
 
 البیع  وشروط  أحكام

   إنسترومنتس ناشیونال شر�ة
 

  NI  لمعدات  NI  شر�ة  من")  عمیلكم("  شراء   على")  االتفاقیة("  هذه  �موجب   مفّصلةال  والشروط  األحكام   ُتطّبق
  المشار (  التجار�ة  NI  عالمة  تحمل  ال  التي  والمنتجات  ، ")البرامج("  NI  برامج  استخدام  وتراخیص   ، ")المعدات("

 ُ�قصد").  الخدمات("  البیع  �عد  ما  وخدمات   NI  و�رامج  معدات  خدمات  التدر�ب،  �ما   ، ")المنتجات "  بِـ   مًعا   إلیها
  أو   الطلبیة  على  الموافقة  في  أو  التسعیر،  في  عنها   فالمعرّ   منتسو إنستر   ناشیونال  لشر�ة  التا�عة  الشر�ة  NI  ِبـ

.  إنسترومنتس   ناشیونال  شر�ة  تكون   المقصود  فإن  التا�عة،  للشر�ة  تعر�ف  أي  غیاب  حال  في  أو  ،الفاتورة
  صراحةً   NI  شر�ة  تعترض.  ّتفاقیةاال  ههذ  ببنود  یتقّید  أن  على  العمیل  یوافق   ،NI  لشر�ة  طلبّیة  وضع  مجّرد�

 لم  حال  في.  وترفضها   لها   مماثل  آخر  مستند  أي  أو  العمیل  شراء  طلبیة  في  واردة  وشروط   أحكام  ةأ�ّ   على
 إلى  األصلي  غالفه  في  المستخدم  غیر  المنتج  و�عادة  NI  شر�ة  إبالغ  الرجاء  البنود،  هذه  على  العمیل  یوافق 
 . بتسلیمه  اإل�صال تار�خ من  أ�ام خمسة خالل  NI شر�ة

  تفاقإ  في  والعمالء  NI  دخلت  إذا  إال  الحاضرة  یةاالتفاق  طبق ت  والعمالء  NI  بین  ذلك   خالف  على  یتفق   لم  ما 
 إتفاق   أو/و  موّقع  تفاق إ  حالة  في  أ�ضا   یة االتفاق  ههذ  طبقت .  الخدمات  أو  المنتجات  شراء  على  �طبق   موّقع
  في  أو  كاملة  سواء   ،الحاضرة  یةاالتفاق  أحكام  تكون   ما عند   مماثلة  وثیقة  أو  شراء  طلبیة  ،عیرالتس  رسالة،  ملزم،
  وثیقة   أو  الشراء  طلبیة   ،التسعیر  رسالة،   ملزم،ال  اإلتفاق  أو/ و  الموّقع  االتفاق   هذا  مثل  في  مدرجة  ،ا منه   جزء

   .اإلجراء المرعي  لقانون ل  وفقاً  للتطبیق  قابلة  طر�قة �أي  مطّبقة أو  حالة�إ  مماثلة
 تنتهي ").  التسعیر("   للعمیل  NI  شر�ة  من  الصادر  التسعیر  في   األسعار  عرض  یتم.  والطلبّیات  األسعار.  1

 ذلك   خالف  إلى  اإلشارة  تمت  لم   ما   اإلصدار،  تار�خ  من  یوًما )  30(  ثالثین  إنقضاء  عند  التسعیرات  جمیع  مّدة
/ 30/  الصالحیة  إنتهاء  تار�خ  �كون   سوف  التسعیر  في  الصالحیة  إنتهاء   تار�خ  تحدید  یتمّ   لم  إذا  .التسعیر  في

/  30/  صالحیته  ینتهي  سوف  التسعیر  فإن  اإلصدار  تار�خ  یذ�ر  لم  و�ذا  اإلصدار،  تار�خ   من  تبدأ  یوماً   ثالثون 
 NI  شر�ة  تقدیر  على  بناءً   لموافقة  خاضعة  الطلبیات  جمیع  إن.  العمیل  من  تسلیمها   من  إعتباراً   یوماً   ثالثون 
 تكون   ال .  المبیعات  طلبیة  على  موافقة   و�رسال  طلبیةلل  NI  شر�ة  حجز  عند  مقبولة  الطلبیات  ر تعتب.  وحدها
.  التغییرات  لهذه  الخطّیة  موافقتها   على  ناءب  إالّ   ،ما   طلبیة  على  إدخالها   یتم  التي  �التعدیالت   ملزمة  NI  شر�ة
  مزّودة   معلومات  ةأ�ّ   �انت  ل حا   في  العمیل  تجاه  مسؤولیة  دون   من  طلبیة   أي  إلغاء�   الحق �   NI  شر�ة  تحتفظ 

  مسؤولیة   دون   من  طلبیة  أي  إلغاء  أو  بتعلیق   �الحقّ   NI  شر�ة  تحتفظ   .دقیقة  غیر  NI  لشر�ة  العمیل  قبل  من
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  وضعیة   في  �كن  لم  أو  NI  لشر�ة  مستحّقة  دفعات  أ�ة   األخیر  هذا  على  یترّتب  �ان  حال  في  العمیل  تجاه
    .سلیمة

 
  الدفع   �ستحق   العمیل،  تسلیف  على  الموافقة  حال  في.  الطلبیة  وضع عند  دفعال  یتم.  الفواتیر  و�صدار  الدفع.  2

. NI  شر�ة  فاتورة  في   المدرجة   �العملة   الدفعة  تسدید  یتمّ .    الفاتورة  تار�خ  من  اعتباراً   یوماً )  30(  ثالثین   خالل
%  1.5  إلى  صل �  الذي   الشهري   �المعدل  یومیة  فائدة  االستحقاق  عند  المسددة  غیر  المبالغ  جمیع  على  ترّتبت

 یتم  واحدة،   طلبیة  في   وحدات  عّدة  وجود  حال   في.  أعلى    أّیهما  ،المطّبق  القانون   من  مجازة   نسبة   أعلى  أو
 تسري   التي  الفوائد  جمیع  NI  شر�ة  من  مكتوب   �طلب  ةً نافذ  صبحت.  الشحن  لدى  وحدة  للك  فاتورة   إصدار
  األخرى   االلتزامات  جمیع  داء آ  من  العمیل  �عفي  ال  فائدة  أي  دفع.  المتأخر  الدفع  إستحقاق   تار�خ  من  إعتباراً 

  المعاییر  مع تتوافق ال العمیل  قبل من ة� و طلالم   الفاتورة إجراءات تكون  قد.  یةاالتفاق هذه في علیها  المنصوص 
  ها دفع  مطلوب  مبالغ  يألو   إجراءات  رسوم%)  5(  المائة  في  خمسة  لدفع  تخضعف  NI  شر�ة  قبل  من  المعتمدة

 ). للتطبیق  قابالً   كان إذا( العمالء  لصالح الحكومیة طات لسل ل  NI شر�ة قبل من
 
  العمیل إلى) الوسائل ،البرامج  إلى �النسبة(  المنتجات  ومخاطر ملكیة تقلتن. والمخاطر الملكّیةو  التسلیم،. 3

  شر�ة تحتفظ   أن شرط  لها؛  التا�عة الشر�ات  أو مستودعاتها، أو  ،NI شر�ة قبل من المنتجات هذه شحن عند
NI الكامل �التسدید العمیل قیام لحین تها ملكی حق �و  الضمانة  سبیل  على المنتجات  بهذه التصّرف  ق �ح  

  NI شر�ات من  شر�ة موافقة  على بناءً  ذاته البلد ضمن  تسلیمها  �جب التي الطلبیات  إلى �النسبة. NI لشر�ة
 والتسلیم الشحن  رسوم عن مسؤوالً  یبقى العمیل أنّ  إالّ  الشحن؛ بترتیب NI شر�ة تقوم  الطلبیة، على

 لدى  الطلبیة وضع تم أو  لشحنا  بترتیبات هو �قوم أن العمیل  اختار  حال  في. الفاتورة في الواردة  ومعامالته
  ،ومعالجته  الشحن عن �الكامل مسؤوالً  العمیل  �كون  ، الشحن  وجهة  حیث  بلدال خارج  NI  شر�ات من شر�ة

  هي NI شر�ة قبل من المزّودة  الشحن توار�خ إنّ . خلیصوالت والمعامالت والجمارك، الرسوم، ذلك في �ما 
 التسلیم عن الناتجة االّدعاءات أو الخسائر عن مسؤولیة أّ�ة NI  شر�ة تتحمل  وال فقط، تقدیرات عن عبارة

  خطی�ا   NI  لشر�ة تقد�مها  یتم لم ما  الشحن  في �النقص االّدعاءات �افة عن التنازل یتم. للمنتجات المتأخر
 .  الفاتورة  تار�خ من یوًما ) 45( وأر�عین  خمسة  خالل
  إلى المنتجات  من جزئیة شحنات  إجراء  ، عقو�ة  أو مسؤولیة أي و�دون  ، الخاص لتقدیرها  وفًقا   لشر�ة �جوز

  سواء المشحونة الوحدات مقابل  یدفع أن  العمیل على و�جب  ،  منفصلة بیع عملیة  شحنة �ل ستشكل. العمیل

.  �العمیل الخاص �أمرالشراء  زئًیا ج   أو �لًیا  الشحنة هذه كانت   
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  أ�ة و   المضافة  القیمة  على  ضر�بة  خدمات،  استخدام،   مبیعات،  ضرائب  أ�ة  األسعار  من  تثنىُتس.  الضرائب.  4

  حال   في.  عنها   مسؤوالً   العمیل  و�كون   والخدمات  المنتجات  شراء  عن  ناشئة   تكون ")  الضرائب("   مماثلة  ضرائب 
  وضع   عند  ،ةالمناسب  الضر�بي  اإلعفاء  بوثائق  NI  شر�ة  یزّود  أن  علیه  ،ضرائب  أ�ة  نم  العمیل   أُعِفيَ 

 .  الطلبیة
 
  غیاب  في   أو  ، البرامج  مع  منوحة الم  ،البرامج  ترخیص   اتفاقیات   �موجب  مرّخصة  البرامج  إنّ .  البرامج.  5

 على   متوفرةال  إنسترمنتس  ناشیونال   برامج  ترخیص  اتفاقیة  فبموجب  ، هذه  ترخیصال  اّتفاقیات 
http://www.ni.com/legal/license  ههذ  في  ةمدرج   عتبرت  إلیها   إلشارةل  تبعاً   التيو   الطلبیة،  وقت 

  ملًكا  تبقى  البرامج  نأ  �ما   مباعة،   وغیر  مرّخصة  البرامج  �ل  تكون .  ا منه   یتجزأ  ال   جزءا  تشّكلو   یةاالتفاق
 . المعنیین المرّخصین/ لمرخِّصل
 
 التي و   التجار�ة  NI  عالمة  تحمل   ال  التي  المنتجات  إن.  تجار�ةال  NI  عالمة  تحمل  ال  التي   المنتجات .  6

 االتصال   إلى  یل ملعا   �ضطر  وقد  ،NI  شر�ة  قبل  من  لإلصالح   أو  لالختبار   قابلة  غیر  هي  NI  شر�ة  تسّوقها 
  تحمل   ال  التي  المنتجات  NI  شر�ة  تكفل  ال.  ضمان  مطالبات   أي  أو   الخدمة  أجل  من  الناشر  أو  �المصّنع 

  تكون   المنتجات  هذه  أنّ   إذ   ها،عن  مسؤولة  تكون   ال  هي و   ،البیع  �عد  ما   �خدمة  ُتلزم   وال  ر�ةالتجا   NI  عالمة
  الملكیة �   المتعلقة  المسؤولیة  و�نود  المحدودة  الكفالة   ُتطّبق   ال.  الخدمة  ناشر   وأ  المصّنع   من  ومسندة  مكفولة 
 إنّ .  التجار�ة  NI  عالمة  تحمل  ال  التي  المنتجات  وشراء  بیع  على  االتفاقیة  هذه  في  الواردة  NI  لشر�ة   الفكر�ة
 أطراف  خدمات   أو  ،برامج  أو  ،معدات   أ�ة  تعني "  التجار�ة  NI  عالمة  تحمل   ال  التي  المنتجات / المنتج"  عبارة
 . التجار�ة NI شر�ة عالمة تحمل ال ولكن NI شر�ة تبیعها ،ثالثین

 
 هي  NI  شر�ة  قبل  من  المزّودة  تالخدما  تكون   ،ةالحاضر   یةاإلتفاق  وشروط   بنود  إلى  �اإلضافة.  الخدمات.  7

  �حسب   أو  ، األطراف  قبل  من  خطی�ا  علیها   متفق   عمال�األ  تصار�ح  أو  خدمات   اتفاقیات   ألي  خاضعة   أ�ًضا 
 ni.com/legal/serviceterms  على  المتوفرة   NI  شر�ة   خدمات   وشروط  ألحكام  خاضعة  تكون   ، الحال

 . امنه یتجزأ ال  جزءا تشّكلو   یةاقاالتف ههذ  في  مدرجة تعتبر إلیها  إلشارةل تبعاً  التيو 
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 خالل   المنتجات  �عید  أن  للعمیل  �جوز  ،ةالحاضر   یةاإلتفاق  متطلبات  توافر  شرط .  المنتجات  إعادة  سیاسة.  8
 بنسبة   تخز�ن  إعادة  رسم  العمیل  تكبید  �حق   NI  شر�ة  تحتفظ.  الفاتورة  تار�خ  من  اعتباًرا  یوًما )  30(  ثالثین

 ثالثین   فترة  انقضاء  �عد  من  إعادة   أي  قبول  یتم  ال.  NI  شر�ة   إلى  إعادتها   تمی  منتجات  يأل  �النسبة  ،%)15(
 أي   إعادة  من  یتمكن  كيل  ، (RMA)  المنتجات  �إعادة  إجازة  رقم  العمیل  لدى  �كون   أن  �شترط .  یوًما )  30(

 تحمل   ال  التي  والمنتجات  العمیل  لمواصفات  وفقاً   تصنیعها   تم  التي  المنتجات  إعادة  على  الموافقة   تتم.  منتجات 
 .  اإلستنسابي الوحید NI شر�ة تقدیر �حسب  ،التجار�ة   NI عالمة

 
  العیوب  من خالیة  معداتھا  تكون أن الشحن، تاریخ من عام واحد لمدة ،NI شركة  تضمن. محدودة كفالة .9

  تنشرھا  التي  الساریة  المواصفات  مع  للمعدات  األساسي  التوافق   دون  تحول  التي  والصنعة،  المواد  حیث  من
 على   المتاحة  الدعم  خدمات   وأحكام   لشروط   وفقًا   الفني  الدعم  ستقدم  وأنھا  ، NI  شركة

ni.com/legal/serviceterms/.  شر�ة  تضمن  NI  (  الفاتورة  تار�خ  من  اعتباًرا  یوًما )  90(  تسعین   لمّدةi ( 
  وسیلة  تكون   أن  )ii(و  البرامج  مع  المزّودة  االجراء  المرعیة  للمستندات  وفًقا   فعلیة  �صورة  البرامج  تعمل  أن

  یتم  أن NI شر�ة تضمن. والصنعة  المواد في العیوب من خالیة NI شر�ة  قبل من  سّلمت التي �الحالة  البرامج
  خالل   ،مطا�قة  عدم  أو  عیب  وجودب  إشعاًرا  NI  شر�ة  استلمت  حال  في.  و�ارعة  جیدة  �طر�قة  الخدمات   أداء
 تبدیل  أو  �إصالح)  i: (اإلستنسابي  الخاص  تقدیرها   على   بناء  NI  شر�ة  تقوم  ،االجراء   المرعیة  الكفالة  فترة

 للمعدات   المسّددة  البدالت  �إعادة)  iii(  أو  المتأثرة،  الخدمات  تشغیل  �إعادة)  ii(  ، المتأّثرة  البرامج  أو  المعدات
  لفترة ا  خالل   استبدالها  أو  إصالحها  تمّ   التي   البرامج  أو  المعدات  �فالة  تتم.  المتأثرة  الخدمات   أو   البرامج   أو

 إصالح   NI  شر�ة  اختارت  حال  في.  أطول   أّیهما   یوًما،)  90(  تسعین  فترة  أو  األصلیة  الكفالة  فترة  من  المتبقّیة
  المنتجات   أو  القطع   توازي   ، مجّددة  أو  جدیدة  منتجات  أو  قطع   استخدام  NI  لشر�ة  �جوز   ،المعدات  استبدال  أو

 أن  �جب .  األصلیة   المعدات   أو  للقطع  وظیفی�ا   ةدل عا م  األقل  على  وتكون   والوثوق   الفعالیة   حیث   من  ةالجدید
.  NI  لشر�ة  �فالة  �موجب  معدات  أي  إعادة  قبل  (RMA)  المنتجات  �إعادة  إجازة  رقم  على  العمیل  �حصل

 إلعادة  الشحن  نفقات  NI  شر�ة  وتدفع  ، NI  شر�ة  إلى  المتأّثرة  المعدات  إلرسال  الشحن  نفقات  العمیل  یدفع
  الكفالة   أنّ   ها،واختبار   المرتجعة   المعدات   فحص   �عد  من  NI  شر�ة  استنتجت   ل حا   في .  العمیل  إلى   المعدات
  تحتفظ.  العمیل  نفقة  على  المعدات   هذه  وُتعید   بذلك  العمیل  NI  شر�ة  تبّلغ   ،المعدات  هذه  تغّطي  ال  المحدودة

  الكفالة   ّبقُتط   ال .  المحدودة  الكفالة  تغّطیها  ال   التي  المعدات  واختبار   فحص   على  بدل  �فرض   �حقها   NI  شر�ة
 المعایرة  أو   اإلصالح،  أو  التجهیز،  أو  الصیانة،  عن  ناتًجا  مجاالبر   أو  المعدات  عیب  �ان  حال   في  المحدودة

  المرّخص   غیر  التغییر  عن  ؛)NI  شر�ة  غیر  آخر  طرف  م�أدائه  �قوم  نیذال(  الكافین  غیر  أو  المناسبین  غیر
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 غیر   تشغیل  أو  استخدام  عن  مناسب؛  غیر  برامج  وأ  معدات  مفتاح  استخدام  عن  ؛ةالمناسب  غیر  بیئة ال  عن  �ه؛
 سوء  أو  حادث،  المناسبة؛  غیر  الفولتیة  اإلمدادات   ؛البرامج  أو  المعدات  مواصفات  نطاق   خارج   مناسب
 تعتبر .  ةیّ الطبیع  العوامل  من  ذلك   غیر  أو   الفیضان،  أو  ، الصواعق   مثل   خطر  أو  إهمال؛   أو  ،استخدام

 هذه  فشلت  حال  في  حتى  ُتطّبق  للعمیل،  الوحیدة  المعالجات  عن  عبارةو   حصر�ة  أعاله  الواردة  المعالجات
 . األساسي هدفها تحقیق  في  المعالجات

 
 المنتجات   منحتُ   ،ّتفاقیةاال  ههذ  في  ذلك  خالف  على  صراحةً   االتفاق   یتم  لم  ما .  األخرى   الكفاالت  انعدام.  10

  �افة  عن  المسؤولیة  نفسها   عن  NI  شر�ة  وترفع  ،�انت  نوع  أي  من   �فالة  دون   من  ،" هي  كما "  والخدمات
  ضمنیة  �فاالت  أّ�ة   ذلك   في  �ما  الخدمات،و   المنتجات   �افة   �خص  فیما  الضمنّیة،   أو  الصر�حة   الكفاالت،
 أو   التجارّ�ة  العادات  عن  تنشأ   قد  �فاالت  وأ�ة  نتهاك، اال  عدم  أو  ملكیةلل   معّین،  غرض  مع  ةتناسبمال  ،للتسو�ق

  استخدام   بنتائج  أو  �استخدام  تتعّلق   إقرارات   �أ�ة  �موجبه   تقوم   وال  ،تضمن  وال  ، NI  شر�ة  تكفل   ال.  التعامل   سیر
 �كون   أن  NI  شر�ة  تكفل  ال.  ذلك  غیر  أو  ،الوثوق   أو   الدقة،  أو  ، الصّحة  حیث  من  الخدمات  أو  المنتجات

 .  األخطاء من  خالیة األخیرة هذه تكون  أن أو لإلنقطاع  قابل غیر المنتجات تشغیل
 

 أو   مصممة،  غیر  والخدمات  المنتجات  �أنّ   و�قر  العمیل  یدرك.  العمالء  على  التعو�ضو   التنبیه .  11
  بیئات   أي   أو  الخطرة   البیئات  أو  السالمة،  أو  للحیاة  الخطرة  األنظمة  في   استخدامها  لیتم  مختبرة  أو  مصّنعة، 

  التحكم   نظمو   لطائرات؛ا  مالحةو   النوو�ة؛   المرافق  تشغیل  في  ذلك  في  �ما  التعطل،  من  ا آمنً   أداءً   تتطّلب  أخرى 
  تطبیق  أي  أو  أخرى؛  طبیة  أجهزة  أي  أو  الحیاة  على  المحافظة  نظم  أو   الحیاة  إنقاذ  نظمو   الطیران؛  خطوط   في

  �الممتلكات  حقة ال   جسیمة   أضرار  أو  شخصیة،   إصا�ة  أو  وفاة،  إلى  الخدمة   أو  المنتج  خلل   فیها   یؤدي   قد  آخر
 یتخذ   أن  العمیل  على  ذلك،  عن  فضالً ").  المخاطر  عالیة  اتاستخدام"   بِـ   مًعا   إلیها   مشار(  بیئي  ضرر  أو

 NI  شر�ة  ترفع.  و�غالق   مساندة  آلیات   ذلك  في  �ما   والخدمات،  المنتجات  إخالالت  من  للوقا�ة  حِذرة  خطوات
 مع   الخدمات  أو  المنتجات  تناسب  �شأن  ضمنیة  أو  صر�حة  �فالة  أي  عن  المسؤولیة  نفسها   عن  صراحة

  عدم  و�ضمن  و�برأها   علیها   و�عّوض  NI  شر�ة  عن  یدافع  أن  العمیل  على.  لمخاطرا  العالیة  االستخدامات
 والتحكیم  دعاوى،ال  ذلك  في  �ما  جراءاتاإل  أو  ضرار،األ  أو  خسائر،ال   أو  مطالبات،ال  �ل  أو  من  أليّ   ها تعّرض

 العمیل   اماستخد  عن  ناشئةال)  المعقولة  المحامین   أتعاب  ذلك  في  �ما (  نفقاتالو   دار�ةاإل  جراءاتاإل  أو/و
  �مسؤولیة   االّدعاءات  عن  الناشئة  تلك    ذلك  في   �ما  المخاطر،  عالیة  استخدامات   أي   في  والخدمات  للمنتجات
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 تكن   لم  أو  �انت  سواء  �الملكیة،  الالحق   الضرر  أو)  الوفاة   ذلك  في  �ما (  الشخصیة  اإلصا�ة  أو  المنتجات،
 .  الفعلي أو �ه  المتذّرع NI  ر�ةش إهمال إلى جزئیة أو �املة �صورة مستندة ّدعاءاتاال هذه

 
  �كون   من  النها�ة  في   هو  �أّنه   العمیل  �قرّ .  اإلضافي   والتعو�ض  والتطبیقات   النظم  عن  المسؤولیة.  12

 في  الخدمات  أو  المنتجات  �انت  كلما   ،الخدمات  أو  المنتجات  ووثوق   تناسب  من  والتثبت   التحقق   عن  مسؤوالً 
. التطبیق  أو  النظام  لذلك  المناسبین  السالمة  ومستوى   واإلجراءات   یم،التصم  ذلك  في   �ما   ،تطبیقاته   أو  نظامه
 تكون   عندما   والخدمات  المنتجات  إخالالت  من  للوقا�ة  حذرة   خطوات  یّتخذ  أن  العمیل  على  ذلك،  عن  فضالً 

 العمیل   على .  واإلغالق  المساندة  آلیات   تأمین  ذلك   في   �ما  ما،  تطبیق  أو  نظام  في  داخلة  والخدمات  المنتجات 
  أو   خسائر،ال  أو  ،مطالبات ال  �ل   أو  من  ألي  ها تعّرض  عدم   و�ضمن  هاأ و�بر   علیها   و�عّوض   NI  شر�ة  �حمي  أن
 ذلك  في  �ما (  نفقات الو   دار�ةاإل   جراءاتاإل  أو/و  تحكیمالو   دعاوى،ال  ذلك  في  �ما   جراءاتاإل  أو   ضرار،األ

 سواء   تطبیقه،  أو  نظامه  في  ماتالخد  وأ   للمنتجات  العمیل  إدخال  عن  ناشئةال)  المعقولة   المحامین  أتعاب
 .  الفعلي أو �ه  المتذّرع NI  شر�ة إهمال إلى جزئیة أو �املة �صورة ستندةم ّدعاءاتاال هذه تكن لم أو كانت

 
  ثالث   طرف  عن   صادر  اّدعاء  أي  في  المدافعة  على  NI  شر�ة  توافق .  الفكر�ة  الملكیة  عن  المسؤولیة.  13

  عالمة   أو  وتألیف،  نشر  حق  أو  أمیر�یة،  براءة  أي  تنتهك   الخدمات  أو  جالبرام  أو   ،المعدات  �أنّ   فیه  یتذّرع
 وجود   الممكن  من  �أّنه  تذرع  أي  أو  اّدعاء،  �أي  هعلم  فور  NI  شر�ة  العمیل   یبّلغ  أن  شرط   ، ")االّدعاء("  ة تجار�
 أن  هوعلی  وتسو�ته،   االدعاء  في   الدفاع  على  الوحیدة  السیطرة  NI  شر�ة  �منح  أن  وعلیه  ، ما   الّدعاء   أسس

 حكم  أي   نفقات   تسّدد  أن  على  NI  شر�ة  توافق.  ادعاء  أي  في  دفاع  إعداد  في   NI  شر�ة   مع  تام  �شكل  یتعاون 
  مسؤولة   NI  شر�ة   تكون   ال.  البند  لهذا  وفًقا   التسو�ة  إبرام  یتم   نأ  على  اّدعاء،   أي  عن  ناشئین  ،تسو�ة  أو  نهائي

  ملزمة   NI  شر�ة  تكون   ال  ذ�ره،  سبق   مما   الرغم  لىع.  المسبقة   الخطیة  موافقتها   دون   من  تتم  التي  التسو�ة  عن
 أو  البرامج  أو  للمعّدات،  العمیل  تعدیالت  عن)  أ(  ناشئ  �كون   أو  یتعلق   اّدعاء  أي  بتسو�ة  البند  هذا  �موجب

  اإلجراء   المرعیة  للمستندات  وفًقا   الخدمات  أو  ، البرامج  أو  ،المعّدات   استخدام   عن  التخّلف   عن)  ب (   الخدمات؛ 
 أي   مع  الخدمات  أو  البرامج  أو  ،المعّدات  استخدام  أو  تشغیل،  أو  دمج،  عن)  ج(   ؛NI  شر�ة  من  المزّودة
  توجیهات   أو  مواصفاتل  NI  شر�ة  مراعاة  عن)  د(  ؛NI  شر�ة  من  مزّودة  غیر  خدمات  أو  برامج  أو  ،معّدات
 المنتجات )  ه(   أو  منه؛  مطلو�ة  أو  العمیل  من  مزّودة  أخرى   مواد  أو  برامج  أي  إدخال   ذلك  في  �ما   العمیل،

 .  التجار�ة   NI عالمة تحمل  ال التي
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  أو  ونشر،  تألیف  حق   أو  تجار�ة،  عالمة  أو  براءة،  أي  النتهاك  الوحیدة  العمیل  معالجة  �حّدد  أعاله  ُذكر  ما   إنَّ 
  محل   المحدود  التعو�ض  هذا  �حلّ .  االنتهاك  هذا  نع  NI  شر�ةل  التامة  مسؤولیةالو   أخرى   فكر�ة  ملكیة  حقوق 

 . االنتهاك ضد أخرى  ضمنیة أو ونیةقان   ضمانة أي
 

  الخدمات   أو  البرامج  أو  ،المعّدات  �أنّ   التذرع  الممكن  من  أنه   ، NI  شر�ة  ارتأت  حال  في و   األحوال،  مطلق   في
  تأمین   (i)  اإلستنسابي  ها �خیار   ، NI  لشر�ة  �جوز  محتملة،  أضرار   أ�ة   من  لتخفیفا  و�هدف  ، انتهاًكا  تشّكل
  استبدالها)  ii(   ؛ المنطقي  بتقدیرها   الخدمات  أو  البرامج  أو   المعدات  خدام �است  االستمرار  في   للعمیل   الحق 

  العمیل،   من  المدفوعة   البدالت  إعادة)  iii(   أو  االنتهاك؛  ذلك   من  خالیة  ممماثلة  خدمات  أو  برامج  أو  ،�معّدات
 إنهاء   أو/و  NI  لشر�ة  المعّدات  �إعادة  الفور   على  �قوم  أن  العمیل  على  �جب)  ii(  و  (i)  الحالتین  وفي

 . الخدمات أو البرامج استخدام
 

  أو   متضمنة  فكر�ة   ملكیة  حقوق   أي  في  ومصلحة  وملكیة  حق   �كل  NI  شر�ة  تحتفظ .  االمتالك  حقوق .  14
  طلب   على  بناءً   NI  شر�ة  بها   تقوم   تطو�رات  أي  ذلك  في   �ما  الخدمات،   عن  ناتجة  أو  المنتجات،  في  مكّرسة

 �منح أّنه ُ�عتبر  ما العقد هذا في   لیس. العقد  هذا �موجب  طلبه  مع اسبیتن �ما بها   األخیر  هذا تزّود أو  لعمیلا
 . الفكر�ة  الملكیة هذه في ترخیص حقوق   أو تمّلك حقوق   أي العمیل

 
 أو  المباشرة،  غیر  أو  الخاصة،  األضرار)  1(  عن  مسؤولة   NI  شر�ة  تكون   ال.  المسؤولیة  تحدید.  15

  أو   المنتجات  أو  تفاقیةاال  بهذه  مّتصلةال  أو  عن  الناشئة  ستتباعیة،اال  أو  ،النموذجیة   أو  یة،بالتأدی  أو  العرضّیة،
  �ما  لالستخدام،  المتوفرة  غیر  الخدمات  أو   �المنتجات)  أ: ( متعلقة   أو  عن  ناشئة  أضرار  أّ�ة)  2(  أو  الخدمات؛ 

 أي   ماستخدا  خسارة  أو  فساد،إ  أو  خسارة،)  ب(  بدیلة؛  خدمات   أو  منتجات  على  للحصول  تكالیف  أّ�ة  ذلك  في
 األعمال؛   فرص  خسارة  أو  الفائت   الر�ح  أو   اإلیرادات،  سارة خ)  ج(   بیانات؛  أو  برامج  أو   ،معدات  أو  منتجات،

 �ان   لو  حتى  معّینة،  نتیجة  تحقیق   أجل  من  المسؤولیة)  ه(  أو  ؛التشغیل  في  اإلخالل  أو  األعمال  إ�قاف)  د(
 أن   �جوز  ال  االجراء،  المرعیة  قوانینال  �موجب  مسموح  هو  ما   �قدر  .NI  شر�ة  من   اقتراح  على  بناء  ذلك

 مبلغ   الخدمات،  أو   المنتجات   أو   ّتفاقیةاال  هبهذ  المتعلقة   أو  عن  الناشئة  NI  لشر�ة  الكاملة   المسؤولیة   تتجاوز 
  ُ�طّبق)  1: (البند   هذا  إنّ .  االدعاء   بهذا  ا بتسبّ   اللذان  المعّینین  الخدمة  أو  للمنتج  العمیل  من  المدفوعة  البدالت

 ، ) وو�الئهم  وموظفیهم  ومسؤولیهم،  مدیر�هم،  ذلك  في   �ما (  وموّردیها   وموّزعیها،   ومرّخصیها،  NI  شر�ة  على
  ُ�طّبق)  3(  والخدمات،  المنتجات  شراء  ثمن  ضوء  في  والعمیل   NI  شر�ة  بین  المخاطر  تخصیص  �ظهر )  2(
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 مستندة   عاءاتاالد  هذه  �انت  إذا  ما   النظر  و�صرف  األضرار   حدوث  �إمكانیة  NI  شر�ة  تبلیغ  تمّ   لو  حتى
 إلى  مستندة   األضرار  هذه  �انت   سواء)  4(و  ،NI  لشر�ة  فعلي  أو  �ه  متذّرع  إهمال  إلى  جزئي  أو  �امل  �شكل
 ما  �قدر.  ذلك  غیر  أو  تقصیر�ة  مسؤولیة  أو  إهمال،  أو  الغیر،  فعل  عن  ناشئة  مسؤولیة   أو  �فالة،  أو  عقد،
  الوحیدة   المسؤولیة   تنحصر   األساسي،   هدفها   تحقق   ال  أو  نفاذلإل  قابلة  غیر  الذ�ر  اآلنفة  المسؤولیة  حدود  تكون 
 . أمیر�ي دوالر 50,000 �مبلغ العمیل تجاه NI لشر�ة

 
  سبب  ألي  األداء   عن  تخّلف  أو  في  تأخیر  أي   عن  مسؤولة  NI  شر�ة  تكون   أن  �جب   ال.  القاهرة  القوة.  16

  الطبیعة   عوامل  اإلرهابیة،   عمالاأل  الحصر   دون   المثال  سبیل   على  ذلك  في  �ما   ،المعقولة  ا سیطرته  عن  خارج 
  القدرة   عدم  أو  الموّردین؛  أو  المتعاقدین  تخّلف   النقل؛  أو   الكهر�اء  االتصاالت،  تعّطل  الحكومیة؛  األعمال  أو

 قاهرة،   قوة  حالة  ُوجدت  إذا").  القاهرة  القوة  الةح ("  ةالضرور�  المواد  أو  العاملة  الطبقة  على  الحصول  على
 .  العمیل تجاه  مسؤولیة أّ�ة تتحّمل  أن دون  من المعنیة الطلبیة   لغاءإ في   �الحق  NI  شر�ة تحتفظ 

 
 البرامج   تتضمن  أن   �جب  البند   هذا   ألغراض  التي (   المنتجات  إنّ .  والمراعاة  والعقو�ات  التصدیر  قوانین.  17

 بة للمراق  خاضعة  NI  شر�ة  من  شراءها   یتم  التي)  ها مع  المزّودة  أو  وخدمة  منتج  في   الداخلة   والتكنولوجیا 
 وما  730  لجزءا  الفدرالیة،  األنظمة   قانون   من  عشر  الخامس  الباب(  األمیر�یة  التصدیرات  إدارة  أنظمة   �موجب

 وغیرها  )BIS  (")www.bis.doc.gov("   األمیر�یة  التجارة  وزارة  في  واألمن  الصناعة  دائرة  تدیرها   التي )  یلیه
  مكتب   یدیرها   التي  تلك  ذلك  في   �ما   ،اإلجراء   المرعیة  األمیر�یة  العقو�ات  وأنظمة  التصدیرات  مراقبة  قوانین  من

  عن   فضالً .  )OFAC  (")www.treas.gov/ofac("  األمیر�یة  المالیة  وزارة  في  األجنبیة  األصول  مراقبة
نظام    ،أورو�ا   في  الواقع   ،للتوز�ع  NI  شر�ة  مر�ز  من  الموزعة  المنتجات  تخضع  ذلك، بموجب  الرقابة  إلى 

 أو  تصدیرها   �كون   أن  و�مكن  األوروبي  لسوالمج  األوروبي  للبرلمان  2021/821  رقم (االتحاد األوروبي)
 )األوروبي  االتحاد(   نظام  بموجب  إضافیة  ترخیص  لشروط   خاضًعا   أ�ًضا   األورو�ي  االتحاد  بین  فیما   نقلها 
 تصدیر   إعادة  أو  تصدیر  یتم  أن  �جوز  ال  .األوروبي  والمجلس  األوروبي  للبرلمان  821/ 2021  رقم

  و�یران،  �و�ا،  الی�اح  تتضمن  التي(  األمیر�یة  الحكومة  قبل  من  عقو�ات  فرض  ا فیه  یتم  بلدان  ألي   المنتجات
  وقت  من  األمیر�یة  الحكومة  من  تعدیلها   الممكن  من  التي   ولكن  وسور�ا   السودان،  وجمهور�ة   الشمالیة،  و�ور�ا 
  ولن  ، المعنّیة  البلدان  جمیع�   الخاصة   التجار�ة  والعقو�ات  التصدیر  �قوانین  یلتزم  أن  على  العمیل  یوافق).  آلخر

 التراخیص/الترخیص  دون   من  NI  شر�ة  من  شراءها  یتم  التي   المنتجات  �حّول  أو   تصدیر  �عید  أو   �صّدر،
  أي   أجل  من  أو  األمیر�یة،   السلطات  عن  صادر   تصدیر  إعادة  أو  تصدیر  ترخیص  ذلك  في  �ما   المشترطة،

http://www.bis.doc.gov/
http://www.treas.gov/ofac
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 تراخیص/ترخیص  ًضا أ�  المنتجات  تتطّلب  قد.  ممنوع  نهائي  استخدام  أجل  من  أو   محّظرة  استعمال  وجهة
 الموافقة   أو  تسعیر،ال  إصدار  ُ�عد  ال.  NI  شر�ة   إلى  إعادتها   قبل  المختّصة  السلطات  عن  الصادرة  التصدیرات

 �قر .  �التصدیرات  ترخیًصا   NI  شر�ة  قبل  من  (”RMA“)  منتجات  �إعادة  إجازة  إصدار  أو  بیع،ال  طلبیات  على
  ، اإلجراء   المرعي  القانون   أو  األمیر�ي  القانون   موجب �  لیه،ع  ُ�حّظر   ال  أّنه  خالصة  أو  أهلّیته  و�ضمن  العمیل
  الئحة   على  ة وارد  شر�ة  أو  شخص  ألي  المنتجات   یزّود  أو  تصدیر  �عید  أو  �صّدر  لن  و�أنه  المنتجات  استالم

OFAC  من  المرفوضین  األشخاص  الئحة  على  أو  ،خاص   �شكل   المحّددین  لرعا�ا ا  �شأن  BIS،  الئحة   أو  
 شر�ة   تحتفظ .  محظور�ن  طرافأل   االجراء  مرعیة   أخرى   الئحة  أي  أو  منها  المتحقق   غیر  الالئحة  أو  ،الشر�ات 

NI   شر�ة  ارتأت   حال   في  العمیل،   تجاه  مسؤولیة  أي  دون   من  طلبیة  أي   إلغاء   أو/و   رفض  في   �الحق  NI  في 
 انظر.  تجار�ة ال   عقو�اتال  قوانین   أو  لتصدیراتا  ضوا�ط   خرق   الممكن  من  أّنه   األوقات  من   وقت  أي

ni.com/legal/export-compliance  الصلة   ذات  اإلستیراد  تصنیف  رموز  وطلب  المعلومات  من  لمز�د  
 . والتصدیر االستیراد  بیانات من وغیرها  ،) ECCN مثل(  التصدیر تصنیف رموز ، )HTS مثل(
  

 �عین   خذاأل  ون د  من  لبنان،  قوانین  االتفاقیة  هذه  على  طّبقتُ   ،17  رقم  دالبن  مراعاة  مع .  المطّبق  القانون .  18
  األطراف   یّتفق .  لبنان  بیروت،  في  المحاكم  الختصاص   األطراف   �خضع .  القوانین  تنازع   مبادئ  االعتبار
 .  االتفاقیة هذه على ُتطّبق  لن للبضائع  الدولي البیع عقود �شأن المتحدة األمم اتفاقیة أحكام أنّ   على صراحةً 

 
 أو /و  یةاالتفاق  هبهذ  متعلقة  أو/و  عن  ناشئة  مطالبة  أي  عن  مسؤولةً   NI   شر�ة  تكون   ال.  التقادم  ترةف.  19

  خسارةال  إلى  أدت  التي  لألضرار  المسبب  الحدث  على  سنتین  من  أكثر  �عد  حصلت  یةاالتفاق  ههذ  موضوع
 ذلك   في  كتشافلإل  قابالً   الحدث  اهذ  كان  إذا  عما   النظر  �غض(  القبیل  هذا  من  مطالبة  إلى  أّدت  أو/و

 ). الوقت
 

 مفعول  یبدأ  �حیث   �ان،  وقت   أي  في  االّتفاقیة   ههذ  تحدیث   في  �الحق   NI  شر�ة  تحتفظ .  التحدیثات.  20
 البنود   ُتطّبق   أن   �جب  أّنه  إالّ   ؛ni.com/legal/termsofsale:  على  محّدثةال  نسخة ال  نشر  لدى  التحدیث
 .  الخدمات  أو لمنتجات ا  شراء على الشراء  وقت في المفعول السار�ة والشروط

 
 بین   ةالكامل   االتفاقیة  المرجعیة،   سبیل  على  ا فیه   موجودة  بنود  أي  �ما   االّتفاقیة  ههذ  تشّكل.  عامة  بنود .  21

  �انت  سواء  السا�قة،  االتفاقیات  أو  التفاهمات  جمیع  لغيت   هيو   االتفاقیة  هذه  موضوع  �خص  فیما  األطراف 
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  على   و�وافق   البنود  هذه  وفهم  ،االّتفاقّیة   هذه  قرأ   �أّنه  العمیل  �قر.  موضوعال  هذا  �خص  فیما   شفهیة،  أم  خطیة
  ما  آخر  مستند  أي   �استخدام  ا تعدیله  أو  علیها  بنود  إضافة  أو  ّتفاقّیةاال  هذه  تغییر  یتم  أن  �جوز  ال.  بها  دالتقیّ 
  ممارسة   في  NI  شر�ة  قبل  من  تخلف  أو  تأخیر   أي  إن.  NI  شر�ة  من  خطی�ا  ذلك  خالف  على  االتفاق  یتم  لم
  أو   عنه  �تنازل  ُ�فّسر  أن  أو   الحق   هذا  قیمة   من  �قّلل  ان  شأنه  من  لیس  ةاالتفاقی   هذه  �موجب  لها   حق   أي

  �جوز   وال  خطی�ا   �كون   أن  �جب  NI   شر�ة  قبل  من  ّتفاقیة اال  ههذ  من   نص  أي  عن  التنازل  إن.  له  كتعدیل
  تفسیر  یتم  أن  ینبغي .  نص  أي  عن  مستمر  �تنازل  أو  ، له  �تعدیل  أو   منه  آخر  بند   أي  عن  �تنازل   تفسیره
  كلما الشك، لتجنب ".  الحصر  دون  ذلك في  �ما" أّنه  على االتفاقیة في مستخدم هو  �ما" ذلك في  �ما "  حمصطل

 من  للعمالء  ترخیص  شراء  �ه   �قصد  �البرمجیات،  یتعلق   فیما   اإلتفاقیة  هذه  في"  شراء "  مصطلح  استخدام  تم
  غیر   قانوني،  غیر  االتفاقیة  هذه  من  نص  أو  بند  أو  جزء،  أي  اعتبر  حال  في  .المطبقة  البرامج  ستخدامإ  أجل
 أو   األجزاء  صالحیة  على  ذلك  یؤّثر  فال   ونافذ،  اإلجراء  مرعي  قانون   أي  مع  تعارضم  أو  للنفاذ  قابل

  جزء   أو  ، للنفاذ  قابل  غیر  قانوني،  غیر  نص  أو  بند  أو  جزء،  أي  و�ن  ،االتفاقیة   هذه   من  المتبقیة  النصوص
 من  القصد  تعكس  لكي  ممكن  حد  أقصى  إلى   ملزمة  لطة�س  تتمّتع  محكمة  قبل  من  �صّحح   أن  �جب  ،متعارض

 غموض  أي  �أنّ   القائل  الفقه  عن  االتفاقیة  هذه  �خص  ما   في  األطراف  من  �ل  صراحةً   یتنازل  .االتفاق   هذا
 .  العقد بتحر�ر مستشاره قام الذي الطرف ضدّ  تفسیره �جب ،ما  عقد في وارد
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