال  ،اونفقاتھ كیمین  حسب خیار أو،

بما في ذلك أي ضمان أو شرط ضمني خاص بالتسویق والجودة المرضیة    الضمنیة، . یتم استبعاد جمیع الشروط واإلقرارات والضمانات الصریحة أو المنتجاتو / أو  للمعدات الشراء
 .إلى أقصى حد یسمح بھ القانون االنتھاك،وعدم والمالءمة لغرض معین 

 .االتفاقیةاآلخر لاللتزامات الناشئة عن  الطرفكعالج لخرق  القانون المدني البلجیكيمن  5.97على استبعاد الحق في تخفیض السعر. المادة   فاألطراتفق ت  11.3
ومطالبات مسؤولیة المنتج بموجب األحكام القانونیة   10المادة في  الضمانات المحدودةوالدفاع عنھ وحمایتھ من جمیع التكالیف المتعلقة بخرق  العمیل تعویض كیمین  یجب على 11.4

 .ووثائق السالمة ذات الصلة االستخدامللغرض من عند استخدامھا وفقًا  المعداتأن ھذه المسؤولیة تنشأ مباشرة من عیوب في  شریطة أن یثبت اإللزامیة المعمول بھا  
أو  مصاریف  ،تكلفة  ،إجراء  ، تسویة   ،حكم  ،دعوى    ، عقوبة  ،غرامة  ، رسوم ،ضرر  ،خسارة  ،التزام   ، وتعویضھ من وضد أي مسؤولیة  كیمین حمایة العمیلیجب على  11.5

وجمیع   كیمین  دعاوى مرفوعة ضد  و تسویة أي دعاوى أ، االستئناف  ،مصاریف الدفاع ،من أي نوع أو طبیعة على اإلطالق ، بما في ذلك جمیع أتعاب المحاماة المعقولة وتكالیف  تمدفوعا
، إال إذا كانت مشمولة على وجھ التحدید   اتفاقیة أنظمة التطبیقئ عن من قبل شخص ثالث طرف ناش كیمین تكالیف التحقیق المتعلقة بھا والتي قد یتم فرضھا أو تكبدھا أو تأكیدھا ضد 

 .10المادة بالضمانات المحدودة في 
مشروطة بإخطار كتابي للطرف الُمطالَب بالتعویض فیما یتعلق بمطالبة أو دعوى قضائیة یُزعم أنھا مغطاة في غضون   المادةالتزامات الطرف الُمطالَب بالتعویض بموجب ھذه  11.6

ض إشعاًرا بالمطالبة المذكورة أو دعوى قضائیة. التعویضات المذكورة أعاله مشروطة أیًضا بتعاون الطر15خمسة عشر ( ض مع) یوًما بعد تلقي الطرف الُمعوَّ الطرف الُمعَوض  ف الُمعوَّ
باطالً فیما یتعلق بأي مطالبة أو إجراء  بأي شكل من األشكال في التحقیق والدفاع عن أي مطالبة أو دعوى قضائیة یُزعم أنھا مشمولة بالتعویضات المذكورة أعاله. یعتبر أي تعویض 

 الطرف الُمطالَب بالتعویض.  قانوني یتم من أجلھ تسویة أو أي عرض تسویة دون الحصول على موافقة خطیة مسبقة من

 القوة القاھرة 12المادة 
بسبب (على سبیل المثال ال الحصر) الحرب (المعلنة أو غیر المعلنة) ، األوبئة ، األوبئة ، القضاء والقدر ، الحریق   االتفاقیةمسؤولة عن أي تأخیر أو ضعف في تنفیذ  كیمین  لن تكون  12.1

نقصھا ، والتعبئة الكلیة    ول على المواد الخام أو، الفیضانات ، اإلضراب ، العمل الصراع ، والھجمات اإللكترونیة ، وانقطاع التیار الكھربائي ، وتعطل المعدات ، وعدم القدرة على الحص
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، والتي لم تستطع تم توقعھا بشكل معقول في تاریخ  كیمینأو الجزئیة ، وحظر االستیراد والتصدیر ، ولوائح أي سلطة حكومیة ، أو أي سبب أو حالة خارجة عن السیطرة المعقولة لـ
 .")حدث القوة القاھرةمستحیًال إلى حد معقول (یشار إلیھ فیما یلي باسم " كیمین  ، وال یمكن تجنبھا بشكل معقول مما یجعل أداء االتفاقیة من قبل  االتفاقیة

لیس أقل من فترة التأخیر التي تسببھا مثل ھذه   حال،وفي أي  المعقولة،حسب الضرورة  االتفاقیةالحصول على وقت إضافي لتنفیذ  كیمین یحق لـ القاھرة، القوة في أي حالة من حاالت  12.2
 .الظروف

 .تقسیم إنتاجھا وتسلیمھا بین عمالئھا كما تراه مناسبًا وفقًا لتقدیرھا الخاصكیمین  یحق ل ،قاھرةحدث قوة في أي  12.3
) االضطرار إلى استرداد المبالغ  iiiأو ( للعمیل،) دفع أي تعویض iiأو ( المسؤولیة،) تحمل iكلیًا أو جزئیًا دون ( االتفاقیة تعلیق أو إنھاء  كیمین یحق لشركة قاھرة،قوة في أي حدث  12.4

 .العمیلالمدفوعة بالفعل من قبل 
  الطرف) أیام تقویمیة من حدوثھ ویجب على ھذا 10في غضون عشرة ( حدث القوة القاھرةإلثبات  اآلخر، للطرفتقدیم إشعار  حدث قوة قاھرةیدعي وقوع  طرفیجب على أي   12.5

 .القاھرةحدث القوة استخدام جمیع الجھود المعقولة تجاریًا للتخفیف من آثار 

 اإلعسار13المادة 
بعد   لألطرافسیاسیة أو قانونیة ، خارجة عن السیطرة المعقولة   ،تقنیة  ،مالیة   ،أن ھناك تغییرات جوھریة ذات طبیعة اقتصادیة  االتفاقیة في أي وقت أثناء تنفیذ   كیمین تإذا رأ 13.1
،  االتفاقیة كلفة مما كان علیھ الحال عند إبرام إشكالیة و / أو أكثر ت التفاقیة، لم یكن من الممكن توقع حدوثھا بشكل معقول ، مما یجعل تنفیذ ا االتفاقیة و التي ، في وقت إبرام االتفاقیة إبرام 

أو تعلیقھا أو إنھاؤھا في ضوء الشروط المتغیرة. في حالة االتفاقیة كتابیًا برغبتھا في مراجعة  العمیلبإخطار  كیمین ، قد تقوم  لالتفاقیةونتیجة لذلك عانى كیمین صعوبات مادیة في االمتثال 
 إعادة التفاوض على الشروط بحسن نیة. األطراف یجب على  ،االتفاقیةمراجعة 

 اإلنھاء  14المادة 
) یوًما بعد إشعار  30إذا لم یتم عالج ھذا الخرق المادي في غضون ثالثین ( ،العمیلمن قبل لالتفاقیة إنھاء االتفاقیة في حالة حدوث خرق مادي   كیمین . یجوز لـإلنھاء بسبب الخرقا 14.1

 إلى العمیل.  كیمینكتابي بالتقصیر من 
 أو أي موقف مشابھ.  اإلفالس،خاضعًا إلجراءات اإلفالس أو  العمیلمن جانب واحد إذا كان  التفاقیةإنھاء ا  كیمینیحق لـ  اإلنھاء في حالة اإلعسار. 14.2
 ) أیام تقویمیة بعد اإلخطار باإلنھاء إذا10في غضون عشرة (المعدات وطلب تسویة فوریة وكاملة للمبلغ المستحق لفاتورة  االتفاقیةإنھاء   كیمین یحق لـ اء ألسباب محددة.اإلنھ 14.3

 ؛االتفاقیةخالل مدة  الغرض من االستخدامبطریقة غیر ما وردت علیھ في المعدات    العمیلأ. یستخدم 
 ؛ كیمینأو أي من الحقوق أو االلتزامات الواردة أدناه دون الحصول على موافقة كتابیة مسبقة من االتفاقیة أو یحاول التنازل عن ھذه العمیل ب. یتنازل 

في رأي   والتي،  بالعمیلمالیة أو غیرھا من الظروف الخاصة أو المنظمة أو اإلدارة الرئیسیة أو المالكین أو الظروف ال ،القانونيفي الھیكل  ،18المادة ج. یحدث أي تغییر وفقًا ألحكام 
 . كیمینإلى أي شخص یشارك في عمل تجاري في منافسة مع أعمال  العمیلنقل أي مصالح في  الحصر،على سبیل المثال ال  ذلك،بما في  كیمین ضارة مادیًا بمصالح  الوحید، كیمین
في الوقت المناسب وأن عواقب ھذا   االتفاقیةلن یمتثل اللتزاماتھ التعاقدیة الناشئة عن  العمیلإذا كان من الواضح أن  كیمین من قِبل  االتفاقیة. یجوز أیًضا إنھاء الخرق المتوقع 14.4

قصیر عن طریق خطاب مسجل ولم یقدم العمیل ضمانات كافیة بأنھ سیمتثل  قد أصدر إشعاًرا بالتقصیر تحدید الخرق الجسیم أو الت كیمین بشرط أن یكون  ، كیمیناالنتھاك كبیرة بالنسبة إلى 
 ) أیام عمل بعد ھذا اإلخطار بالتقصیر.10اللتزاماتھ في غضون فترة تأخیر تبلغ عشرة (

أو  العمیل مطالبة بدفع أي رسوم أو أضرار أخرى أو رد المبالغ المدفوعة بالفعل من قبل  كیمین  لن تكون ،14.4إلى  14.1  المواد كما ھو منصوص علیھ في  في حالة اإلنھاء المبكر 14.5
 . العمیل دفع تعویض بأي شكل من األشكال إلى

 .االتفاقیةمن التزامھ بدفع جمیع المبالغ المستحقة بموجب  االتفاقیة العمیلال یعفي إنھاء  14.6
 على أي حقوق أو تعویضات ألي من الطرفین في القانون أو في حقوق الملكیة.االتفاقیة ردیة یتم إجراؤھا بموجب شروط أو أي دراسة ف االتفاقیةال یؤثر إنھاء  14.7

 

 السریة 15المادة 
وھي   .كیمینوغیرھا من المنتجات أو السلع أو الخدمات الخاصة ب الخدماتو  المنتجاتو المعداتجمیع المعلومات المتعلقة باألعمال والشؤون والنشاط و المعلومات السریةتعني  15.1
أیًضا جمیع المعلومات المتعلقة   المعلومات السریة. تعني البرمجیاتوبما في ذلك برامج الكمبیوتر  الملكیة الفكریةوجداولھا ومعروضاتھا واالتفاقیة  الحصر،على سبیل المثال ال   تشمل،

أو بواسطة آخرین وسواء  األطراف أحد  باألعمال والشؤون والنشاط والسلع أو الخدمات األخرى ألحد األطراف ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ، سواء تم تطویرھا بواسطة
والموردین. ، األسرار التجاریة ، التصامیم ، العملیات ، الصیغ ، المعرفة ، المكونات ، خطط واستراتیجیات العمل   كانت مسجلة ببراءة اختراع أو براءة اختراع ، وقوائم العمالء والموزع

الشراء والتسویق والخطط  ریریة والھندسیة ، بیانات، المعلومات المالیة ، معلومات التسعیر ، المواصفات ، األجھزة ، بیانات البحث والتطویر ، بیانات التصنیع والمعالجة ، البیانات الس
شفھیًا أو بصریًا أو كتابیًا (بما في ذلك الفاكسات ورسائل البرید اإللكتروني) أو بأي شكل آخر ُمسجل أو ملموس المعلومات السریة والعینات وما شابھ ذلك من كل نوع. قد یتم إرسال 

بما في ذلك األطراف الثالثة. وال یجوز أن یقتصر على المواد التي تم تحدیدھا على أنھا "سریة" أو   ر،مصدإلى الطرف اآلخر أو من أي  األطرافویمكن الكشف عنھا من قبل أحد 
 ."سریة" مع وسیلة إیضاح مناسبة أو ختم أو أي تعریف مكتوب آخر

والذین تم إبالغھم   االتفاقیةن یحتاجون إلى معرفة األداء بموجب واإلفصاح عنھا فقط للموظفین الذی تامة،اآلخر بسریة بالمعلومات السریة للطرف االحتفاظ  طرفیجب على كل   15.2
للطرف اآلخر إلى أي أطراف ثالثة دون موافقة كتابیة مسبقة من الطرف   لمعلومات السریةاإلفصاح عن اطرف والموافقة علیھا. ال یجوز ألي االتفاقیة  بالمتطلبات السریة الواردة في ھذه 

 .فلن یحدث اإلفصاح حتى یوقع ھذا الطرف الثالث على اتفاقیة سریة بشروط وقائیة على األقل على النحو المنصوص علیھ في ھذه الوثیقة افقة،الموإذا تم منح ھذه  المفصح؛
ما یلي: (أ) تزوید   قانونًا،إلى الحد المسموح بھ  المتلقي،  الطرف فیجب على اآلخر، المعلومات السریة للطرفإذا تم إلزامھ بموجب القانون المعمول بھ أو أمر المحكمة بالكشف عن  15.3

المفصح الالزمة  المعلومات السریة للطرفو (ب) الكشف فقط عن الحد األدنى من  وقائي،المفصح مسبقًا بإخطار كتابي بوقت كاٍف للطعن في الطلب أو السعي للحصول على أمر الطرف 
 .كمةلالمتثال للقانون المعمول بھ أو أمر المح 

 :""المعلومات السریةال یتم تضمین المعلومات التالیة في تعریف  . القیود 15.4
المتلقي  الطرفكما ھو موثق في السجالت أو المنشورات المكتوبة التي تكون بحوزة  المفصح، الطرفالمتلقي قبل استالمھا من  للطرف(أ) المعلومات التي كانت معروفة 

 االستالم؛ المتلقي قبل ھذا  للطرفبشكل قانوني أو معروفة 
 المفصح؛  الطرف(ب) المعلومات التي كانت متاحة بشكل قانوني للتجارة أو للجمھور قبل استالمھا من 

 و  المتلقي؛الطرف كل قانوني للتجارة أو للجمھور من خالل أي إجراء من جانب (ج) المعلومات التي ال تصبح متاحة بش
 .إفشائھا(د) المعلومات التي یتم تلقیھا بشكل قانوني من طرف ثالث دون قیود على 

من أي نوع المقدمة  المعلومات السریة ات وبرامج الكمبیوتر وومواصفات المعدالمعدات  جمیع المستندات والبروتوكوالت والبیانات والمعرفة واألسالیب والعملیات والصیغ وتصمیم 15.5
 .ة كیمینلشركملكیة فكریة ھي وستظل  لالتفاقیةوفقًا العمیل إلى 

 المفصح أو من ینوب عنھ عند الطلب.  الطرفیجب إعادة نسخ أي من المستندات المشار إلیھا ھنا أو جمیعھا إلى  15.6
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 حقوق الملكیة الفكریة 16المادة 
ت واألسرار التجاریة وبراءات بأن جمیع األسماء التجاریة والعالمات التجاریة وأسماء المجاالت وحقوق التألیف والنشر والشعارات وحقوق التصمیم وحقوق قواعد البیاناالعمیل یقر  16.1

التصامیم والعملیات / األسالیب والتقنیات واألنظمة والمعرفة كیفیة الحقوق وخطط البحث وأولویاتھ ونتائج البحث  االختراع وتطبیقات براءات االختراع واالختراعات واألعمال والنماذج و
  كیمین األخرى لشركة    الملكیة الصناعیة والفكریة  والتقاریر ذات الصلة والبیانات والنماذج اإلحصائیة وبرامج الكمبیوتر والتقاریر ذات الصلة ومصالح السوق وأفكار المنتجات وجمیع حقوق

 . كیمینھي وستظل دائًما ملكیة حصریة لـخدمات و منتجاتو معدات " ) المتعلقة بأيحقوق الملكیة الفكریةأو الشركات التابعة لھا (یشار إلیھا فیما یلي باسم "
ترخیص أو أي مصلحة أخرى من أي نوع فیما یتعلق بأي  ،  ملكیة    حق،أو أي شخص آخر أي    العمیلإلى    االتفاقیةبموجب  الخدمات  و / أو    المنتجاتو / أو    المعداتال ینقل تورید    16.2

و / أو    المنتجاتو / أو    المعداتالستخدام  لحقوق الملكیة الفكریة  یجب أن یكون لدیھ ترخیص ضمني  العمیل  ، باستثناء أن    الخدماتو / أو  المنتجات    ،  بالمعداتتتعلق  حقوق ملكیة فكریة  
 على خالف ذلك في الكتابة.  كیمینما لم یتفق  الخدماتو / أو المنتجات و / أو  المعدات وثائقلألغراض المنصوص علیھا في  كیمینلمقدمة من ا الخدمات

 . كیمین ووفقًا لتعلیمات  كیمین إال بموافقة كتابیة مسبقة من  فكریة،ملكیة الحصول على أي حقوق  للعمیل ال یجوز  16.3
أو إخفاء أو تغطیة أو إزالة أو جعل غیر قابل    ،تعدیلعلى عدم    العمیلیوافق    الخدمات.و / أو    المنتجاتو / أو    للمعداتعلى عدم فك أو فك أو إجراء ھندسة عكسیة  العمیل  یوافق    16.4

 ذلك أي إشعار بحقوق النشر. بما في  الوثائق،أو  الخدماتأو  المنتجاتأو المعدات  للقراءة أي عالمات ملكیة موجودة على أو في
أو    مجیاتالبرأو    بالمعدات الجدیدة المرتبطة    الملكیة الفكریةبما في ذلك    نطاقھا،وضمن    لالتفاقیةالجدیدة التي تم تطویرھا اعتباًرا من تاریخ السریان ووفقًا    حقوق الملكیة الفكریة  جمیع   16.5

أن الملكیة الفكریة الجدیدة   العمیلما لم یثبت    ، كیمیندون موافقة خطیة مسبقة من    العمیلوال یجوز استخدامھا من قبل    كیمینستكون حصریة مملوكة لـ  )،"الجدیدة  الملكیة الفكریة("  الخدمات
. تظل جمیع الحقوق والملكیة  كیمینإلى    ة الجدیدةفكريالملكیة البموجب ھذا عن جمیع حقوقھ وملكیتھ ومصالحھ في    العمیل. یتنازل  حقوق الملكیة الفكریةیمكن استخدامھا بشكل مستقل عن  

) ملكیة حصریة للعمیل.  https://www.kemin.com/eu/en/company/suppliers(على النحو المحدد في اتفاقیة ترخیص البیانات المتاحة على    ببیانات الشركةوالمصالح المتعلقة  
) ألي استخدام بما في ذلك الكشف  https://www.kemin.com/eu/en/company/suppliersیة ترخیص البیانات (المتاحة على  ترخیًصا وفقًا لشروط وأحكام اتفاق  كیمینیمنح العمیل  
 . 15 المادةوأي معلومات سریة خاصة بھ على النحو المحدد في ألسرار التجاریة للعمیل وا العمیل طالما ال یكشف ھذا الكشف عن ھویة  ثالثة،إلى أطراف 

وأن مثل ھذه الھندسة العكسیة ستضر بشكل  المنتجات  و / أو    بالمعداتوخوارزمیات الملكیة المتعلقة)    ،البرمجیاتبما في ذلك    الحاسوب،إمكانیة الھندسة العكسیة (برامج  العمیل  یدرك    16.6
  المعداتأو خوارزمیات الملكیة المتعلقة بـ)  حاسوبأو إجراء ھندسة عكسیة ألي (برامج  ،بیعأو  ،تعدیلأو  ،نسخ على االمتناع عن وعدم العمیل یوافق  ك،لذلالتجاري.  كیمینخطیر بموقع 

 باالتفاقیة.أو طورتھا فیما یتعلق   كیمین التي توفرھا لمنتجات و / أو ا

 لتأمین  ا 17المادة  
  طرف ي صناعتھ. یتمتع كل  أن یحتفظ على نفقتھ بتأمین المسؤولیة العامة التجاریة بمبلغ أساسي ال یقل عن التغطیة التي تحتفظ بھا عموًما شركات ذات حجم مماثل ف  طرفیجب على كل  

یوًما من انتھاء أي    30مؤمن إخطار الطرف اآلخر كتابیًا قبل  ال  الطرفبجمیع الحقوق والتغطیات بصفتھ الطرف المؤمن بموجب السیاسات المذكورة ویتم اعتماده وفقًا لذلك. یجب على  
 . االتفاقیة تغطیة مطلوبة بموجب

 تغییر الوضع القانوني و / أو الملكیة 18المادة 
االتفاقیة   سیحاول األطراف أن یضمنوا قدر المستطاع أن ،  كیمینأو إذا تم بیع أعمالھم إلى طرف لیس منخرًطا في عمل یتنافس مع أعمال  ،للعمیلفي حالة حدوث تغییر في الوضع القانوني 

 المفعول والتأثیر.  ةزال ساریتال 

 اإلخطار  19المادة 
 42، توكومستالن ھیرینتلز 2200  ،  أوروبا  كیمین خدمة العمالء    نایة، إلى ع  أوروبا أن.في  كیمین كتابیًا إلى    كیمین إلى    االتفاقیةیجب إرسال جمیع اإلخطارات المشار إلیھا في ھذه    19.1

اإلل  (بلجیكا) البرید  عنوان  إلى  إلكتروني  برید  رسالة  بإرسال  یُسمح  السریع.  البرید  خدمة  خالل  من  أو  االستالم  إشعار  مع  المسجل  البرید  طریق  التالي:  عن  كتروني 
kae.customer.service.in.belgium@Kemin.com  بر أي إشعار من ھذا القبیل مستلًما وساري المفعول عند اإلقرار باالستالم. بشرط طلب واستالم إقرار صریح بالقراءة. یعت 

 . اتفاقیة أنظمة التطبیق المشار إلیھا في ھذه االتفاقیة كتابیًا إلى عنوان البرید اإللكتروني المذكور في  العمیلیجب إرسال جمیع اإلخطارات إلى  19.2

 الساریة  األحكام 20المادة 
 .كما تظل ساریة بعد إنھاء االتفاقیة أو انتھاء صالحیتھا أو تنفیذھا أو إلغائھا الطرفین،التي تھدف بطبیعتھا ونطاقھا إلى البقاء على قید الحیاة من قبل (أحد) االتفاقیة أحكام 

 متنوعة بنود 21المادة 
لحمایة بما في ذلك القانون العام   الصلة، ذات  حمایة البیاناتعلى االمتثال لجمیع قوانین  العمیلو كیمین یوافق :(GDPR) والقانون العام لحمایة البیانات قوانین حمایة البیانات 21.1

 .(GDPR) البیانات
إلى أطراف  االتفاقیة) التعاقد من الباطن على أي جزء من العمل أو الخدمات التي سیتم تقدیمھا بموجب 2(كلیًا أو جزئیًا) أو ( اتفاقیةالتنازل عن حقوقھا بموجب ال (i) كیمینل قیح  21.2

 .العمیلدون موافقة كتابیة مسبقة من   فیھ،ثالثة حسبما تراه ضروریًا أو مرغوبًا 
 eIDAS ولكن كالھما معًا یشكالن نفس الصك. في حالة ما إذا كان التوقیع اإللكتروني المتقدم یتوافق مع الئحة یة،أصل كل منھا یعتبر نسخة  مطابقة،بنسخ  االتفاقیةیجوز تنفیذ  21.3

ر كما لو كانت صفحة ، یجب أن ینشئ ھذا التوقیع التزاًما صالًحا وملزًما للطرف المنفذ (أو الذي یتم تنفیذ ھذا التوقیع نیابة عنھ) مع نفس القوة والتأثی 910/2014األوروبیة رقم   الالئحة
 .من خالل ممثلھ المفوض االتفاقیةعلى طرف التوقیع اإللكتروني ھذه نسخة أصلیة منھا). وقع كل 

. توافق األطراف على إخضاع أحكام االتفاقیة للقانون 1980لعام  عقود البیع الدولي للبضائعبشأن  اتفاقیة األمم المتحدة باستثناء البلجیكي،ر وفقًا للقانون تخضع االتفاقیة وتفس 21.4
یولیو   1(كما نُشر في الجریدة البلجیكیة في  دني البلجیكي القانون الم"األحكام العامة" من  1" والكتاب اللتزامات"ا 5الذي یحتوي على كتاب   2022أبریل  28البلجیكي الصادر في  

2022(. 
 .االختصاص القضائي )،القسم أنتویرب (بلجیكا أنتویرب،یكون لمحاكم  النزاع،في حالة  21.5
عن الفھم الكامل لألطراف  االتفاقیة على النحو األفضل لتحقیق نیة الطرفین. تعبر االتفاقیة فیجب تفسیر ما تبقى من  للتنفیذ،غیر قابل االتفاقیة إذا وجدت المحكمة أن أي بند من أحكام  21.6

استكمالھا بمسار سابق أو قائم   جوز تفسیر االتفاقیة أوفیما یتعلق بالموضوع وتحل محل جمیع المقترحات أو االتفاقات السابقة. ال یجوز تعدیل االتفاقیة إال في كتابة موقعة من الطرفین. ال ی
االتفاقیة  غیر قابلة للتنازل عنھا. یجب أن تكون  االتفاقیةأو من خالل أي أداء سابق بین الطرفین بموجب االتفاقیة أو غیر ذلك.  العرف،أو بأي استخدام للتجارة أو   الطرفین،للتعامل بین 

تنازالً  االتفاقیة وإلى الحد المسموح بھ بموجب ھذا االتفاق. ال یعتبر عدم ممارسة أي حق منصوص علیھ في  القانونیین، ممثلین  وال  المعنیین،لصالح األطراف وتكون ملزمة لھم وخلفائھم 
یظل ھذا االلتزام ساریًا  صالحیتھا،ء  أو انتھااالتفاقیة من خالل ممثلھ المفوض. أي التزام یستمر صراحةً أو بطبیعتھ بعد إنھاء  االتفاقیةعن الحقوق السابقة أو الالحقة. وقع كل طرف على 

 .ویظل ساریًا
یجب أن تكون الوثیقة المسیطرة ألغراض التفسیر. یفھم األطراف اللغة اإلنجلیزیة وھم على درایة كاملة بجمیع الشروط   االتفاقیةبأن النسخة اإلنجلیزیة من  األطراف یوافق ویقر 21.7

 واألحكام الواردة ھنا. 
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