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Application of Terms and Conditions   تطبيق الشروط واألحكام 

o Unless the Buyer and Seller have entered into a 

separate written Contract, these terms and conditions 

shall apply to the exclusion of all other terms and 

conditions of the Seller (whether received previous or 

subsequent to the issue of these terms and conditions) 

on an acceptance of the Purchase Order or any other 

communication by the Seller to the Buyer. For the 

avoidance of doubt, the provision of any order 

confirmation and/or provision of the Goods or 

Services shall constitute acceptance of these terms and 

conditions. 

 o   ما لم يبرم البائع والمشتري عقًدا كتابًيا منفصًًل، تسري هذه الشروط

واألحكام، مع استبعاد جميع الشروط واألحكام األخرى الخاصة بالبائع  

و بعد إصدار هذه الشروط واألحكام( عند  )سواء تم استًلمها سابًقا أ

قبول أمر الشراء أو أي مخاطبات أخرى يقدمها البائع إلى المشتري.  

أو   البضائع  تقديم  و/أو  لألمر  تأكيد  أي  تقديم  فإن  الشك،  ولتفادي 

 الخدمات يعتبر بمثابة قبوًًل لهذه الشروط واألحكام.  

o These terms and conditions shall apply 

notwithstanding any trade custom to the contrary and 

notwithstanding that any other terms and conditions 

may have applied whether expressly or by course of 

dealing in prior transactions between the parties.  

 

 o ه الشروط واألحكام بغض النظر عن أي عرف تجاري يقضي  تطبق هذ

بخًلف ذلك، وبغض النظر عن تطبيق أي شروط وأحكام أخرى سواء  

 بشكل صريح أو من خًلل إبرام معامًلت سابقة بين الطرفين.  

o Any variations alterations or extensions to the 

Purchase Order must be in writing and confirmed by 

an authorized representative of the Buyer. 

 

 o   أي تغييرات أو تعديًلت أو إضافات على أمر الشراء يجب أن تكون
 مكتوبة ومؤكدة من قبل ممثل المشتري المفوض.

1. PRICES AND CHARGES (SALES): Buyer shall pay:  1- )يدفع المشتري:  األسعار والرسوم )المبيعات :  
o For the equipment/services specified in the contract, 

or if not specified, Seller’s prices in effect at the time 

of shipment. All prices are based on latest Shipping 

INCOTERMS2010 (published by the ICC- 

International Chamber of Commerce) as specified in 

the quote, or if not specified, it is considered as EXW 

factory. 

 o   ،المحددة في العقد، أو إذا لم تكن محددة مقابل المعدات/الخدمات 
بناًء على   السارية وقت الشحن. تكون جميع األسعار  البائع  أسعار 

)اإلنكوترمز   الدولية  التجارية  األخيرة  2010المصطلحات  للشحن  ( 
)المنشورة من قبل غرفة التجارة الدولية( المحددة في عرض األسعار،  

 أو إذا لم تكن محددة، تعتبر بناًء على تسليم المصنع.  

o For all the additional supplies/services expedited that 

are required towards the operation of the system & its 

intended use.   

 o   مقابل كافة اللوازم/الخدمات اإلضافية المستعجلة المطلوبة إزاء تشغيل
 النظام واًلستخدام المقصود منه.  

o Packing, Freight, Transportation and Insurance 

charges from dispatch warehouse to destination 

warehouse, and for any direct shipments. 

 o  و والشحن  التعبئة  إلى  رسوم  اإلرسال  مستودع  من  والتأمين  النقل 
 مستودع جهة الوصول، وألي شحنات مباشرة.  

o All Bank charges   o   .جميع الرسوم المصرفية 

   

PRICES AND CHARGES (SERVICE): Buyer shall pay the 

prices specified in the Contract, or if not specified, Seller’s 

prices in effect at time of service delivery for all items 

(components, parts, equipment, materials) necessary to carry 

out the Service Job, AMC as per the Contract (quotation),  

يدفع المشتري األسعار المحددة في العقد، أو إذا    األسعار والرسوم )الخدمات(:  
لم تكن محددة، أسعار البائع السارية وقت تسليم الخدمات لكافة البنود )المكونات  

سنوي واألجزاء والمعدات والمواد( الًلزمة لتنفيذ عمل الخدمات وعقد الصيانة ال
 وفًقا للعقد )عرض األسعار(.  
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o For all items not explicitly set forth in the Contract and 

requested by Buyer but made necessary because of 

incomplete or inaccurate information from Buyer. 

 o   المنصوص عليها صراحًة في العقد والتي البنود غير  مقابل جميع 
طلبها المشتري ولكنها ضرورية بسبب معلومات المشتري غير الكاملة  

 وغير الدقيقة.  

o The service charges as per the Contract, or in the 

absence of a Contract at the Seller’s daily rates as 

applicable. 

 o   رسوم الخدمات وفًقا للعقد، أو في حالة عدم وجود عقد، وفًقا لألسعار
 اليومية المطبقة للبائع، حسب اًلقتضاء.  

   

2. Technical Advises: All the consultancy services provided 

to Buyer towards procurement, are according to 

Seller/Manufacturer’s best knowledge and past 

experiences. Buyer/End user is obliged to apply due 

diligence in verifying applicability of our advice to his 

special conditions of production or application or usage. 

Seller shall not be held liable & responsible for any 

damages caused due to this, unless intentional violation of 

contract has been proven. 

: تكون جميع الخدمات اًلستشارية المقدمة إلى المشتري اًلستشارات الفنية   -2 
يلتزم   السابقة.  وخبراتها  المصنعة  البائع/الجهة  لمعرفة  وفًقا  المشتريات  إزاء 

الواجبة في التحقق من قابلية تطبيق المشتري/المستخدم النهائي بتطبيق العناية  
أو  التطبيق  أو  باإلنتاج  تتعلق  التي  الخاصة  خدماتنا اًلستشارية على شروطه 
اًلستخدام. لن يكون البائع مسؤوًًل عن أي أضرار تحدث بسبب هذا ما لم يثُبت 

 وجود إخًلل متعمد بالعقد.  

   

3. Seller shall have the right to modify the design and/or 

specifications or substitute equipment of another design 

without materially or adversely affecting the performance 

or utility of the equipment that Seller is contracted to 

supply. If Buyer requests for contract changes which shall 

require Seller’s prior written consent.  Any such changes 

will result in an equitable additional charge and/or 

extension of performance time.  If the parties do not agree 

on a price increase and Seller elects to continue 

performance to avoid delays, Buyer shall pay Seller 

reasonable estimate of the additional work’s value. 

يحق للبائع تعديل الصميم و/أو المواصفات أو المعدات البديلة لتصميم آخر   -3 
دون أن يؤثر جوهرًيا أو سلبًيا على أداء أو استخدام المعدات التي تعاقد البائع  

قد تتطلب الحصول على على توريدها. إذا طلب المشتري إجراء تغييرات في الع
موافقة كتابية مسبقة من البائع، فإن تلك التغييرات سيترتب عليها رسم إضافي 
عادل و/أو تمديد زمني للتنفيذ. إذا لم يتفق الطرفان على زيادة السعر واختار 
البائع استمرار التنفيذ لتجنب أي تأخيرات، يدفع المشتري للبائع تقديًرا معقوًًل لقيمة 

 ضافي.  العمل اإل 

   

4. Products supplied herewith are subject to UN, US, EU and 

Seller’s country of registration w.r.t. Trade and Export 

control regulations OR the applicable regulations of the 

country to where the Buyer has raised the PO. Any delivery 

or export of these materials to individuals or countries 

should solely be as per these regulations. Both, 

Seller/Buyer and our end Buyers are obligated to comply 

with the restrictions on Trade and Export sanctioned by the 

respective country of manufacture. 

تخضع المنتجات المرودة بموجب تلك الشروط ألنظمة الرقابة على التجارة   -4 
والصادرات الخاصة باألمم المتحدة أو الوًليات المتحدة أو اًلتحاد األوربي ودولة 
إليها  قدم  التي  الدولة  في  بها  المعمول  األنظمة  أو  بالبائع  الخاصة  التسجيل 

لتلك المواد إلى أفراد أو دول يكون المشتري أمر الشراء. وأي تسليم أو تصدير  
فقط وفًقا لتلك األنظمة. يلتزم البائع/المشتري كًلهما والمشترين النهائيين التابعين 

 لنا بالقيود المفروضة على التجارة والتصدير من قبل الدولة المصنعة المعنية.  

   

5. CRITERIA FOR UNDERTAKING A SERVICE: All 

service assignments shall be undertaken only after receipt 

of a Service Order in writing from the Buyer, on terms 

mutually agreed to. The acceptance of a Service Order 

shall be communicated to the Buyer as an Order 

Confirmation. A legally enforceable contract arises on 

such acceptance of the order. 

: ًل يتم أداء جميع مهام الخدمات إًل بعد استًلم أمر معايير أداء الخدمات   -5 
يتم  الطرفين.  قبل  المتفق عليها من  للشروط  وفًقا  المشتري،  كتابًيا من  الخدمة 
يتم إبرام عقد ساري من  كتأكيد لألمر.  إرسال قبول أمر الخدمة إلى المشتري 

 احية القانونية عند قبول هذا األمر.  الن
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6. TERMS OF SERVICE: Attendance for a service shall be 

undertaken subject to availability of competent service 

engineer, subject to following terms: 

الخدمات   -6  خدمات شروط  مهندس  توافر  مراعاة  مع  الخدمات،  تقديم  يتم   :
 مختص، وفًقا للشروط التالية:  

   

o Periods of time for service charges are calculated on 

“from base–to base” basis.   

 o   يتم حساب الفترات الزمنية لرسوم الخدمة على أساس "من قاعدة إلى
 قاعدة".

o All logistics arrangement for accessing the site & 

equipment are at the Buyer’s cost.  

 o   يتحمل المشتري تكلفة جميع الترتيبات اللوجستية للوصول إلى الموقع
 والمعدات.  

o All service orders attended to, irrespective of work 

completion due to circumstances beyond reasonable 

control of Seller, shall be payable as per Seller 

prevailing service rates for labour, for spares and all 

expenses.  

 o   يتم دفع قيمة جميع أوامر الخدمة المقدمة، بصرف النظر عن إتمام
العمل بسبب ظروف خارجة عن سيطرة البائع المعقولة، وفًقا لمعدًلت  

وكافة    الخدمة الغيار  وقطع  بالعمل  يتعلق  فيما  للبائع  السائدة 
 المصروفات.  

o Any delay occurring during the service delivery 

process on account of Buyer/agent or beyond Seller’s 

direct control shall result in extension of service time, 

and shall be payable as per prevailing Seller’s service 

rates.  

 o   أي تأخير يحدث أثناء عملية تسليم الخدمات بسبب المشتري/الوكيل
أو يكون خارج عن سيطرة البائع المباشرة يجب أن يؤدي إلى تمديد  
البائع   لمعدًلت خدمة  وفًقا  للتعويض  مستحًقا  ويكون  الخدمة،  وقت 

 السائدة.  

o Unless otherwise notified by the Buyer, Seller 

reserves the right to determine the number of persons 

necessary to perform service work and will exercise 

its best judgement in performing labor at overtime 

rates. 

 o   ما لم يتم إخطار المشتري بخًلف ذلك، يحتفظ البائع بالحق في تحديد
رى جهده في  عدد األشخاص المطلوبين ألداء الخدمات، ويبذل قصا

 أداء العمل وفًقا لمعدًلت العمل اإلضافي.  

   

o Disposal of E-Waste and other related waste to be 

carried out as per the requirements of local 

government’s applicable law. 

 o   ذات المخلفات  من  وغيرها  اإللكترونية  المخلفات  من  التخلص  يتم 
 الصلة وفًقا لمتطلبات القانون المطبق للحكومة المحلية.  

   

7. TERMS OF PAYMENT (SALES): Unless agreed 

otherwise, all our invoices are to be paid 100% advance 

along with purchase order. Any other special payment 

terms shall be mutually agreed in writing prior to order 

acceptance, on a case to case basis. 

ما لم يتم اًلتفاق على غير ذلك، يتم دفع قيمة    شروط الدفع )المبيعات(:   -7 
%( بالكامل  مقدًما  بنا  الخاصة  الفواتير  ويتفق 100جميع  الشراء.  أمر  مع   )

الطرفان على أي شروط دفع خاصة أخرى خطًيا قبل قبول األمر على أساس  
 كل حالة على حدة.  

   

Detention of payments or balancing of payments against claims 

of Buyer against Seller is not allowed, unless these claims are 

undisputed or legally established.  If Buyer delays contract 

completion, Buyer shall pay on SELLER’s specified reasonable 

pro-rata terms.  Overdue payments shall carry interest charges 

of 2% per month or part thereof. Buyer shall pay Seller’s 

collection or litigation expenses, including that actually payable 

ًل يجوز احتجاز المدفوعات أو بقية المدفوعات مقابل مطالبات المشتري ضد  
تستند إلى أساس قانوني. إذا أخر البائع ما لم تكن تلك المطالبات مسلم بها أو  

النسبية المحددة بشكل  البائع  إتمام العقد، يدفع المشتري وفًقا لشروط  المشتري 
% شهرًيا أو جزء  2معقول. ُتحتسب رسوم فائدة على المدفوعات المتأخرة بمعدل  
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or paid to Seller’s Attorney as fees and charges. Should there 

be reasons to doubt the solvency or credit standing of the client, 

Seller reserve the right to demand securities or prepayment for 

any outstanding delivery or declare immediate maturity of all 

outstanding claims. 

التقاضي، بما في  بالتحصيل أو  البائع الخاصة  يدفع المشتري مصاريف  منه. 
الفعلية المستحقة أو المدفوعة إلى محامي البائع كأتعاب ورسوم.   ذلك المصروفات 

مركزه  أو  بالديون  الوفاء  على  العميل  قدرة  في  للشك  أسباب  وجود  حالة  وفي 
اًلئتماني، يحتفظ البائع بالحق في طلب األوراق المالية أو الدفع المسبق ألي  

 تحقة.  تسليم مستحق أو إعًلن استحقاق فوري لجميع المطالبات المس
   

TERMS OF PAYMENT (SERVICE): Mutually agreed terms 

of payment shall be stipulated in the contract (quotation) or 

Service Order as: 

يجب أن ينص العقد )عرض األسعار( أو أمر الخدمة  شروط الدفع )الخدمات(:  
 على شروط الدفع المتفق عليها من قبل الطرفين كـ:  

   

o full payment in advance prior to commencement of 

works/supply of materials. 

 o .دفعة كاملة مقدمة قبل بدء األعمال/توريد المواد 

o progressive payments determined reasonably by 

Seller and confirmed by the Buyer. 

 o   .دفعات مرحلية يحددها البائع بشكل معقول ويؤكدها المشتري 

o payment shall be made within a week (7 days) from 

the date of shipment or service delivery.                       

 o  ( أسبوع  خًلل  الدفع  تسليم    7يتم  أو  الشحن  تاريخ  من  أيام( 
 الخدمات.  

   

Overdue payments shall carry interest @2% per month or part 

thereof. Buyer shall pay Seller’s collection or litigation 

expenses, including the attorney fees if applicable. 

فائدة على المدفوعات المتأخرة بمعدل    يدفع 2ُتحتسب  % شهرًيا أو جزء منه. 
المشتري مصاريف البائع الخاصة بالتحصيل أو التقاضي، بما في ذلك أتعاب 

 المحاماة عند اًلقتضاء.  
   

8. DELIVERY: The estimated delivery period (start date & 

end date) is always mentioned on the Seller quote. This 

proposed delivery is as per the commitment given by the 

Manufacturer & Seller shall not be held liable when there 

is delay in delivery by the Manufacturer, or for other 

reasons which are not under the control of the Seller. Seller 

shall keep Buyer informed/updated on such delays as & 

when known to the Seller. Seller shall not accept any 

penalty as liquidated damages, unless specifically agreed 

in writing prior to order acceptance. Seller reserve the right 

to postpone delivery in the case of force majeure for the 

duration of the obstruction plus a reasonable period of 

recuperation. Should delivery have become impossible by 

an act beyond our control, Seller reserve the right to 

partially or completely rescind the contract.  

البدء وتاريخ اًلنتهاء( في التسليم   -8  )تاريخ  التسليم المقدرة  فترة  ُتذكر دائًما   :
عرض أسعار البائع. ويكون هذا التسليم المقترح وفًقا لًللتزام المقدم من الجهة 
المصنعة، ولن يكون البائع مسؤوًًل عن أي تأخير في التسليم من جانب الجهة 

البا سيطرة  عن  خارجة  أخرى  ألسباب  أو  يبقي المصنعة  أن  البائع  وعلى  ئع. 
المشتري على علم/ وأن يطلعه على آخر المستجدات بخصوص تلك التأخيرات 
حسبما ومتى يعلم بها البائع. ولن يقبل البائع بأي غرامة كتعويضات مقررة ما لم 
ُيتفق على ذلك خطًيا على وجه التحديد قبل قبول األمر. يحتفظ البائع بالحق في 

الة القوة القاهرة طوال فترة التعطيل باإلضافة إلى فترة معقولة  تأجيل التسليم في ح
ًلستئناف األعمال. وإذا أصبح التسليم مستحيًًل بسبب فعل خارج عن سيطرتنا،  

 يحتفظ البائع بالحق في إلغاء العقد جزئًيا أو كلًيا.  

   

9. CANCELLATION -Buyer may cancel any Purchase Order 

(other than for Custom Products and Private Labelled 

Products), in whole or in part, without further obligation or 

liability to Buyer, at any time within two (2) business days 

from the date of order placement to Seller, provided the 

equipment have not already been shipped / dispatched from 

the Seller’s/ Seller’s vendor’s warehouse.  

 

يجوز للمشتري إلغاء أي طلب شراء )بخًلف المنتجات المخصصة    -اإللغاء    -9 
أو   والمنتجات ذات العًلمات التجارية الخاصة(، كلًيا أو جزئًيا، دون أي التزام

( عمل من تاريخ 2مسؤولية إضافية على المشتري، في أي وقت خًلل يومين ) 
تقديم الطلب إلى البائع ، بشرط أًل تكون المعدات قد تم شحنها / إرسالها من 

 مستودع البائع.
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10. VARIATION -Any variation in the quantity or 

specification will be subject to availability and the Seller is 

not responsible for any delay due to this on the agreed time 

frame. Seller deserves to charge the Buyer towards 

incurred margin loss due to variation / reduced order 

quantities. 

 

أي اختًلف في الكمية أو المواصفات سيخضع للتوافر ولن   - اًلختًلف    -10 
  ، يكون البائع مسؤوًًل عن أي تأخير بسبب هذا في اإلطار الزمني المتفق عليه 

تغريم   في  الحق  للبائع  بسبب ويكون  المتكبدة  الهامش  خسارة  مقابل  المشتري 
 / كميات الطلب المخفضة.  اإلختًلف

11. DELAYS -When circumstances beyond Seller’s 

reasonable control occur, the time for contract completion 

shall be extended to compensate for any resulting delay for 

a period of time at least equal to the duration of those 

circumstances.  Such circumstances include, but are not 

limited to, Buyer’s acts or omissions, Acts of God, 

Government actions, labor disputes or shortages, civil 

disturbances, fires, floods, public health matters, 

transportation delays, plant accidents, and material or 

facility procurement delays. 

عند وقوع ظروف خارجة عن سيطرة البائع المعقولة، يتم تمديد   –  لتأخيراتا  -11 
وقت إنجاز العقد لتعويض أي تأخير ناجم لفترة زمنية تساوي مدة تلك الظروف 
أو  على األقل. تشمل تلك الظروف، على سبيل المثال وليس الحصر، أفعال 

و النزاعات العمالية أو إغفاًلت المشتري أو القضاء والقدر أو األفعال الحكومية أ
أو  الفيضانات  أو  الحرائق  أو  المدنية  أو اًلضطرابات  العمالة  وجود عجز في 
أمور الصحة العامة أو تأخيرات النقل أو حوادث اآلًلت أو تأخيرات شراء المواد  

 أو األجهزة.

   

In case of delay wherein delivery / billing / site services could 

not be executed by Seller due to various reasons from Buyer 

side like non-readiness of site, delayed inspection of delivered 

shipments, delayed approval of our Invoices and in those cases 

Seller:  

الموقع من   التسليم/المحاسبة/خدمات  تنفيذ  يتعذر خًلله  تأخير  في حالة وجود 
أو  الموقع  المشتري مثل عدم جاهزية  البائع ألسباب مختلفة من جانب  جانب 

  - تأخير معاينة الشحنات المسلمة أو تأخير اعتماد فواتيرنا، ففي هذه الحاًلت: 

   

o shall be paid on time based on the Invoice, 

irrespective of delivery been completed or held 

due to Buyer’s fault. 

 o   ُيدفع للبائع في الوقت المحدد بناًء على الفاتورة بغض النظر عن
 إتمام التسليم أو إيقافه بسبب خطأ المشتري.  

o shall not be held accountable for delays or 

damages caused by the Buyer. 

 o   وقعت التي  أو األضرار  التأخيرات  البائع مسؤوًًل عن  يكون  ًل 
 بسبب المشتري.  

o shall be automatically relieved from liquidated 

damages clause if any accepted in Contract. 

 o   ُيعفى البائع تلقائًيا من بند التعويضات المقررة في حالة قبول أي
 منها في العقد.  

o shall store the goods at the Buyer’s risk and cost.  o   .على البائع أن يخزن البضائع على مسؤولية وحساب المشتري 

o shall charge the Buyer for applicable storage fees 

(shall be informed accordingly), after a minimum 

specified period of 30 days from the notice of 

goods that are ready for shipment. 

 o   ُيحمل البائع المشتري رسوم التخزين المطبقة )يتم إخطاره بها تبًعا
مدتها   محددة  فترة  بعد  تاريخ    30لذلك(  من  األقل  على  يوًما 

 ع الجاهزة للشحن.  اإلخطار بالبضائ

   

12. TITLE AND RISK OF LOSS - Notwithstanding delivery 

or passage of risk in the merchandise, ownership shall not 

pass to the Buyer until full payment of all claims against 

the Buyer, regardless of their grounds, is made. If Buyer 

causes delay in contract completion, Buyer shall pay 

Seller’s usual storage charges and the Contract value 

within 30 days after receipt of Seller’s notice that the items 

الخسارة  -10  انتقال    –  الملكية ومخاطر  أو  البضائع  النظر عن تسليم  بغض 
المسؤولية بشأنها، ًل تنتقل ملكية البضائع إلى المشتري حتى يتم السداد الكامل 
لجميع المطالبات المقدمة ضد المشتري، بصرف النظر عن أسبابها، إذا تسبب 
المشتري في تأخير إتمام العقد، وجب على المشتري دفع رسوم التخزين المعتادة 

غضون  ل في  العقد  وقيمة  البنود   30لبائع  بأن  البائع  إشعار  استًلم  بعد  يوًما 
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sold are ready for shipment. In the case of bankruptcy or 

suspension of payment, Seller shall have the right to 

demand that Buyer declares the assigned receivables, gives 

all information and documentation necessary for Seller to 

collect claims and informs of the assignment. Should third 

parties try to claim these goods, Buyer is obliged to inform 

them of our property and immediately inform Seller of the 

intent. Buyer will be held responsible for costs and 

damages.  

المباعة جاهزة للشحن. في حالة اإلفًلس أو تعليق الدفع، يكون للبائع الحق في 
جميع  وإعطاء  عنها،  المتنازل  المستحقات  عن  باإلعًلن  المشتري  مطالبة 

بات واإلبًلغ عن التنازل. المعلومات والمستندات الًلزمة للبائع لتحصيل المطال 
إذا حاولت أطراف ثالثة المطالبة بهذه البضائع، يلتزم المشتري بإبًلغهم بممتلكاتنا  
 وإبًلغ البائع على الفور بالنية. ويكون المشتري مسؤوًًل عن التكاليف واألضرار. 

   

13. TESTING, INSTALLATION, SUPERVISION AND 

INSPECTION - Testing procedures shall be those 

specified in the contract or Seller’s usual testing 

procedures. Buyer shall inform Seller promptly on site 

readiness & allow sufficient time to Seller for site 

mobilization. Unless notice of any defects is given to Seller 

promptly after completion of installation and/or testing, the 

items shall be deemed to have met such specifications.  At 

Buyer’s request, Seller may provide supervision of 

unpacking, assembly, installation, testing and adjusting of 

equipment or inspection. For such services, Seller’s 

standard rates of service shall apply.  

تكون إجراءات اًلختبار هي تلك  –  اًلختبار والتركيب واإلشراف والفحص  -11 
المحددة في العقد أو إجراءات اًلختبار المعتادة للبائع. وعلى المشتري أن يخطر 
البائع على الفور عند جاهزية الموقع وأن يسمح للبائع بوقت كافي لجلب الموارد  
 إلى الموقع. ما لم ُيقدم للبائع إخطار بوجود أية عيوب عقب اًلنتهاء مباشرًة من 
التركيب و/أو اًلختبار، تعتبر البنود قد لبت تلك المواصفات. بناًء على طلب 
المشتري، يجوز للبائع توفير اإلشراف على تفريغ وتجميع وتركيب واختبار وضبط 
 المعدات أو الفحص. بالنسبة لهذه الخدمات، ُتطبق أسعار خدمات البائع القياسية.

   

14. WARRANTY (SALES) – Standard warranty of one year 

from the date of supply is applicable. All items 

sold/supplied by Seller shall only have the manufacturer’s 

warranty, which shall be passed on to Buyer. Transit 

damages are not covered under warranty. No other 

warranty, expressed or implied, including but not limited 

to the implied warranties or merchantability and fitness for 

a particular purpose shall apply. Buyer shall examine the 

merchandise as required and determine if merchandise is 

suitable for the intended purposes, if necessary by running 

appropriate tests. Claims will only be accepted if Seller is 

informed immediately upon detection of any fault. If any 

valid claim of faulty merchandise is made, we are obliged 

to either replace the merchandise free of charge or repair 

it, the choice being at Seller’s sole discretion. Seller will 

not be liable for any consequential damages caused by any 

defect or fault in the merchandise, since the object of the 

warranty is compliance of the delivered merchandise with 

the contract. The warranty does not cover damages to the 

goods that were caused by improper handling or storage 

after the passage of risk or where caused by external factors 

that were not foreseen in the contract. 

سي لمدة عام واحد من تاريخ يسري الضمان القيا  –  الضمان )المبيعات(   -12 
التوريد. جميع البنود المباعة/الموردة من قبل البائع ليس لها إًل ضمان الجهة  
المصنعة، الذي ينتقل إلى المشتري. ًل يشمل الضمان أضرار المرور أو العبور. 
وًل تسري أية ضمانات أخرى، صريحة كانت أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل  

، الضمانات الضمنية أو صًلحية التسويق وضمان المًلئمة المثال وليس الحصر
لغرض معين. يقوم المشتري بفحص البضائع حسبما يكون مطلوب ويحدد ما إذا  
إجراء   طريق  عن  األمر  لزم  إذا  المقصودة  لألغراض  مناسبة  البضائع  كانت 

كتشاف اًلختبارات المناسبة. لن يتم قبول المطالبات إًل إذا تم إبًلغ البائع فور ا
أي عيب. وإذا تم تقديم أي مطالبة صحيحة بالبضائع المعيبة، فنحن ملزمون إما 
باستبدال البضاعة مجاًنا أو إصًلحها، ويكون الخيار وفًقا لتقدير البائع وحده. 
لن يكون البائع مسؤوًًل عن أي أضرار ًلحقة تقع بسبب أي عيب أو خطأ في 

الهدف من الضمان هو اًلمت العقد. ًل البضائع ألن  المسلمة مع  ثال للبضائع 
غير  التخزين  أو  المناولة  بالبضائع جراء  تلحق  التي  الضمان األضرار  يغطي 
 الصحيح بعد انتقال المسؤولية أو بسبب عوامل خارجية لم تكن متوقعة في العقد. 

   

WARRANTY (SERVICE) – Three months on labour & parts 

as per the following terms: 

ثًلثة أشهر بالنسبة لألعمال وقطع الغيار وفًقا للشروط    –الضمان )الخدمات(   
 التالية:  
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o The warranty starts from the date of the attending 

engineer’s Service Report. Warranty covers repairs to 

or replacement/supply of parts – at the exclusive 

judgment of Seller – that showed faults in 

workmanship/material and shall be limited to service 

delivery by Seller personnel. 

 o   تبدأ فترة الضمان من تاريخ تقرير الخدمات المقدم من المهندس
صًلحات و/أو استبدال/توريد قطع  المشرف، ويغطي الضمان اإل 

الذي يبين العيوب الموجودة    – وفًقا لتقدير البائع وحده    – الغيار  
في المصنعية/المواد، ويقتصر على تسليم الخدمات من قبل أفراد  

 البائع.  

o The term “labour” as applied to warranty is limited to 

the time spent in repairing the equipment/part under 

warranty. All other charges including waiting time, 

transportation time and other expenses shall be 

payable by the Buyer. 

 o   العمل"، كما هو مطبق على الضمان، على" يقتصر مصطلح 
الوقت الذي يتم قضاؤه في إصًلح المعدات/القطع التي يشملها  

ويدفع المشتري جميع الرسوم األخرى، بما في ذلك وقت    الضمان.
 اًلنتظار ووقت النقل وغيرها من النفقات.  

o Seller is released from any obligation under warranty 

if and when the Buyer or third party makes alterations 

or carries out repairs to the equipment/part or if the 

equipment is subjected to incorrect operation / 

handling. 

 o   ُيعفى البائع من أي التزام بموجب الضمان إذا ومتى قام المشتري
على   إصًلحات  إجراء  أو  تعديًلت  بإجراء  الثالث  الطرف  أو 
لتشغيل/مناولة   المعدات  تعرض  حالة  في  أو  األجزاء  المعدات/ 

 غير صحيحة.  

o The Buyer may either return the faulty equipment / 

parts to Seller / Manufacturer, carriage paid by the 

Buyer, within the warranty period. Seller / 

Manufacturer undertakes to repair or replace these 

parts in proper time and return them to the Buyer, 

carriage paid by Buyer. Or if assistance of Seller is 

requested with regard to on-site repairs, Seller / 

Principal shall undertake the repair and /or 

replacement of said equipment on site. 

 o   إلى المعيبة  المعدات/األجزاء  إعادة  إما  للمشتري  يجوز 
البائع/الجهة المصنعة، ويتحمل المشتري تكلفة النقل خًلل فترة  
الضمان. يتعهد البائع/الجهة المصنعة بإصًلح أو استبدال تلك  
ويتحمل   المشتري،  إلى  وإعادتها  المناسب  الوقت  في  األجزاء 

البائع تقديم مساعدة فيما    المشتري تكلفة النقل. أو إذا ُطلب من
البائع/الطرف   يقوم  الموقع،  داخل  اإلصًلح  بأعمال  يتعلق 

 األصيل بإصًلح و/أو استبدال المعدات المذكورة في الموقع.  

   

Seller makes no express warranty with respect to workmanship 

or parts other than the warranty set forth above. Seller’s 

liability, if any, for damages relating to any alleged defective 

workmanship or parts under any legal or equitable theory, shall 

be limited to repair / replacements as mentioned above and shall 

in no event include incidental or consequential or commercial 

damage of any kind. 

ًل يقدم البائع أية ضمانات صريحة بشأن المصنعية أو األجزاء بخًلف الضمان  
الموضح أعًله. وتقتصر مسؤولية البائع، إن وجدت، على األضرار التي تتعلق 
بأي مصنعية أو أجزاء معيبة مزعومة بموجب أي نظرية قانونية أو منصفة على 

ت المذكورة أعًله، وًل تشمل بأي حال من األحوال األضرار اإلصًلح/اًلستبداًل
 العرضية أو اًلستتباعية أو التجارية أًيا كان نوعها.  

   

15. RETURN GOODS POLICY - The request to return 

material must include the description of material, reason 

for return, Buyer order number, Seller invoice number to 

enable the request to be processed. No materials may be 

returned without this information. If and when the request 

is approved, a Return Authorization process will be 

initiated with reference number and will advise where the 

يجب أن يتضمن طلب إعادة المواد وصف المادة   - . بوليصة إعادة البضائع  13 
وسبب العودة ورقم طلب المشتري ورقم فاتورة البائع لتمكين معالجة الطلب. ًل  
يجوز إعادة أي مواد دون هذه المعلومات. إذا تمت الموافقة على الطلب ومتى 

برقم مرجعي ويتم اإلبًلغ عن تمت الموافقة عليه، فستبدأ عملية ترخيص اإلعادة  
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material should be returned. Return shipment must 

accompany with Packing List.  
قائمة  مع  العودة  شحنة  ٌترفق  أن  يجب  فيه.  المواد  إعادة  ينبغي  الذي  المكان 

 التعبئة.
   

No credit will be issued for returned materials without an 

approved Return Authorization. Materials being returned due 

to order entry and/or shipping errors on the part of Seller will 

be credited at full value providing the materials are returned 

within thirty (30) days from the date of the original shipment. 

Credit of the actual price paid will be issued for defective 

materials only after the material has been inspected and verified 

by Seller to contain a defect. Returned freight will be at the 

Buyer’s expense.  

لن يتم إصدار أي ائتمان للمواد المرتجعة دون ترخيص إعادة معتمد. المواد التي  
يتم  البائع  من جانب  الشحن  أخطاء  أو   / و  الطلب  إدخال  بسبب  إعادتها  يتم 

( يوًما من 30إضافتها بالقيمة الكاملة بشرط أن يتم إعادة المواد خًلل ثًلثين ) 
السعر الفعلي المدفوع للمواد المعيبة فقط تاريخ الشحن األصلي. يصدر ائتمان  

العيب. ويكون  البائع ًلحتواء  قبل  منها من  والتحقق  المواد  يتم فحص  أن  بعد 
 الشحن المرتجع على حساب المشتري.

 
   

Special material orders and made-to-order Products are non-

returnable. Credit will not be issued for discontinued items. 

Items no longer manufactured or items superseded by another 

model are defined as discontinued. In order to receive 

consideration for credit, material must be returned less than 

thirty (30) days from date of original invoice and of reasonable 

quantities & material must be in resalable condition. Material 

that has been approved for return must be packaged in such a 

way as to prevent damage during shipment. The use of original 

packaging is preferred. Credit cannot be issued for materials 

damaged in transit due to improper packaging. 

يعتبر طلبات المواد الخاصة والمنتجات حسب الطلب غير قابلة لإلرجاع. لن  
يتم إصدار ائتمان للعناصر الموقوفة. يتم تعريف العناصر التي لم تعد تصنيعها 
أو العناصر التي يحل محلها نموذج آخر على أنها موقوفة. لغرض الحصول  

م ثًلثين على  أقل من  في  المواد  تعاد  للحصول على اًلئتمان، يجب أن  قابل 
( يوًما من تاريخ الفاتورة األصلية وأن تكون الكميات والمواد المعقولة في 30) 

حالة قابلة إلعادة البيع. يجب تعبئة المواد التي تمت الموافقة عليها للعودة بطريقة 
العبوة األصلية. ًل يمكن إصدار تمنع حدوث تلف أثناء الشحن. يفضل استخدام 

 ائتمان للمواد التالفة أثناء النقل بسبب التغليف غير المناسب.
   

16. LIMITATION OF LIABILITY –Whether or not caused by 

Seller’s negligence, Seller shall not be liable for any 

indirect, special, consequential or other damages, however 

caused (including late delivery).  Seller’s obligation is to 

correct, repair or replace in accordance with section 10. 

Warranty shall be Buyer’s exclusive remedy for breach of 

any warranty or for negligence.  Seller’s entire liability to 

Buyer shall not exceed the repair or replacement value, 

whichever is lower, of the defective item. 

سواء أكان ذلك بسبب إهمال البائع أم ًل، فلن يتحمل    -. تحديد المسؤولية  14 
البائع أي أضرار غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو غيرها من األضرار ، بغض 

سببها )بما في ذلك التأخر في التسليم(. يعتبر التزام البائع هو تصحيح النظر عن  
. يجب أن يكون الضمان هو الحل الحصري  10أو إصًلح أو استبدال وفقا للمادة  

للمشتري عند خرقه ألي ضمان أو لإلهمال. ًل تتجاوز مسؤولية البائع بالكامل 
 ل، عن العنصر المعيب.تجاه المشتري قيمة اإلصًلح أو اًلستبدال، أيهما أق

   

17. INDEMNITY -Buyer agrees to defend, indemnify and 

hold Seller (and its agents, representatives, employees, 

officers, related companies, successors and assigns) 

harmless from all claims, demands, actions, damages, and 

liabilities (including attorney’s fees and consequential and 

incidental damages) arising out of any injury (including 

death) to any person or damage to any property in any way 

connected with any act or omission of Buyer, its agents, 

employees, or subcontractors.  

الدفاع عن البائع وتعويضه وإدراء األذى   يوافق المشتري على  - . التعويض 15 
وخلفائه  الصلة  ذات  والشركات  ومسؤوليه  وموظفيه  وممثليه  )ووكًلئه  عنه 
والمتنازل لهم( من جميع المطالبات والطلبات واإلجراءات واألضرار والمسؤوليات 
أي   تنشأ عن  التي  والوقائية(  المترتبة  المحاماة واألضرار  أتعاب  ذلك  في  )بما 

)بما في ذلك الوفاة( ألي شخص أو أي ضرر يلحق بأي ممتلكات بأي  إصابة  
طريقة مرتبطة بأي فعل أو إغفال للمشتري أو وكًلئه أو موظفيه أو المقاولين 

 من الباطن.
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18. AFTER SALES SERVICE: If after sales service is 

provided by any party other than Seller, then Seller shall 

not be held responsible for the performance of the 

equipment, warranty and guarantees. 

. خدمة ما بعد البيع: في حالة توفير خدمة ما بعد البيع من قبل أي طرف  16 
 آخر غير البائع، فلن يتحمل البائع مسؤولية أداء المعدات والضمانات والكفاًلت.

   

19. TERMINATION (SALES): If Buyer terminates the 

contract either partially or fully, unless due to Seller’s 

default, Seller shall be entitled to recover all costs (direct 

and indirect, including reasonable general and 

administration expense), as determined by Seller or its 

auditors, incurred in performing and preparing to further 

perform as of the termination date, plus a profit margin 

normally charged on such Buyer or product or service as 

determined by Seller or its auditors. Buyer shall pay 

Seller’s collection or litigation expenses, including payable 

or paid attorney fees (whichever is higher).  

. اإلنهاء )المبيعات(: في حالة إنهاء المشتري للعقد إما جزئًيا أو كلًيا، ما لم 17 
)المباشرة  التكاليف  جميع  استرداد  للبائع  يحق  البائع،  تقصير  بسبب  ذلك  يكن 

المباشرة ، بما في ذلك النفقات العامة واإلدارية المعقولة(، على النحو الذي وغير  
يحدده البائع أو مدققوه، المتكبدة في األداء واإلعداد للقيام بأداء إضافي اعتباًرا 
من تاريخ اإلنهاء، باإلضافة إلى هامش ربح يتم فرضه عادًة على هذا المشتري 

دده البائع أو مدققوه. يدفع المشتري مصاريف أو المنتج أو الخدمة وفًقا لما يح
تحصيل أو تقاضي البائع، بما في ذلك أتعاب المحاماة المستحقة أو المدفوعة 

 )أيهما أكبر(.
   

TERMINATION (SERVICE): If Buyer terminates any part of 

the Service Order, unless due to Seller’s default, Seller shall be 

entitled to recover all costs (direct and indirect, including 

reasonable general and administration expense), as determined 

by Seller’s standard accounting practices, incurred in 

performing and preparing to further perform the service 

delivery as on the termination date.  Buyer shall pay Seller’s 

collection or litigation expenses, including the attorney fees. 

اإلنهاء )الخدمة(: إذا أنهى المشتري أي جزء من طلب الخدمة، ما لم يكن ذلك  
بسبب تقصير البائع، يحق للبائع استرداد جميع التكاليف )المباشرة وغير المباشرة، 

تحدده بما   الذي  النحو  على  المعقولة(،  واإلدارية  العامة  النفقات  ذلك  في 
الممارسات المحاسبية القياسية للبائع، المتكبدة في األداء واإلعداد لمواصلة أداء 
تقديم الخدمة كما في تاريخ اإلنهاء. يدفع المشتري مصاريف تحصيل البائع أو 

 التقاضي، بما في ذلك أتعاب المحاماة.
   

20. FORCE MAJEURE: Each Party shall be excused from the 

performance of its contractual obligations to the extent that 

such performance is prevented by force majeure (as 

defined below) and the nonperforming Party promptly 

provides notice of such prevention to the other Party. Such 

excuse shall be continued so long as the condition 

constituting force majeure continues. The Party affected by 

such force majeure also shall notify the other Party of the 

anticipated duration of such force majeure, any actions 

being taken to avoid or minimize its effect after such 

occurrence, and shall take reasonable efforts to remove the 

condition constituting such force majeure. For purposes of 

the contract, “force majeure” shall include conditions 

beyond the control of the Parties, including an act of God, 

acts of terrorism, voluntary or involuntary compliance with 

any regulation, law or order of any government, war, acts 

of war (whether war be declared or not), labor strike or 

lock-out, civil commotion, epidemic, failure or default of 

public utilities or common carriers, destruction of 

production facilities or materials by fire, earthquake, storm 

or like catastrophe. The payment of invoices due and 

. القوة القاهرة: ُيعفى كل طرف من أداء التزاماته التعاقدية بالقدر الذي يتم 18 
غير  الطرف  ويقدم  أدناه(  موضح  هو  )كما  القاهرة  بالقوة  األداء  هذا  منع  فيه 
العذر طالما  هذا  يستمر  اآلخر.  الطرف  إلى  المنع  بهذا  فورًيا  إخطاًرا  المؤدي 

الحالة التي تشكل القوة القاهرة. كما يجب على الطرف المتأثر بهذه القوة استمرت  
القاهرة إخطار الطرف اآلخر بالمدة المتوقعة لهذه القوة القاهرة، وأي إجراءات يتم  
اتخاذها لتفادي أو تقليل أثرها بعد حدوثها، ويتعين عليه بذل جهود معقولة إلزالة 

رة. ألغراض العقد، تشمل "القوة القاهرة" ظروفًا الحالة التي تشكل هذه القوة القاه 
األعمال  أو  والقدر  القضاء  حدث  ذلك  في  بما  األطراف،  سيطرة  عن  خارجة 
أمر  أو  قانون  أو  ًلئحة  الطوعي ألي  غير  أو  الطوعي  اًلمتثال  أو  اإلرهابية 
صادر عن أي جهة حكومية أو الحرب أو أعمال الحرب )سواء تم إعًلن الحرب 

عًلن عنها( أو اإلضراب عن العمل أو اإلغًلق أو اًلضطراب المدني أو عدم اإل
أو الوباء أو اإلخفاق أو التخلف عن سداد المرافق العامة أو شركات النقل العامة 
أو تدمير منشآت اإلنتاج أو المواد عن طريق الحريق أو الزًلزل أو العاصفة أو 

ع الفواتير الواجبة والمستحقة ما شابهها. ًل يجوز بأي حال من األحوال تأجيل دف
 بموجب هذا العقد من قبل الدافع بسبب قوة قاهرة تؤثر على الدافع.
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owing hereunder shall in no event be delayed by the payer 

because of a force majeure affecting the payer. 

   

21. CONFIDENTIALITY -Buyer agrees that all drawings, 

prints and other technical material which Seller provides to 

Buyer, whether prepared by Seller or by third parties under 

contract to Seller, contain data which embody trade secrets 

and confidential know-how of commercial value to Seller 

or third parties under contract to Seller.  

السرية  19  الرسومات والمطبوعات والمواد    - .  أن جميع  المشتري على  يوافق 
الفنية األخرى التي يقدمها البائع للمشتري، سواء أعدها البائع أو من قبل أطراف  

على بيانات تجسد األسرار التجارية والمعرفة  ثالثة بموجب عقد مع البائع، تحتوي  
 السرية ذات القيمة التجارية للبائع أو األطراف الثالثة بموجب التعاقد مع البائع.

   

Buyer agrees: (a) to keep such information confidential; (b) that 

it will not disclose such information to any other person, 

corporate division or entity; (c) will not use such information 

except in connection with the Products supplied hereunder; and 

(d) will not sell, lease, loan or permit any other person, 

corporate division or entity to use such information for any 

purpose, without Seller’s prior written consent. Nothing herein 

shall restrict the use of information generally available to the 

public. 

يوافق المشتري على: )أ( الحفاظ على سرية هذه المعلومات؛ )ب( عدم اإلفصاح  
ام عن هذه المعلومات ألي شخص آخر أو قسم أو كيان شركة؛ )ج( عدم استخد

هذه المعلومات إًل فيما يتعلق بالمنتجات المقدمة أدناه؛ و )د( عدم بيع أو تأجير 
أو إقراض أو السماح ألي شخص آخر أو قسم أو كيان شركة باستخدام هذه  
المعلومات ألي غرض من األغراض، دون موافقة كتابية مسبقة من البائع. ًل 

المعلو  استخدام  يقيد  العقد  هذا  بموجب  شيء  عام  يوجد  بشكل  المتاحة  مات 
 للجمهور.

   

22. INTELLECTUAL PROPERTY -Buyer acknowledges that 

Seller and its affiliates are the owners of brands, 

trademarks, designs, patents, copyrights and other 

intellectual property relating to Seller’s Products, and that 

no right or license is conveyed by Seller to Buyer to 

manufacture, have manufactured, modify, import or copy 

such Products. Buyer agrees that it will refer brands of 

Seller or its affiliates only in connection with the use or 

sale of Products delivered to Buyer hereunder, and not in 

connection with the sale of any other Product, except as 

separately authorized by Seller in writing. 

يقر المشتري بأن البائع والشركات التابعة له هم أصحاب   -. الملكية الفكرية  20 
حقوق التأليف والنشر األسماء والعًلمات التجارية والتصاميم وبراءات اًلختراع و 

والملكية الفكرية األخرى المتعلقة بمنتجات البائع، وأنه ًل يوجد حق أو ترخيص 
أو  استيرادها  أو  تعديلها  أو  المنتجات  هذه  لتصنيع  المشتري  إلى  البائع  ينقله 
نسخها. يوافق المشتري على أنه سيحيل عًلمات البائع أو الشركات التابعة له  

خدام أو بيع المنتجات التي يتم تسليمها إلى المشتري بموجب  فقط فيما يتعلق باست 
هذا العقد، وليس فيما يتعلق ببيع أي منتج آخر، باستثناء ما يصرح به البائع  

 بشكل منفصل كتابًيا.
   

23. PRODUCT LIFE CYCLE –Consistent with life cycle 

perspective, Seller considers the need to provide 

information to all the interested parties about potential 

significant environmental impact associated with end of 

life treatment and final disposal of our products and 

services. We request all the interested parties to refer the 

manufacturer’s product manual / catalogue for the safety 

disposal procedures & their end of life cycle treatment. 

Also, comply with the local laws and regulations of the 

country while disposal. Seller will be happy to assist you 

for any further details. 

توافق مع منظور دورة الحياة، يأخذ البائع بعين بما ي  -. دورة حياة المنتج  21 
التأثير  بشأن  المهتمة  األطراف  لجميع  المعلومات  توفير  إلى  الحاجة  اًلعتبار 
منتجاتنا  من  النهائي  والتخلص  العمر  نهاية  بمعالجة  المرتبط  المحتمل  البيئي 

ة  وخدماتنا. نطلب من جميع األطراف المهتمة إحالة فهرًسا / دليل منتج الشرك
المصنعة لمعرفة إجراءات التخلص من السًلمة ومعالجتها في نهاية دورة حياتها. 
أيضا، اًلمتثال للقوانين واللوائح المحلية في البًلد أثناء التخلص منها. سيكون 

 البائع سعيًدا لمساعدتك في أي تفاصيل أخرى.

   

24. ENTIRE CONTRACT –These General Terms & 

Conditions and the SELLER’s written techno-commercial 

proposal constitute the entire contract.  This contract 

represents the entire agreement between the parties and 

. مجمل العقد: تشكل هذه الشروط واألحكام العامة والمقترح التقني المكتوب 22 
من البائع مجمل العقد. يمثل هذا العقد كامل اًلتفاقية بين الطرفين ويجب دمجه  



 

 

GENERAL TERMS & CONDITIONS - 

SALES & SERVICES 
  

 

 

IMS-GT&C-02 REV:01 Dated: 13.07.2020 Page No: Page 11 of 11 

 

shall be incorporated into any order document from Buyer.  

No other amendments shall bind Seller unless in writing 

and signed by an authorized Seller representative. Terms 

& Conditions in Buyer’s order, which add to or vary these 

General Terms & Conditions, have no force or effect.  

في أي مستند طلب من المشتري. لن تلزم أي تعديًلت أخرى البائع ما لم يكن 
ض. ًل تسري الشروط واألحكام الواردة كتابًيا وموقًعا من ِقبل ممثل البائع المفو 

في طلب المشتري، والتي تضيف إلى أو تغير هذه الشروط واألحكام العامة، وًل  
 يكون لها أي تأثير.

   

25. GOVERNING LAW & JURISDICTION –This Contract’s 

validity, interpretation, performance hereunder, and all 

suits, proceedings hereunder shall be governed by and 

construed in accordance with the English Laws, without 

giving effect to conflict of law principles. Each of the 

parties to this contract expressly and irrevocably submits 

to the exclusive jurisdiction of Saudi Courts and waives 

any claims of inconvenient forum or venue. English will be 

the official language for all the proceedings. 

تخضع صًلحية هذا العقد    -. القانون المعمول به واًلختصاص القضائي  23 
في ه  عليها  المنصوص  واإلجراءات  الدعاوى  بموجبه وجميع  وأدائه  ذا  وتفسيره 

القانون لقوانين اللغة اإلنجليزية وتفسر وفًقا لها دون تفعيل مبادئ تنازع القوانين. 
يقدم كل طرف من أطراف هذا العقد بشكل صريح وبًل رجعة إلى اًلختصاص 
الحصري للمحاكم السعودية ويتنازل عن أي دعاوى تتعلق بمنتدى أو مكان غير 

 رسمية  لجميع اإلجراءات.مريح. تكون اللغة اإلنجليزية هي اللغة ال

   

26. TAXES -All amounts or values of consideration provided 

for in these Terms and Conditions are exclusive of any tax, 

duties, cess or levies including Value Added Tax (“VAT”), 

sales tax or a similar tax chargeable under the applicable 

tax legislation and which shall be borne by Buyer. Payment 

of VAT, GST or a similar tax (if chargeable) shall be made 

by Buyer in addition to the value of the supply or service 

in the manner and at the same time as payment of the said 

value. The Seller shall render a tax invoice that is in 

compliance with the requirements of the applicable tax 

legislation to the Buyer. The Buyer shall indemnify the 

Seller against all liabilities for any and all tax which the 

Seller is reasonably required to pay to a third party due to 

any non-compliance, breach or any reason attributable to 

the Buyer, including any interest, penalties and costs. 

Where the Seller is subsequently able to obtain a credit or 

repayment of such Tax from a third party, the Seller shall 

reimburse Buyer the amount so credited or repaid less all 

reasonable costs, penalties and interest incurred by the 

Buyer. 

الضرائب  24  هذه   -.  في  عليها  المنصوص  اًلعتبارات  قيم  أو  المبالغ  جميع 
الشروط واألحكام ًل تشمل أي ضريبة أو مستحقات أو رسوم نسبية أو رسوم بما  

بة القيمة المضافة"( أو ضريبة المبيعات في ذلك ضريبة القيمة المضافة )"ضري
أو ضريبة مماثلة قابلة للقياس بموجب قانون الضرائب المعمول به والتي يتحملها 
المشتري . يقوم المشتري بدفع ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات 
الخدمة   العرض أو  أو ضريبة مماثلة )إذا كانت مشحونة( باإلضافة إلى قيمة 

طريقة نفسها وفي نفس الوقت دفع القيمة المذكورة. يقدم البائع فاتورة ضريبية بال
المشتري   يقوم  المشتري.  على  المطبق  الضريبي  التشريع  متطلبات  مع  تتوافق 
التي  الضرائب  وجميع  أي  على  المترتبة  اًللتزامات  جميع  من  البائع  بتعويض 

تثال أو اإلخًلل أو أي يكون على البائع دفعها إلى طرف ثالث بسبب عدم اًلم
سبب يعزى إلى المشتري، بما في ذلك أي فائدة وغرامات وتكاليف. عندما يكون 
البائع قادًرا ًلحًقا على الحصول على ائتمان أو إعادة سداد هذه الضريبة من 
طرف ثالث، يدفع البائع الي المشتري المبلغ الذي تم إيداعه أو سداده مخصوًما 

 الغرامات والفوائد المعقولة التي تكبدها المشتري.منه جميع التكاليف و 

 


