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على كافة عروض األسعار والطلبات والعقود المرتبطة ببیع ") البنود("تسري ھذه البنود والشروط الخاصة بالبیع 
تسود ھذه البنود وتلغي أیة اتفاقیات أو تفاھم أو تعھدات .  إلى المشترینSPX FLOWالسلع والخدمات المقدمة من 

ة أو وعود، سواء كانت خطیة أو شفھیة، وكذلك الحال بالنسبة ألیة بنود وشروط مطبوعة مسبقًا أو قیاسیة مذكور
في طلب أسعار أو طلب شراء أو فاتورة أو إقرار طلب أو عقد أو ما یماثل ذلك من مستندات مقدمة من طرف أي 

ال یجوز بأي حال من األحوال تصحیح ھذه البنود أو استكمالھا أو تغییرھا أو تعدیلھا إال بموجب اتفاق .   مشتري
SPX FLOWال یمثل إقرار . والمشتريSPX FLOWخطي متزامن أو الحق موقع من قبل ممثل مفوض لكل من 

بطلب الشراء المقدم من أي مشتري قبوالً ألي بنود وشروط یتضمنھا اإلقرار، بغض النظر عن مدى التمھید لھا 
.أو وصفھا

أو /المسماة في الطلب والقائمة بتوفیر السلع و. SPX FLOW, Incتعني مؤسسة ” SPX FLOW“: التعریفات.  1
.أو المسماة في الطلبSPX FLOWتعني الشركة التي قبلت العرض المقدم من قبل " المشتري".   الخدمات

وفقًا لمصطلحات (بالنقل إال في حالة االتفاق على خالف ذلك خطیًا، تعد األسعار صافیة بدون التعھد:  األسعار.  2
یمكن تصحیح أیة أخطاء .  SPX FLOWخاصة بشركة ) 2010لعام " INCOTERM"غرفة التجارة الدولیة 

ظروف ببتغلیف خاص أو إجراءات مرتبطة المتعلقة األسعار المقدمة ال تشمل النفقات .  اختزالیة أو كتابیة أو حسابیة
تعد األسعار المعلنة خاضعة للتغییر إلى .  الشحن أو التخزین غیر االعتیادیة إال في حالة النص على ذلك صراحة

.بناء على ھذه البنودأن یتم قبول طلب شراء 

إال في حالة النص على خالف ذلك خطیًا بواسطة جمیع األطراف، یتم تسلیم كافة السلع بدون :  التسلیم واألداء.  3
SPXمن قبل شركة ) 2010لعام " INCOTERM" وفقًا إلى مصطلحات غرفة التجارة الدولیة (التعھد بالنقل 

FLOW  .فور التسلیم أو عند سداد السعر المستحق بالكامل، أیھما یأتي الحقًا، وذلك ینتقل حق الملكیة إلى المشتري
.  التي تمكنھا من استعادة السلع في حالة امتناع المشتري عن السدادبحق الملكیةSPX FLOWاحتفاظعلى شریطة

ییر، على أن تبذل شركة أو تسلیم أو شحن السلع تقریبیة فقط وتخضع للتغ/تعد التواریخ المقررة لتقدیم الخدمات و
SPX FLOW كافة الجھود التجاریة المعقولة لاللتزام بتلك التواریخ؛ وذلك على شریطة أال تعدSPX FLOW

مسؤولة عن أیة تعویضات أو خالف ذلك، كما ال یتم إعفاء المشتري مما یقع علیھ من التزامات بموجب ھذا العقد، 
في حالة االتفاق على تسدید تعویضات نقدیة أو .  التواریخ المقررةعن االلتزام بتلكSPX FLOWنتیجة لتعذر 

الخضوع لجزاء عند التأخیر، یتم تطبیق تلك التعویضات النقدیة أو الجزاء فقط إذا كان ھذا التأخیر ناتج عن تقصیر 
خطیًا عقب SPX FLOWفحسب أو تسبب في تكبد المشتري ألضرار وقیامھ بإخطار SPX FLOWمن جانب 

إال في حالة االتفاق على خالف ذلك على وجھ التحدید، یتم احتساب مبلغ .  انقضاء موعد التسلیم المتفق علیھ
عن إجمالي SPX FLOWالتعویض أو الجزاء بناء على قیمة الجزء المتأخر من التسلیم، على أن تقتصر مسؤولیة 

الجزاءات /ھذا وتعد تلك التعویضات.  للطلبفقط من القیمة اإلجمالیة% 5الجزاءات على /التعویضات النقدیة
في حالة SPX FLOWالنقدیة ھي التعویض الوحید المستحق للمشتري والمسؤولیة الوحید الواقعة على عاتق 

یقصد بھما " الجزاء"و" التعویضات النقدیة"ودرئًا ألیة شكوك، إذا كان الطلب یخضع لقوانین ھولندا، فإن .  التأخیر
SPXفضالً عما سبق، ال تعد شركة .  د علیھ والمستھدف منھ أن یكون بمثابة تعویض عن أیة أضرارالجزاء المتعاق

FLOW مسؤولة، سواء على نحو مباشر أو غیر مباشر، عن أیة تأخیر أو قصور في األداء ناتج عن شركات النقل
یع أنواعھا؛ أو عن صعوبة الحصول أو التورید؛ أو مشاكل العمالة أو حاالت العجز أو اإلضرابات أو اإلیقاف بجم

على المواد الالزمة؛ أو التغییرات التي یطلبھا المشتري على الطلب؛ أو الحرائق أو العواصف أو الحوادث أو 
األحداث القدریة؛ أو أي قانون أو عقوبة أو إنذار قضائي أو أي قید أو حظر حكومي آخر أو اضطرابات سیاسیة؛ 

في حالة وقوع مثل ھذا التأخیر، یتم تمدید موعد .  SPX FLOWعن حدود سیطرة أو عن أي أسباب أخرى خارجة
بشأنھا مذكرة رفض في غضون سبعة SPX FLOWجمیع السلع التي ال تتلقى .التسلیم لمدة تعادل فترة التأخیر

.أیام من االستالم، یتم اعتبارھا مقبولة) 7(

SPXفور إتاحة السلع لالستالم في منشأة SPX FLOWة تنتھي مسؤولی: العجز، الضرر، أخطاء الشحن. 4
FLOW  . یتعین على المشتري مالحظة استالم السلع التي ال تتفق مع بولیصة الشحن أو اإلیصال السریع، ویتعین

یسمح .  على المشتري تقدیم دعوى ضد شركة النقل بشأن أي قصور أو ضرر أو اختالف في الشحنة بأقصى سرعة
.بالعبور  (الترانزیت)ي والشحن بالشحن الجزئ

بكافة أنواعھا والمصاریفوالضرائب الرسومال یشمل عرض األسعار وسعر الطلب ھذا جمیع :  الضرائب. 5
یشمل ھذا اإلعفاء، على سبیل المثال ال الحصر، .  الحالیة أو المستقبلیة، والمستحقة أو التي سیتم استحقاقھا الحقا

ضریبة القیمة المضافة وضریبة الدخل والضریبة المقتطعة ، وضریبة األرباح، وضریبة السلع والخدمات، وأیة 
ضرائب استھالكیة أو بیئیة أخرى ساریة، وكذلك الضرائب المستحقة على دخل الموظفین الوافدین ورسوم الموانئ 

والجمارك المفروضة على المكونات والخدمات وجمیع رسوم الصادرات المستحقة على المكونات ورسوم الواردات
وحیث أن طلبات الشراء ال تشمل .  عند نھایة طلب ما، حیثما كان ذلك ساریًاSPX FLOWالمستردة إلى شركة 

ة قیمة ھذه إضافعن طریقمثل ھذه الضرائب تحتفظ بالحق في تحصیل SPX FLOWالضرائب، فإن شركة 
باإلضافة، الدول والمناطق ذات العالقة سعر الطلب ق حسبما تنص علیھ اللوائح الضریبیة في الضرائب على

.نظیر تسویة تلك الضرائبSPX FLOWالتي تتكبدھا (التي تدفع للطرف ثالث) والخارجیةللتكالیف

، یتم تسدید سعر السلع في غضون SPX FLOWن قبلإال في حالة الموافقة على خالف ذلك م:  االعتماد والسداد. 6
بالنسبة للطلبات التي .  SPX FLOWیوًما من تاریخ التسلیم، وبالعملة الساریة في الدولة التي تعمل بھا ) 30(ثالثین 

:  التالیةأو ما یعادلھا بالعملة المحلیة، یتم تطبیق البنود ) دوالر250.000(تتجاوز قیمتھا مائتین وخمسین ألف دوالر 
SPX FLOWعند قیام ) %40(یتم تسدید أربعین بالمائة ) ب(، )%20(یتم تسدید دفعة مقدمة بقیمة عشرین بالمائة ) أ(

یجب تسدید الدفعة المقدمة في .  عند التسلیم) %40(یتم تسدید أربعین بالمائة ) ج(المكونات، /بشراء المواد الخام
للطلب، بینما یستحق سداد الدفعتین األخیرتین في غضون SPX FLOWأیام من تاریخ قبول ) 5(غضون خمسة 

ھذا وال یحق للمشتري احتجاز أي مبالغ .  یستحق سداد الدفعات المقسمة مع الشحنات الجزئیة. یوًما) 30(ثالثین 
مالیة أو

SPX FLOWتجیز خطیًا على االحتجاز أو االمتناع، فقد SPX FLOWاالمتناع عن التسدید؛ إال في حالة موافقة 
) 30(سند أو خطاب ائتمان أو ضمان بنكي على أال تزید المدة عن ثالثین بموجبمثل ھذا االحتجاز أو االمتناع 

بالحق في الحصول على جمیع التعویضات الالزمة SPX FLOWتحتفظ .   یوًما بعد تاریخ انقضاء مھلة الضمان
تصار على الحق في إیقاف التسلیم والمطالبة باسترداد أي سلع في حالة إعسار المشتري، والتي تتضمن، دون االق

في حالة العجز عن . سبق تسلیمھا بالفعل أو االمتناع عن التسلیم إال في مقابل الحصول على القیمة النقدیة المستحقة
ة السداد ، تصبح جمیع الفواتیر الالحقة واجبة ومستحقSPX FLOWالسداد في تاریخ االستحقاق، بناء على تقدیر 

إیقاف تسلیم جمیع الشحنات الالحقة حتى تتم تسویة الحساب بالكامل، على SPX FLOWعلى الفور، ویجوز لشركة 
یوافق المشتري على سداد، . ، في تلك الحالة، مسؤولة عن عدم تنفیذ العقد كلیًا أو جزئیًاSPX FLOWأال یتم اعتبار 

استحقاق، أو، إذا كانت عندشھریًا من المبلغ غیر المسدد ) %1.5(بدون إخطار رسمي، واحد ونصف في المائة 
ال یجوز للمشتري . ھذه النسبة تتجاوز الحد المسموح بھ قانونًا، یوافق المشتري على تسدید أقصى نسبة مسموح بھا

في حالة ما تعذر .  أو على أي نحو آخر خالف ذلكقابلتاالدعاء المتطبیق أي خصم، سواء عن طریق المقاصة أو 
الرتكاب المشتري أي نظراً ) مثل التسلیم أو اإلتمام أو القبول الرسمي(استیفاء أي من الشروط األساسیة ألي دفعة، 

في SPX FLOWمخالفة، تظل ھذه الدفعة واجبة ومستحقة السداد في الموعد المتفق علیھ، دون المساس بحق 
.المطالبة بالتعویضات

، وفقًا لتقدیرھا SPX FLOWفي حالة موافقة .  جمیع الطلبات تعد ملزمة فور قبولھا:  والتغییرحاالت اإللغاء . 7
خمسة وعشرین ) 1(الخاص، على إلغاء طلب مقدم من المشتري، یعد المشتري ملزًما بسداد رسوم إلغاء تعادل 

منة، على سبیل المثال ال ، متضSPX FLOWأي خسائر أو تكالیف تكبدتھا ) 2(من سعر الشراء و) %25(بالمائة 
یعد المشتري .  أكثرالحصر، تكلفة المواد والعمالة واألعمال الھندسیة وإعادة التھیئة وھامش الربح المعقول، أیھما 

نتیجة لما قام بھ SPX FLOWمسؤوالً عن تحمل نفقات التخزین والتأمین وكافة النفقات األخرى التي تتكبدھا 
ال یتم قبول أي تغییرات على المواصفات أو الطلب إال بموجب موافقة خطیة من .  تغییرأو /المشتري من إلغاء و

بتقدیم عرض أسعار إلى المشتري في SPX FLOWفي حالة مطالبة المشتري بإجراء تغییر، ستقوم .  كال الطرفین
ألسعار ما سیترتب أیام عمل، على أن یتضمن عرض ا) 10(ال تقل بأي حال عن عشرة معقولةزمنیة فترةخالل 

SPX FLOWال تعد .  على طلب المشتري من تغییرات على صعید التسلیم والسعر والمواد وما یماثل ذلك من أمور
.ملزمة بتنفیذ التغییر المطلوب حتى یوافق الطرفان على عرض األسعار الجدید

تخضع السلع والملحقات وقطع الغیار الخاصة ) أ, (إال في حالة االتفاق على خالف ذلك كتابیًا:  الضمان المحدود. 8
شھًرا من تاریخ التركیب ) 12(لصالح المشتري ضد عیوب الصناعة والخامات لمدة اثني عشر SPX FLOWبشركة 

مضمونة لصالح SPX FLOWتعد خدمات ) ب(شھًرا من تاریخ التسلیم، أیھما ینقضي أوالً، و) 18(أو ثمانیة عشر 
في حالة عدم توافق .  یوًما من تاریخ بدء االستخدام) 90(نحو احترافي ومثالي لمدة تسعین المشتري بأن تعمل على 

، على سبیل التعویض وبإرادتھا المنفردة، SPX FLOWأو الخدمات مع الضمانات سالفة الذكر، تقوم /السلع و
إذا تقدم المشتري .  الخدمات المعیبةالوحید المستحق للمشتري، إما بإصالح أو استبدال السلع المعینة أو إعادة أداء 

SPXمع عدم العثور الحقًا على عیب فعلین یتعین على المشتري أن یرد إلى SPX FLOWبمطالبة بالضمان إلى 
FLOWیتم إصالح أو استبدال السلع الخاصة بأطراف ثالثة .  كافة التكالیف التي تكبدتھا نتیجة الدعاء وجود عیب

وضمنعلى سبیل التعویض الوحید المستحق لصالح المشتري، على أن یتم ذلك وفقًاSPX FLOWوالمقدمة من قبل 
إال في حالة االتفاق على خالف ذلك خطیًا، ال .  المنصوص علیھ في ضمان الجھة المصنعة األصلیةأحكام الضمان 

الھالك ) 1:  (بما یليالضمان أو خالف ذلك على أي نحو كان فیما یتعلق باالخاللمسؤولة عن SPX FLOWتعد 
أي سلع أو خدمات تعرضت، بعد التسلیم أو التشغیل بواسطة ) 3(التأكسد أو التآكل أو التحات؛ ) 2(والبلى الطبیعي، 

SPX FLOW بما یشمل التعدیالت أو (، إلى حادث أو سوء استخدام أو تالعب أو إصالح غیر صحیح أو تغییر
، أو التركیب غیر )SPX FLOWالنھائي أو أي طرف ثالث بخالف التصحیحات بواسطة المشتري أو المستھلك

العیوب الناجمة عن مواصفات ) 4(الصحیح أو الصیانة غیر الصحیحة أو اإلھمال أو الظروف التشغیلیة المفرطة؛ 
SPXف المشتري أو تصمیماتھ أو تلك المقدمة من قبل المقاولین أو المقاولین من الباطن التابعین إلى المشتري بخال

FLOW األضرار ) 6(العیوب الناجمة عن تصنیع منتجات المشتري أو توزیعھا أو ترویجھا أو بیعھا؛ ) 5(؛ أو
الناتجة عن دمج أو تشغیل أو استخدام المعدات أو المنتجات أو األجھزة أو البرامج أو النظم أو البیانات المقدمة من 

ذا التلف أو الضرر في حالة عدم القیام بمثل ھذا الدمج ، إذا كان یمكن تجنب ھSPX FLOWأي طرف آخر خالف 
SPXاستخدام المشتري للسلع على نحو ال یتفق مع المطبوعات المقدمة من قبل ) 7(أو التشغیل أو االستخدام؛ أو 

FLOWعالوة على ما سبق، ال یغطي الضمان السابق أي تكالیف خاصة بالعمالة أو .  بشأن طریقة استخدام المنتج
SPXتفكیك أو إعادة التركیب أو النقل أو أیة تكالیف فائضة أو نفقات أخرى مرتبطة بإصالح أو استبدال منتجات ال

FLOW  . تمثل الضمانات المذكورة ضمن ھذا المستند الضمانات الوحیدة والحصریة المتاحة إلى المشتري، وبناء
أي ضمانات أخرى، سواء صریحة أو ضمنیة، بما یضمن، دون االقتصار، على SPX FLOWلن تقدمعلیھ 

الضمانات المضمنة بصالحیة العرض في السوق والمالئمة لغرض أو أداء أو عملیة بعینھا مطلوبة من قبل المشتري 
التشغیل المسؤولیة تمثل االلتزامات سابقة الذكر باإلصالح واالستبدال وإعادة .  علیھا تحدیًداSPX FLOWولم توافق 

والتعویض الحصري الوحید المستحق للمشتري إزاء أي مطالبة SPX FLOWالكاملة والحصریة التي تتحملھا 
.تتعلق ببیع وتقدیم الخدمات أو السلع أو قطع الغیار، بما یشمل تصمیمھا ومالءمتھا لالستخدام وتركیبھا وأداءھا

، تقوم شركة متعلقة بانتھاك حقوق الملكیة الفكریةفي حالة تقدم طرف ثالث بدعوى صحیحة: فكریةالملكیة ال. 9
SPX FLOW ،2(بتعدیل السلع المباعة بحیث تؤدي وظیفتھا بدون أي مخالفة، أو ) 1(، إما المنفردةوفقًا إلرادتھا (

رد إلى ) 3(دام السلع المخالفة أو الحصول على ترخیص بدون رسوم امتیاز لصالح المشتري حتى یواصل استخ
بموجب ھذه SPX FLOWال تتحمل .  المشتري القیمة السوقیة العادلة للمكون المخالف بعد خصم قیمة االستھالك

دمج أو تشغیل أو استخدام السلع بمصاحبة معدات أو منتجات) أ(المادة أي التزام في حالة تقدیم مطالبة تستند على 
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، إذا كان یمكن تفادي ھذه المخالفة في حالة SPX FLOWأو أجھزة أو برامج أو نظم أو بیانات غیر مقدمة من قبل 
استخدام المشتري للمنتج على أي نحو یخالف ) ب(عدم اللجوء إلى ھذا الدمج أو التشغیل أو االستخدام، أو 

المخالفة الناتجة عن ) ج(ثل ھذا المنتج أو بشأن كیفیة استخدام مSPX FLOWالمطبوعات الخطیة المقدمة من 
ینص . SPX FLOWالمواصفات أو التصمیمات المقدمة من المشتري أو من مقاولیھ أو مقاولیھ من الباطن بخالف 

والحصري المستحق للمشتري فیما الوحیدوالتعویض SPX FLOWھذا القسم على مجمل المسؤولیة التي تتحملھا 
أو مزعومة تنشأ عن استخدام السلع أو الخدمات المباعة بموجب ھذا المستند أو جزء منھ، یتعلق بأي مخالفة فعلیة

.كما إنھ یخضع للقیود األخرى التي تنص علیھا ھذه البنود

ال تعد شركة ) أ:  (بغض النظر عن أي مواد تنص على خالف ذلك واردة ضمن ھذا المستند:  حدود المسؤولیة. 10
SPX FLOWن األحوال مسؤولة عن أضرار نموذجیة أو تأدیبیة أو عرضیة أو غیر مباشرة أو خاصة في أي حال م

، سواء كان یمكن التنبؤ بھا أو ال، بما في ذلك، ") األضرار التبعیة"یشار لھا الحقا بــوالتي (أو تبعیة أیًا كان نوعھا 
سواء المباشرة أو (ثالثة، وخسارة األرباحعلى سبیل المثال ال الحصر، الرسوم والتكالیف التي یفرضھا أطراف 

، والمنتجات أو اإلنتاج أو التجارة أو الفرص التجاریة، بغض النظر عن السبب، بما یشمل دون )غیر المباشرة
أو الواجبات ) الصریح أو المضمن(القصر، التصرفات الدالة على اإلھمال أو التغافل أو انتھاك العقد أو الضمان 

؛ أخرىمسؤولیة قانونیةSPX FLOWأو المسؤولیة الدقیقة الواقعة على عاتق مجموعة ) خالف ذلكالتشریعیة أو (
أو فیما یتعلق بجمیع الطلبات والعقود الخاصة بالسلع والخدمات الناتجة من SPX FLOWمسؤولیة كامل ) ب(و

باستثناء (م المطالبة بالمسؤولیة عنھا أو الخدمات التي تت/بموجب ھذه البنود ال تتجاوز سعر العقد الخاص بالسلع و
أي إجراء یتم اتخاذه بشأن انتھاك العقد من قبل المشتري یتعین ).  المسؤولیات التي ال یمكن تحدیدھا بموجب القانون

یتحمل المشتري وحده المسؤولیة عن أي وكافة .  یوًما من انقضاء مھلة الضمان) 30(في غضون ثالثین بدئھ
أو الضمان /ي یتم عقدھا مع أي أطراف ثالثة ال تخضع إلى ھذه البنود وتعد مخالفة لحدود المسؤولیة واالتفاقیات الت

.ھذا المستندفيالمنصوص علیھما 

االلتزام المشتري، علىیقر المشتري بأن السلع قد تخضع لقیود التصدیر، وإنھ:  السلع المخصصة للتصدیر. 11
فيوجھة التصدیرإذا كان من المقرر تصدیر السلع، یتعین على المشتري تحدید .  الساریةبجمیع القوانین واللوائح 

SPX FLOW، تحتفظ SPX FLOWفي حالة قیام المشتري بشراء سلع بغرض التصدیر دون إخطار .  الشراء طلب
SPXاعتراض ناتجة عن متعلقة باالخال وأو مسؤولیةغرامة في تلك الحالة بالحق في إلغاء الطلب دون تحمل أي 

FLOWیتحمل المشتري منفرًدا المسؤولیة كاملة وعلیھ إعفاء وتعویض وإخالء .  عن الوجھة النھائیة لھذه السلع
متضمنة على سبیل المثال ال الحصر، الدعاوى المقدمة من (عن أیة خسائر أو أضرار SPX FLOWمسؤولیة 

أو بالتغلیفالسلع، بما یتضمن، دون االقتصار على، تلك المرتبطة نتیجة لتصدیر أو استیراد ھذه ) ھیئات حكومیة
یتحمل المشتري وحده .  الوسم أو التمییز أو الضمان أو المحتویات أو االستخدام أو الوثائق فیما یخص تلك السلع

SPXال یجوز للمشتري أن یتخذ، أو یطالب .  المسؤولیة عن الحصول على كافة تراخیص التصدیر المطلوبة
FLOW أو خاصة بالتصدیر أو البضائع متعلقة بمقاطعةباتخاذ، أي إجراء من شأنھ انتھاك أي قوانین أو لوائح

SPXاالستیراد ساریة على الطلب، والصادرة من أي ھیئات حكومیة، كما یتعین على المشتري إعفاء وتعویض 
FLOWإلى الحد الذي یلزم .  عن أي خسائر أو أضرار تنشأ عن تتعلق بمثل ھذه األعمالSPX FLOWحصول ال

بتنفیذ أي طلب بشراء سلع تتطلب الحصول على SPX FLOWیخضع التزام ) 1: (على ترخیص تصدیر ألیة سلع
المناسبة التجاریةكافة الجھودSPX FLOWتبذل سوف) 2(مثل ھذا الترخیص مباشرة إلى منحھا ھذا الترخیص؛ 

یلزم على المشتري تقدیم كافة المعلومات والمستندات الضروریة حتى یتسنى )3(للحصول على ھذا الترخیص؛ 
كافة المصروفات المعقولة التي یتعین على المشتري رد ) 4(الحصول على الترخیص الالزم؛ SPX FLOWلشركة 

..SPX FLOWإلى تكبدتھا في مقابل الحصول على مثل ھذا الترخیص 

بملكیة كافة المطبوعات والرسومات والبیانات الفنیة والممتلكات SPX FLOWة تحتفظ شرك:  معلومات الملكیة.12
.  الفكریة األخرى والمعلومات والمستندات الخاصة بالتصمیم الھندسي وإنتاج السلع أو الخدمات المباعة إلى المشتري

) 1:  (إلى المشتريSPX FLOWجمیع مثل ھذه المعلومات والمستندات التي یتم الكشف عنھا أو تسلیمھا بواسطة 
ال یجوز اإلفصاح عنھا إلى أي أطراف ثالثة ألي سبب كان بدون موافقة ) 2(؛ SPX FLOWتعتبر ملًكا لشركة 

یجوز استخدامھا بواسطة المشتري فقط ال غیر بغرض فحص ) 3(؛ SPX FLOWمسبقة من وصریحة ةخطی
.ى المشتري بموجب ھذه البنودوتركیب واستخدام وصیانة السلع والخدمات المباعة إل

فیما یخص عملیات بیع السلع التي یتم بیعھا :، فض المنازعاتاالختصاص القضائي، واجب التطبیقالقانون . 13
تخضع الحقوق التي یتمتع بھا :  سیتم تقدیمھا داخل الوالیات المتحدة األمریكیةأو سیتم تسلیمھا أو الخدمات التي 

األطراف وما یقع على عاتقھم من التزامات إلى قوانین والیة كارولینا الشمالیة في الوالیات المتحدة األمریكیة، 
أي قضیة أو إجراء قانوني یتعلق بأي نزاع أو خالف .  باستثناء قانون فض المنازعات ومبادئ اختیار القوانین

فقط ال غیر، النظر فیھ أمام أي محكمة تابعة للوالیة في SPX FLOWأ عنھ ، وفقًا لتقدیر ینشمتعلق بطلب الشراء أو
كارولینا الشمالیة في في والیة مقاطعة میكلینبرج في كارولینا الشمالیة أو أمام المحاكم الفدرالیة بالمنطقة الغربیة

الوالیة أن تكون وبال شرط أو قید بالعموم ن ویقبالSPX FLOWالمشتري و یوافقكما . الوالیات المتحدة األمریكیة
یتم تسویة النزاع أو الخالف بواسطة ) 2(وممتلكات الطرف المعني، أو بأشخاصالقضائیة لتلك المحاكم فیما یتعلق 

ا إلى القواعد التجاریة الصادرة عنھ، على أن یكون الحك م التحكیم الذي یتم تحت إدارة االتحاد األمریكي للتحكیم وفقً
مختصة وذات عالقة وملزم  للطرفین ویمكن إدراجھ وتنفیذه في أي محكمة وقطعيالصادر عن ھذا التحكیم نھائي 

على االختاص رجعة فیھ عن أي حق باالعتراض تنازالبموجب ھذا المستند SPX FLOWالمشتري و یتنازل.  
ص عملیات البیع للسلع المباعة أو التي سیتم تقدیمھا فیما یخ. من المحاكم الوارد ذكرھا اعالهأليوالوالیة القضائیة 

تخضع الحقوق التي یتمتع بھا األطراف وما یقع :تنفیذھا خارج الوالیات المتحدة األمریكیةأو الخدمات التي سیتم
الدولةعلى عاتقھم من التزامات إلى قوانین 

لھذا الطلب، ویتم تفسیر الحقوق وااللتزامات وفقًا القائم بتقدیم السلع والخدمات SPX FLOWمركزالتي یقع فیھا
ال تسري بنود اتفاقیة األمم المتحدة بشأن العقود المعنیة بعملیات البیع الدولیة للسع وقواعد فض . إلى تلك القوانین

أي تصرف أو إجراء فیما یتعلق بأي نزاع أو خالف یتضمن . المنازعات التي ینص علیھا القانون الدولي الخاص
تقدیمھ أمام أي محكمة ذات اختصاص ) 1(، وارادتھا المنفردةSPX FLOWشركة لیحقأو ینشأ عن ھذا الطلب، 

تتم تسویتھ بصفة نھائیة ) 2(سلعھا أو خدماتھا، أو SPX FLOWتابعة للوالیة القضائیة في المنطقة التي تقدم بھا 
ا للقواعد سالفة وفقًا إلى قواعد التحكیم الصادرة لغرفة التجارة الدولیة ب واسطة محكم واحد أو أكثر یتم تعیینھ وفقً

بغض النظر عن أي قیود أخرى تنص علیھا ھذه .  الذكر، على أن تكون اللغة اإلنجلیزیة ھي لغة التحكیم والحكم
بالحق في التقدم بأي إجراءات قانونیة أمام أي محكمة ذات اختصاص، على أن یقوم SPX FLOWالبنود، تحتفظ 

SPXتكبدتھا المحامین)بما في ذلك أتعاب (عن أي تكالیف أو رسوم أو نفقات SPX FLOWتري بتعویض المش
FLOW ھذا الطلبعنالناشئةتنفیذ حقوقھا بفیما یتعلق.

یوافق المشتري على إنھ في حالة قیامھ بإعادة بیع السلع، سیقوم بإدراج ضمن عقد إعادة البیع :  إعادة البیع.   14
إدراج مثل ھذه بالمشتري لم یقم في حالة .  وفقًا لنصوص ھذه البنودSPX FLOWالتزامات األحكام الالزمة لتقیید 

سیتعین ) ب(مشتري بشأن عقد إعادة البیع، وبرفض طلب الSPX FLOWقد تقوم ) أ(البنود في أي عقد إلعادة البیع، 
ضد أي مطالبات أو مسؤولیات أو خسائر أو تكالیف SPX FLOWعلى المشتري تعویض وحمایة وإخالء مسؤولیة 

.التي قد تنشأ عن عجزه عن تطبیق ھذا البند) بما یشمل أتعاب المحامین(أو أضرار أو نفقات 

في حالة تعذر على المشتري استیفاء أي من :  المشتري، التنازل عن الحقوقحاالت التأخیر المتسبب فیھا .  15
تعلیق تنفیذ الطلب إلى أن یقوم المشتري SPX FLOWااللتزامات الواقعة على عاتقھ ضمن أي طلب، یحق لشركة 

SPXللمدة التي تراھا بأداء ما علیھ من التزامات، على أن یتم تمدید جمیع مواعید تسلیم السلع أو تنفیذ الخدمات وفقًا
FLOWوبإرادتھا المنفردةمناسبة.

بتطبیق شروط تنفیذ الطلب األصلي SPX FLOWحاالت التأخیر المتسبب فیھا المشتري والتي تحول دون قیام 
إنشاء المباني أو الھیاكل أو أیة أجزاء أخرى من الموقع الذي من المقرر ) أ:  (تتضمن، على سبیل المثال ال الحصر

إتمام ) ج(التغییرات التي تطرأ على نطاق الطلب والتي یقدمھا المشتري؛ ) ب(؛ SPX FLOWأن تتواجد بھ سلع 
االعتمادات أو الموافقات أو تسلیم المعلومات الحیویة من قبل المشتري بما یتجاوز المواعید المحددة لھذا الغرض 

و ظروف عمل لم یقم المشتري بتھیئتھا على النحو أي مرافق خاصة بالموقع أ) د(والمنصوص علیھا ضمن الطلب؛ 
عجز المشتري عن اتخاذ الترتیبات الالزمة لنقل السلع، في حال تحمل المشتري لھذا االلتزام، أو عجز ) ه(المالئم؛ 

التأخیر في إجراءات التخلیص ) و(المشتري أو رفضھ قبول التسلیم وفقًا لتواریخ التسلیم المقررة في الطلب؛ 
التأخیر من جانب المشتري في تقدیم أي تأمینات ) ز(الخاصة بالسلع الواردة في الطلب؛ ) في حال انطباقھ(كیة الجمر

في حالة وقوع مثل ھذا التأخیر . في صیغة خطاب ائتمان أو ضمان بنكي أو خالف ذلكSPX FLOWمطلوبة إلى 
زیادة SPX FLOWمن طرف المشتري، فعالوة على تمدید المواعید المقررة لتنفیذ عناصر الطلب، یحق لشركة 

. على نحو مباشر نتیجة لتأخر المشتريSPX FLOWالسعر اإلجمالي للطلب بما یعكس زیادة التكلفة التي تكبدتھا 
تقدیم الفواتیر الخاصة بأي من العناصر الرئیسیة للطلب والتي تعذر SPX FLOWفضالً عما سبق، یحق لشركة 

یوًما من ) 30(یتعین سداد مثل تلك الفواتیر في خالل ثالثین . إتمامھا نتیجة لحاالت التأخیر من جانب المشتري
.SPX FLOWتاریخ تقدیمھا من قبل 

یمھا إلى المشتري والتي ال یتم رفضھا خطیًا في بتقدSPX FLOWأي رسومات ھندسیة أو فنیة أو خالف ذلك تقوم 
یتم إلغاء حق . أیام من استالم المشتري إیاھا، سیتم اعتبارھا قد حازت على قبول المشتري) 10(غضون عشرة 

والتي ال یقوم المشتري بتحدید موعد لھا في ) 1(المشتري في إجراء أي عملیات فحص قبل الشحن متفق علیھا 
التي یؤخرھا ) 2(بجاھزیة السلع لفحصھا أو SPX FLOWیام عمل من استالمھ إخطار من قبل أ) 10(خالل عشرة 

خطیًا SPX FLOWأیام عمل عن التاریخ األصلي المعتمد للفحص، طالما تقر ) 10(المشتري ألكثر من عشرة 
المشتري عن استالم في حالة تأخر.  SPX FLOWباجتیاز السلع بنجاح للفحص القیاسي السابق للشحن الذي تجریھ 

) 10(شحنة أي سلع أو یتخلف على أي نحو آخر عن تكلیف أو إرسال وكیل شحن أو شركة نقل في غضون عشرة 
Exتغییر بنود التسلیم إلى منشأة SPX FLOWأیام عمل من تاریخ اإلخطار بجاھزیة السلع لنقلھا، یحق لشركة 

Works (INCOTERM 2010) SPX FLOW

ال یتمتع أي موزع أو وسیط أو مدیر فرع أو وكیل أو موظف : لمزید من أحكام العقد؛ األحكام األخرىال یوجد ا. 16
SPX FLOWبأي سلطة أو صالحیة باستثناء تسجیل طلبات شراء سلع وخدمات SPX FLOWأو ممثل لشركة 

ال توجد .  في ھذا المستند بناء عل البنود المنصوص علیھا أو رفضھاالعتمادھا وقبولھاSPX FLOWوتقدیمھا إلى 
أي تعھدات أو اتفاقیات أو التزامات أو شروط، سواء كانت صریحة أو ضمنیة، قانونیة أو خالف ذلك، ترتبط 

وتجنبًا ألي شك ودون تقیید لما سبق، ال .  ، بخالف تلك المنصوص علیھا ضمن ھذا المستندالمستندبموضوع ھذا 
ملتزمة ببنود أي عقد یبرم بین المشتري وأي طرف ثالث أو بأي أحكام تبعیة أخرى، حتى وإن SPX FLOWتعد 

صراحة على االلتزام بمثل SPX FLOWبمثل ھذه البنود، إال في حالة موافقة SPX FLOWقام المشتري بإخطار 
حكام ھذا المستند غیر صالح أو غیر إذا كان أي من أ.  SPX FLOWھذه البنود خطیًا بواسطة ممثل مفوض من قبل 

.، تظل األحكام الباقیة ساریة المفعول والنفاذ على النحو األكملالمطبققابل للنفاذ في ظل القانون 

بموجب ھذا المستند، شریطة ھاومسؤولیاتھاوحقوقالتزاماتھاعنإحالة أو التنازل بالحق في SPX FLOWتحتفظ 
أي تنازل عن الحقوق التي یتمتع بھا المشتري بموجب ھذا العقد . على ھذه البنودالمحال علیھالمتنازل لھ أو موافقة 

SPX FLOWال یمثل إقرار . یعد باطالً ) والتي ال یتعین علیھا الرفض بدون سبب وجیھ(SPX FLOWبدون موافقة 
غض النظر عن مدى التمھید لھا أو بطلب الشراء المقدم من أي مشتري قبوالً ألي بنود وشروط یتضمنھا اإلقرار، ب

.وصفھا


