
  

 الشروط واألحكام النموذجية لبيع "روبرت بوش مصر"  

    

   التعريفات  -1

ومالحقها    1-1 االتفاقية،  هذه  وتعني  واألحكام":  "الشروط  أو  "االتفاقية" 

 ،وإضافاتها، ومرفقاتها، وتعديالتها، كما هو منصوص عليه في هذه الوثيقة.  

 "تام": ويعني جاهز للتسليم من مخازن بوش؛ ويجب تفسير كلمة   1-2

 "اإلتمام" وفقاً لذلك.  

 ن بالتوقيع عن كل طرف.  "ممثلي المتعاقدين": وتعني المفوضو   1-3

والتعليمات    1-4 والرسومات،  واألبعاد،  الوزن  بيانات  وتعني  "الوثائق": 

أو   بالمنتج  المتعلقة  واإليضاحات  والمواصفات  والتفسيرات،  ،والشروحات 

 المنتجات.  

المنتج    1-5 تستخدم  التي  المنشأة  أو  الفرد  وتعني  النهائي":  "المستخدم 

 من المشتري.   ،سواء تم توريده من بوش أو 

"سعر القائمة": ويعني السعر المقترح للسوق مقابل منتج معين كما هو    1-6

 منشور في الئحة أسعار بوش الرسمية.  

بالشكل    1-7 بوش  من  المشتري  يطلبها  التي  المنتجات  وتعني  "طلبية": 

 والصيغة المقررة.  

 .  "األطراف": وتعني بوش والمشتري و"طرف" يعني أي واحد منهما   1-8

"الئحة األسعار": وتعني الوثيقة المنشورة من قبل بوش ويتم تعديلها    1-9

 من وقت آلخر والتي تحتوي على أسعار القائمة.  

(بوش وفرويد)    1-10 الكهربائية  والكماليات  األدوات  وتعني  "المنتجات": 

محفظة   ضمن  الكهربائية  "درامل"  وأدوات  القياس،  أجهزة  الغيار،  ،قطع 

 ات الكهربائية لبوش.  منتجات المعد

"طلبية شراء": وتعني المستند الذي يرسله المشتري إلى بوش والذي    1-11

 يتضمن تفاصيل الطلبية.  

"مشتري": يعني الفرد أو المنشأة التي تطلب و/أو تشتري المنتجات    1-12

 من بوش على النحو المّحّدد في طلبية الشراء.  

 ، وعنوانها  104057"بوش": تعني شركة ار بي اي جي، سجل رقم:    1-13

 شارع كمال الدين حسين، شيراتون، هليوبوليس، القاهرة، مصر.   22

يعني  1-14 بوش":  طلبية  إلى    "تأكيد  وترسلها  بوش  تعدها  التي  الوثيقة 

المشتري لتأكيد الطلبية وتتضمن طبيعة المنتجات التي طلبها أحد المشترين  

 وكمياتها وأسعارها والتواريخ المتوقعة لتسليمها.  

"العالمات التجارية": تعني رمز بوش، وشعاره، وتوسيم المنتج و/أو    1-15

 الشركات وتشمل كافة الممتلكات الفكرية المماثلة تمتلكها بوش.  

كل إشارة إلى نوع معين، سواء مذكر أو مؤنث، أو محايد، تتضمن    1-16

 النوعين اآلخرين.  

ام التقويمية ما لم  تفسر كل إشارة إلى "يوم" على أنها إشارة إلى األي  1-17

تكن مقيدة بإضافة كلمة "عمل"، ففي هذه الحالة يقصد بـ "يوم عمل" أي  

يوم من أيام األسبوع فيما عدا أيام الجمعة والسبت و/أو األجازات الرسمية  

 التي تعلن عنها حكومة جمهورية مصر العربية.  

فيما    1-18 الساعات  أنها  على  تفسر  العمل"  "ساعات  إلى  إشارة  بين  كل 

الساعة التاسعة صباًحا حتى الخامسة مساًء في أي يوم عمل. وكل إشارة إلى  

 أي وقت تكون مبنية على أساس توقيت القاهرة.  

ما لم يتم النص على غير ذلك صراحةً، يتم تحديد أي عدد من األيام    1-19

المقررة عن طريق استبعاد اليوم األول وتضمين اليوم األخير، أو في حالة أن  

 ون اليوم األخير يوم جمعة أو سبت أو عطلة رسمية، ففي يوم العمل التالي.  يك

إذا تم التعبير عن األعداد في صورة أرقام وبالكلمات، وفي حالة أي    1-20

النص على خالف   يدل سياق  لم  ما  الكلمات،  بينهما، فسوف تسود  تعارض 

التش   21-1ذلك.   إلى  كإشارة  قانوني  تشريع  إلى  إشارة  كل  ريعات  تفسر 

أو   تعديلها  يتم  كما  االتفاقية،  هذه  على  التوقيع  تاريخ  في  المصريةالنافذة 

 استبدالها من وقت آلخر، كما تتضمن كافة األنظمة الخاصة بتلك التشريعات.  

  

  غرض االتفاقية  2

تعمل بوش في مجال بيع وتسويق وتوريد ودعم منتجات معينة يتم بيعها    2-1

 على أساس غير حصري للمشترين مثل الموزعين وبائعي التجزئة.  

تتضمن الشروط واألحكام الماثلة الشروط واألحكام التي تعتمد عليها بوش    2-2

بالن ملزمة  واألحكام  الشروط  هذه  وتعتبر  للمشترين  منتجاتها  توريد  سبة  في 

 للمشتري.  

يجوز لبوش أن تستبدل هذه الشروط واألحكام بشروط وأحكام جديدة أو أن    2-3

تعّّدل أي شرط أو حكم معين في هذه الشروط واألحكام. حيثما تقوم بوش بعمل  

ذلك بالفعل، سيتم إرسال الشروط واألحكام الجديدة أو المعّّدلة إلى المشترين قبل  

وط واألحكام الجديدة حيز النفاذ. ال يجوز بيع أي  التاريخ الذي تدخل فيه الشر

 منتجات للمشتري، ما لم يكن المشتري قد قبل بهذه الشروط واألحكام مسبقـاً.  

  

   مقاولون مستقلون –العالقة   3

عالقة    3-1 أو  شراكة،  عالقة  ليست  بينهما  العالقة  أن  على  األطراف  يوافق 

عالقة مقاول ومقاول من الباطن ،أو  مشروع مشترك، أو عالقة موكل بوكيل، أو  

 مانح امتياز والحاصل عليه.  

كال الطرفين مستقالن ويعمالن لحسابهما الخاص وال يوجد أي طرف منهما    3-2

مفوًضا في إلزام أو ترتيب أي التزام أو تقديم أي إقرار أو ضمان، سواء صريح  

له القيام بذلك في    أو ضمني، نيابةً عن الطرف اآلخر ما لم يُصّرح الطرف اآلخر 

 صورة كتابية.  

  

  الشروط الحاكمة  4

التي يتعين أن يتم قراءتها مع أي تأكيد طلبية    -تُطبقَّ هذه الشروط واألحكام  4-1

بوش تقبلها أو تسلمها شركة بوش، وتمثل االتفاق الوحيد بين بوش والمشتري  

 فيما يتعلق باألمور التي تناولتها هذه االتفاقية.  

ال توجد أية شروط أو أحكام أخرى، أو أية تعديالت مزعومة قام أي مشتٍر    4-2

بإدخالها على هذه الشروط واألحكام، بما في ذلك أية شروط وأحكام نموذجية  

وضعها مشتٍر معين تكون قابلة للتطبيق بوجه عامة على توريد البضاعة إلى  

برم كال الطرفين، من  ذلك المشتري، وليست ُملِزمة بالنسبة لألطراف، ما لم ي 
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خالل اتفاق منفصل كملحق إضافي لهذه االتفاقية بموجبها يتفقان صراحةً في  

بتلك الشروط واألحكام األخرى ويتفقان   صورة كتابية على أن يكونا ملتزمين 

بوجه خاص على ما إذا كانت هذه الشروط واألحكام أو االتفاق المنفصل سوف  

 يسود في حالة نشوب أي تعارض.  

  

   لوائح التصدير  5

يقر المشتري أن المنتجات و/أو الوثائق يمكن أن تخضع للوائح التصدير،    5-1

بما في ذلك تلك اللوائح التي تفرضها حكومة الواليات المتحدة، والتي يمكن أن  

إلى حظر التعامل أو توريد أو بيع المنتجات و/أو    – ضمن أشياء أخرى  – تؤدي

شخاص بعينهم أو منشآت أو  الوثائق في أقاليم أو مناطق أو دول معينة أو إلى أ 

كيانات محددة. يقر المشتري بعلمه بتلك اللوائح أو يقر بالموافقة على أن يكون  

لديه علم بتلك اللوائح. كما يوافق المشتري على عدم التعامل مع المنتجات و/أو  

الوثائق التي تخّل بتلك اللوائح وبأنه ملتزم بتعويض شركة بوشضد أي مطالبة  

ج عن أي حالة إخالل من قِبل المشتري أو أيفرد أو منشأة يورد  تُرفع ضده تنت

 المشتري إليها منتجات خاضعة لتلك اللوائح.  

  

   الهدايا والجمائل  6

يحق لبوش إنهاء هذه االتفاقية فوًرا في حالة اكتشاف أن هناك هدايا أو    6-1

بشكل    جمائل (على سبيل المثال، عمليات تجارية، شروط/ أحكام) ليست متاحة

حر للجمهور العام، الوسائل الترفيهية والهدايا أو غير ذلك أو وقوع حالة إخالل  

أساس   على  التجارية  األعمال  بممارسة  الخاصة  لبوش  التجارية  بالمعايير 

شروط تجارية بحتة أو عدم االمتثال ألي سياسة أو الئحة داخلية) قام المشتري  

ديمها ألي موظف في بوش (أو  أو أي موظف أو وكيل أو ممثل للمشتري بتق 

تنفيذ   لدى بوش) بغرض ضمان  أو موظف  أي مسئول  أو  عضو في أسرته 

 االتفاقية أو ضمان المعاملة أو الشروط المحابية من قبل بوش أو منها.  

  

   الرشوة والفساد  7

بمكافحة    7-1 خاصة  تشريعات  أية  مخالفة  وعدم  باالمتثال  طرف  كل  يلتزم 

قا تكون  والتي  لألطراف  الفساد  التجارية  األعمال  أنشطة  على  للتطبيق  بلة 

وباالمتثال لمدونة أخالقيات بوش ومعايير السلوك والسياسة األخالقية لبوش  

في أي تعامل أو صفقة تجارية. وعند تحديد ما إذا كان تم في الماضي أو يتم  

  في الحاضر ارتكاب رشوة أو فساد، يجب األخذ في االعتبار القرارات التي تم

لسنة   األمريكي  الفساد  ممارسة  مكافحة  بقانون  يتعلق  فيما    1977اتخاذها 

. ويحق لكل طرف إنهاء هذه  2010وقانون مكافحة الرشوة اإلنجليزي لسنة  

في    - على الرغم من توفر سبل انتصاف قانونية أخرى  - االتفاقية بأثر فوري 

يطالب بالتعويض    حالة أالّ يكون الطرف اآلخر ملتزًما بما جاء بهذا البند وأن

 من الطرف اآلخر.  

  

  إجراء  الطلبية  8

لطلب منتجات من بوش، يتعين على المشتري تقديم طلبية شراء مكتوبة    8-1

 لبوش تتضمن ما يلي كحد أدنى:  

 كمية كل منتج يتم طلبه.   8-1-1

طلبية    8-1-2 لتأكيد  المرجعي  الرقم  أو  بوش  أسعار  لعرض  المرجعي  الرقم 

 بوش، حسب االقتضاء.  

تواريخ التسليم المطلوبة (والتي يجب أن تتماشى مع المهل الزمنية    8-1-3

أفادت بوش.)   المطبق    4-1-8المحددة لإلنتاج واللوجستيات، حسبما  السعر 

 طبقًا لالئحة األسعار.  

 أي طلبات خاصة.   8-1-5

 يجوز تقديم طلبيات الشراء لبوش عن طريق البريد اإللكتروني أو يًدا بيد.  8-2

تخضع جميع طلبيات المنتجات لقبول بوش، بشكل كامل أو جزئي، ولن  8-3

تلزم بوش حتى تؤكد بوش الطلبية في صورة كتابية عن طريق إرسال تأكيد  

اسطة ممثل مفوض لبوش أو تسليم  طلبية بوش إلى المشتري موقعة قانوناً بو 

الطلبية لبوش، أيهما أسبق. في حالة أن يتم تسليم جزء من الطلبية للمشتري  

،يكون قبول بوش محصوًرا على ذلك الجزء من الطلبية فقط الذي تم تسليمه  

 بالفعل.  

ال يجوز للمشتري تعديل طلبية الشراء بعد أن يحوز على قبول بوش من  8-4

ال بموافقة بوش فقط. وأي تعديل تتم الموافقة عليه يجب أن  إ  3-8حيث البند  

يكون مكتوبًا ويوقع عليه الممثلون المتعاقدون المفوضون لكال الطرفين. وكل  

تعديل ينتج عنه إلغاء طلبية أو أي جزء منها، يمكن أن يخضع لغرامات اإللغاء  

 .  10بحسب البند 

  

  تواريخ التسليم 9

ببذل مساع9-1 المطلوبة اال  تلتزم بوش  للتسليم  المحددة  يها للوفاء بالتواريخ 

 أنها ال تضمن أن يتم التسليم في أي تاريخ مطلوب أو متوقع.  

إذا لم يتوافق تاريخ التسليم الذي يطلبه المشتري مع المهل الزمنية النمطية  9-2

وإبالغ   التسليم  تاريخ  بتعديل  بوش  تلتزم  واللوجستيات،  والتوريد  لإلنتاج 

 .  1-19ي بتواريخ التسليم المتوقعة في صورة كتابية طبقاً للبند المشتر

  

    إلغاء الطلبيات10

أحكام  10-1 بمقتضى  االتفاقية  هذه  بموجب  طلبية  أي  إلغاء  طرف  لكل  يجوز 

قضائية معاكسة في شكل أمر تقييدي أو اعتراضي أو أي إجراء إنصافي آخر  

ع أو تقييد بوش من  يصدر عن أي محكمة ذات اختصاص قضائي مناسب لمن

بيع، أو المشتري من إعادة بيع، المنتجات. في تلك الحاالت، لن تكون هناك أية  

غرامات مستحقة على المشتري من جراء اإللغاء كما ال تستحق أي تعويضات  

 على بوش.  

تحتفظ بوش بحق إلغاء أو إيقاف أية طلبيات قدمها المشتري وقبلتها بوش  10-2

) أو رفض أو تأخير التسليم، إذا ما أخفق المشتري في  3-8(فيما يتعلق بالبند  

 ما يلي:  

دفع أية مبالغ منصوص عليها في هذه االتفاقية أو أية مبالغ في أي     10-2-1

فاتورة مستحقة وقابلة الدفع أو عدم قيامه بسداد أي مبلغ مقدم تم االتفاق على  

 سداده؛  

 ة تضعها بوش في مجملها؛ أو  الوفاء بأية متطلبات ائتمانية أو مالي10-2-2

 عدم تنفيذ هذه الشروط واألحكام في مجملها بأي طريقة أخرى.  10-2-3

  

   التسعير والخصومات 11

 التسعير   11-1

تشمل األسعار المدرجة في الئحة أسعار شحن وتعبئة عمليات التسليم    11-1-1

داخل مصر. ويجوز لبوش تغيير أسعار القائمة الخاصة بأية منتجات في الئحة  

 األسعار في أي وقت.  
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ألغراض    11-1-2 هي  آلخر  وقت  من  بوش  تصدرها  التي  األسعار  الئحة 

 المعلومات العامة فقط وال تشكل عروض بيع.  

أسعار بوش غير خاضعة ألية خصومات ما لم يوافق البائع صراحةً    11-1-3

 على غير ذلك في صورة كتابية .  

 للمشتري حرية تحديد أسعار إعادة بيع للمنتجات.   11-1-4

لبوش   11-1-5 ذلك  – يجوز  منها  يطلب  أن  أسعار    – بمجرد  عرض  تقديم 

زمة، ملزمة لمدة  للمشتري. وتكون عروض األسعار التي يتقرر صراحةً أنها مل

) يوًما، ما لم تقم بوش بتمديد هذه المدة في صورة كتابية. وجميع  30ثالثين(  

 عروض األسعار األخرى قابلة للتغيير بدون إخطار.  

األسعار المدرجة في الئحة األسعار في التاريخ الذي يتم فيه قبول أي    11-1-6

الق األسعار  تكون هي  ملزم،  أسعار  أو صدور عرض  للتطبيق على  طلبية  ابلة 

 المنتجات ذات الصلة.  

األسعار المدرجة في الئحة األسعار غير شاملة أي نوع من أنواع     11-1-7

تلك   بسداد  المشتري  ويلتزم  المضافة.  القيمة  ضريبة  ذلك  في  بما  الضرائب، 

القيمة   ضريبة  تطبيق  يتم  وال  بوش.  من  الفواتير  إليه  تصل  عندما  الضرائب 

ال في  فقط  منتجات  المضافة  إلعفاء  الالزمة  الشروط  فيها  تتوفر  التي  حاالت 

 التصدير من هذه الضريبة.  

بالحق في فرض رسوم إضافية من وقت آلخر في صورة  11-2 تحتفظ بوش 

كتابية، وبصفة خاصة فرض رسوم بسيطة على الطلبيات، أو رسوم على خدمة  

المستندات أو   الشحن (الجوي) السريع أو رسوم التفريغ المؤقتة أو رسوم على 

أي رسوم خدمية أخرى للخدمات التي يطلبها المشتري، مثل التوسيم أوالتعبئة  

 أو االختبارات.  

وتكون بوش قادرة على إرسال نسخ ورقية من المستندات، عند طلبها  11-3

 ،بواسطة خدمات الطرود البريدية مقابل رسم إضافي محدد لكل طرد.  

 الخصومات   11-4

يمكن لبوش أن تطبق أو تمنح مزايا على األسعار في أي وقت، وتتخذ    11-4-1

هذه المزايا شكل المخطط، أو هيكل الخصم، أو السياسة أو العروض. ولبوش  

حرية تقرير ما إذا كان المشتري يتمتع بأية مزايا على األسعار بصفة عامة أو  

وش بكامل حقوقها في  فيما يتعلق بطلبية معينة وفقـاً لتقديرها المطلق. تحتفظ ب 

هذا الشأن، وال يستطيع المشتري أن يُكره بوش أو يلزمها بمنح أية مزايا على  

 األسعار أو خصومات معينة.  

جميع األسعار والخصومات المرتبطة بها خاضعة لسياسة التسعير    11-4-2

 الرسمية لبوش والتي يمكن أن تشمل على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:  

 تنزيالت وخصومات على حجم المبيعات؛   11-4-2-1

خصم قيمة مضافة يمنح لمهارات ما قبل البيع، ومهارات ما بعد    11-4-2-2

 البيع، التواجد الجغرافي، واالحتفاظ بالمخزون والدعم التسويقي؛  

سلسلة    11-4-2-3 في  المشتري  مركز  على  بناًء  تتحدد  أساسية  خصومات 

 اإلمداد أو قنوات البيع.  

  

   الضرائب والرسوم المفروضة12

القابلة للتطبيق على بيع أي منتج من  12-1 تكون جميع الضرائب والرسوم 

الخاصة  المشتري وتحت مسئوليته  المشتري على حساب  إلى  كان  - بوش  أيًا 

 نوع هذه الضرائب أو الرسوم أو طبيعتها أو بيانها.  

ذ12-2 من  المصروفات  كافة  عن  بوش  بتعويض  المشتري  النوع  يلتزم  لك 

.ويلتزم المشتري بتعويض بوش ضد كافة التكاليف التي تحملتها الشركة في  

 هذا الخصوص.  

  

  شروط السداد13

غير مطلوب من المشترين سداد أية مبالغ مقدمة مع إرسال أي طلبية  13-1

شراء، ويتعين عليهم سداد قيمة أية فواتير صادرة من بوش فيما يتصل ببيع  

) يوم من تاريخ توحيد الحسابات (نهاية  30ن ثالثين(  أية منتجات في غضو 

الشهر). ويتوقف ذلك على أن يكون للمشتري حساب لدى بوش مزود بشروط  

بالطلبية،   يتعلق  فيما  كاٍف  ائتماني  وحّد  عليه،  متفق  ائتماني  وحّد  ائتمان، 

وتُستبعد مبيعات الدفع عند التسليم أو بيوع التصدير حيث ال يكون للمشتري  

 اتفاق مع بوش فيما يتعلق بتلك البيوع.  أي 

في اإلعالن    –تحتفظ بوش بالحق، بناًء على إخطار كتابي إلى المشتري13-2

أن جميع المبالغ أصبحت مستحقة وواجبة السداد في حالة إخالل المشتري بأي  

لشروط   االمتثال  في  المشتري  إخفاق  ذلك  في  بما  بوش،  تجاه  التزاماته  من 

 ه.  االئتمان أو حدود 

االئتمان  13-3 أو مدة  مبلغ  تقييد  أو  تبديل  أو  تغيير  بالحق في  تحتفظ بوش 

المسموح بمنحه للمشتري، إما بصورة عامة أو فيما يتعلق بطلبية معينة، بناًء  

 ) يوم.  30على إخطار كتابي مسبق مدته ثالثين( 

المشتري في  13-4 التي تحصل عليها من  المدفوعات  باستخدام  تلتزم بوش 

تسديد أقدم الفواتير المستحقة عليه ونحو تسوية الفوائد المستحقة على المبالغ  

 غير المسددة أوالً.  

  

  الفوائد  14

تستحق فائدة على كافة المبالغ التي تأخر سدادها المستحقة علىالمشتري  14-1

با2بمعدل   (اثنان  المكشوفالرئيسية  %  على  السحب  معدالت  فوق  لمائة) 

المتداولة التي تعلن عن بنوك بوش في مصر، أو السعر األقصىالمسموح به  

 طبقاً للقانون المطبق، أيهما أكبر.  

  

  التعبئة  15

التي طلبها  15-1 التعبئة  تكون  أن  تعبئة إضافية مناسبة في حالة  توفر بوش 

ات التعبئة القياسية لبوش أو على النحو الذي  المشتري غير متطابقة مع مواصف 

قد يطلبه المشتري في طلبية معينة للسماح للمنتجات بأن يتم شحنها مباشرةً إلى  

تناول   إعادة  أو  الصناديق  فتح  إعادة  دون  بالمشتري  الخاص  التوزيع  نظام 

 المنتجات النهائية بصورة أخرى.  

 طلبها المشتري وفقًا للبند  يتحمل المشتري تكاليف أي تعبئة إضافية ي15-2

 .1-15 

  

  المخازن  16

إذا ما طلب المشتري في صورة كتابية أن تقوم بوش بتسليم المنتجات في  16-1

تسليًما   المخزن  هذا  إلى  بالتسليم  بوش  قيام  يشكل  بالغير،  الخاصة  المخازن 

 للمشتري.  

  

   مخاطر الفقد 17

تحتفظ بوش بالحق والملكية والمصلحة المترتبة على المنتجات حتى يتم  17-1

 م تسليمها بالكامل.  سداد مقابل المنتجات التي ت

إلى  17-2 االتفاقية  هذه  لشروط  طبقاً  شراؤها  تم  التي  المنتجات  ملكية  تنتقل 

 المشتري:  



  

 الشروط واألحكام النموذجية لبيع "روبرت بوش مصر"  

          

  

بمجرد سداد سعر الشراء بالكامل في حالة المشترين الذين لم يسددوا    17-2-1

 مقابل تلك المنتجات بالكامل قبل التسليم؛  

الذين سد   17-2-2 المشترين  حالة  في  التسليم،  المنتجات  عند  هذه  مقابل  دوا 

 بالكامل قبل التسليم.  

وأثناء  17-3 تسليمها  تمام  حتى  المنتجات  تلف  أو  فقد  مخاطر  بوش  تتحمل 

يحدده   الذي  المكان  في  وصولها  وحتى  بوش  لدى  الشحن  نقطة  من  انتقالها 

المشتري للتسليم. يتحمل المشتري خطر الفقد والتلف إلى المنتجات وفيها عند  

 ات الى المكان الذي يحدده المشتري للتسليم.  تسليم المنتج 

  

  الشحن  18

 الشحن المباشر  18-1

يجوز للمشتري أن يطلب أن تقوم بوش بشحن طلبية ما مباشرة الى  18-1-1

أي مكان يحدده المشتري. ويمكن أن توافق بوش وفقـًا لتقديرها المنفرد على  

ذلك الطلب مقابل رسم اسمي شامل مصاريف النقل، بشرط أن يقوم المشتري  

من    ) أيام على األقل من الشحن10بإمداد بوش بتعليمات الشحن قبل عشرة(  

 مخازن بوش.  

يتم تسليم الشحنات المباشرة في مخازن المشتري أو عن طريق وكيل     18-1-2

الشحن   طريقة  اختيار  حق  لبوش  الشراء،  طلبية  في  يتحدد  لم  وما  الشحن. 

والناقل. ويكون المشتري مسئوالً عن سداد كافة رسوم الشحن والنقل والتأمين،  

 دًما.  والتي يمكن أن تطلب بوش منه سدادها مق 

 الشحن الجزئي  18-2

ما لم يُخطر المشتري بوش خالف ذلك بصورة واضحة وفي صورة    18-2-1

كتابية، يجوز لبوش تنفيذ شحن المنتجات شحناً جزئياً، على أن تتم فوترتها في  

فواتير منفصلة وسداد مقابلها عند االستحقاق. وال يعفي التأخير في تسليم أي  

زامه بقبول عمليات التسليم المتبقية ما لم يتفق  شحنة جزئية المشتري من الت 

 مع بوش في صورة كتابية.  

 عام   – الشحن 18-3

يتعين على المشتري تقديم المطالبات الخاصة بالتسليم غير التام أوغير    18-3-1

) عمل بعد التاريخ الذيتم فيه  2الصحيح لبوش في صورة كتابية خالل يومان(  

التسليم من المشتري أو أي طرف آخر من الغير    تسليم المنتجات وتوقيع تأكيد

تحدد   التي  التعريفية  البطاقات  أو  الملصقات  كافة  وتقدم  المشتري.  يحدده 

 المحتويات أو القسائم المصاحبة للشحنات إلى بوش باإلضافة إلى المطالبة.  

لن تقبل بوش المطالبات الخاصة بالتسليم غير التام أو غير الصحيح    18-3-2

) من التاريخ الذي تم فيه توقيع تأكيد  2يتم تسليمها خالل يومّي عمل (إذا لم  

التسليم من قبل المشتري. وال يعني رفع المطالبات الخاصة بالتسليم غير التام  

أو غير الصحيح أن بوش تقبل أي مسئولية بموجب تلك المطالبة ولكنه يعني  

 صحتها.  فقط أن بوش ملتزمة بالتحقيق في المطالبة والتأكد من 

في حالة تسليم المنتجات للمشتري بصورة غير صحيحة بما ال يتفق     18-3-3

مع ما جاء بتأكيد طلبية بوش، يتعين إعادة المنتجات لبوش في حالة قابلة للبيع  

إعادتها   يتم  وأن  صحيح  بشكل  تعليمها  يتم  أن  ويجب  بوش،  لحساب  وذلك 

 جات.  مصحوبة بالوثائق المقدمة فيما يتعلق بتلك المنت

تُرسل مجموعة واحدة من الوثائق الى المشتري، مجاناً دون أي مقابل،    18-3-4

 بعد تسليم المنتجات ذات الصلة.  

  

  جدول التسليم وحاالت التأخير19

 تلتزم بوش بإبالغ المشتري بتاريخ التسليم المتوقع للطلبية.  19-1

تلتزم بوش بإبالغ المشتري في صورة كتابية بأي تأخير في تاريخ        19-2

 التسليم المتوقع للطلبية.  

ال يجوز للمشتري إعادة جدولة التسليم إال عن طريق اتفاق مشترك في  19-3

تمام الطلبية، عندما تكون الطلبية  صورة كتابية بين بوش والمشتري. بمجرد إ

على   يتعين  أو  الطلبية  بتسليم  بوش  تلتزم  بوش،  مخازن  من  للتسليم  جاهزة 

الطلبية خالل يومّي ( تاريخ اإلتمام، وال يُسمح  2المشتري تحصيل  ) عمل من 

المشتري تسليم أي طلبية خالل هذه   يقبل  إذا لم  التأخير.  للمشتري بمزيد من 

تري أنه قد ألغى الطلبية و تُطبق عليه غرامات اإللغاء على  المهلة، يعتبر المش

 .  10النحو المنصوص عليه في البند 

  

  الضمان المحدد20

تولز) مع بعض  20-1 (بلو  الزرقاء  (األدوات  بالمنتج  الخاص  المدود  الضمان 

االستثناءات القليلة لها ضمان لمدة سنة واحدة، لمزيد من التعليمات حول درامل،  

القياس والكماليات، برجاء االتصال بروبرت بوش إيجيبت، قسم األدوات  أجهزة 

 الكهربائية.)  

، يمكن أن يكون  1-20باإلضافة إلى الضمان المنصوص عليه في البند  20-1-1

لدى المشتري و/أو المستخدم النهائي ضمانات قانونية معينة من حيث قوانين  

بوش مواجهة  في  المشتري  بها  يوجد  التي  هذه  الدولة  تكون  أن  ويمكن   .

هذه   بمقتضى  بوش  تمنحه  الذي  الضمان  عن  مختلفة  الحكومية  الضمانات 

االتفاقية. إلى جانب الضمانات التي ال يمكن طبقاً للقانون استبعادها أو تقييدها  

تعاقدياً، فإن هذا الضمان هو الضمان الوحيد الممنوح من قبل بوش فيما يتعلق  

  – سواء الصريحة أو الضمنية   – األخرى مستبعدةبالمنتجات، وكافة الضمانات  

 بما فيها الضمانات ضد العيوب الخفية أو المستترة.  

طوال المدة المنطبقة بعد التاريخ الذي يتم فيه تسليم المنتج للمشتري   20-1-2

،تلتزم بوش، وفقـاً لتقديرها المنفرد والمطلق، باستبدال أو تصليح أو منح الدفع  

ي منتج  أو في الصناعة  المؤجل ألي  المواد  به عيب في  تقديرها،  كون، حسب 

.ويتعين استرجاع المنتج، على أن تُسّدد نفقات النقل مسبقاً لشركة بوش، شرط  

 الحصول على إذن مسبق من بوش، ورقم ترخيص المنتجات المسترجعة.  

المنتجات     20-1-3 على  بوش  تجريه  الذي  الفحص  أسفر  حالة  في 

بذلك،    المسترجعةعن عدم وجود  االدعاء  تم  أو الصناعة كما  المواد  عيب في 

يتعين علىالمشتري أو المستخدم النهائي سداد النفقات المثبتة التي تكبدتها بوش  

من أجلفك تعبئة المنتجات واختبارها ثم إعادة تعبئتها من جديد تمهيًدا إلعادة  

 شحنها إلى المشتري أو المستخدم النهائي.  

قيام   20-1-4 حالة  مدة    في  تمديد  يتم  لن  استبداله،  أو  منتج  بتصليح  بوش 

. ومدة ضمان التصليحات  1-1-20الضمان األصلية المنصوص عليها في البند  

يوًما من تاريخ استالم المنتجات التي تم تصليحها من قبل المستخدم النهائي    60

 أو المشتري، أو طوال مدة الضمان األصلي، أيهما أطول.  

بالنسبة ألية منتجات تم توريدها إلى المشتري وتكون بوش قد أشارت    20-1-5

بوضوح إلى أن تلك المنتجات "قد انتهى عمرها االفتراضي" غير خاضعة بشكل  

، يتم بيع جميع هذه المنتجات  1-20خاص في الضمان المنصوص عليه في البند  

ات القانونية التي  "بحالتها الراهنة"، فيما عدا إلى الحد الذي تكون فيه الضمان 

 ال يمكن تقييدها أو استبعادها بمقتضى القانون أو العقد قابلة للتطبيق.  



  

 الشروط واألحكام النموذجية لبيع "روبرت بوش مصر"  

                  

في حالة قيام المشتري أو المستخدم النهائي بإعادة منتج معيب فيما    20-1-6

يتعلق بهذا الضمان، ال يحق للمشتري الغاء الطلبية أو المطالبة بأي تخفيض في  

السعر فيما يتعلق بذلك المنتج، ما لم تكن بوش غير قادرة على توريد منتج بديل  

، أو ما لم يكن التصليح أو  أو تصحيح العيب، ليس عن طريق تعديل المنتج نفسه

االستبدال غير مجدي أو فعال. وبخالف ما سبق، يحق للمشتري إلغاء طلب منتج  

معيب حال قيام المستخدم النهائي بطلب استرداد المبلغ صراحةً وبصورة كتابية  

  . 

الذي تم تعديله أو تصليحه    20-1-7 بالنسبة للمنتج  هذا الضمان غير ساري 

ح له بذلك أو للمنتج الذي تم إساءة استعماله، أو لم  بواسطة شخص غير مصرّ 

التركيب   بتعليمات  االلتزام  يتم  لم  إذا  أو  التشغيل  لتعليمات  وفقاً  استخدامه  يتم 

 والتناول.  

ال يسري هذا الضمان على البلى واالستعمال العادي للمنتج أو التلف    20-1-8

ة خاصة، ال تتحمل بوش  الذي ينتج عن سوء التناول أو إساءة االستخدام. بصف

أي   أو  المناسبة  التشغيل غير  أو مواد  المفرط  الضغط  أية مسئولية من جراء 

أو   التخزين  بسبب سوء  التشغيلية  حالته  أو  المنتج  في وضع  تبديل  أو  تعديل 

التأثير   عوامل  من  غيرها  أو  الكهربائية  أو  الكيميائية  أو  المناخية  التأثيرات 

 هذه االتفاقية أو تعليمات التشغيل والتناول.  األخرى التي لم تنّص عليها 

 تحديد بوش لمحتوى المنتج  20-2

 تحتفظ بوش بالحق في أي وقت بدون التزام أو إخطار مسبق في:   20-2-1

خصائصه     20-2-1-1 مواصفاته،  ذلك  في  بما  منتج،  كل  محتويات  تحديد 

المرتبطة به باإلضاف الوثائق والمواد  الحق في  ،ووظائفه، باإلضافة إلى  الى  ة 

 تغيير أو إنهاء أي من المواصفات أو الخصائص أو الوظائف الخاصة بأي منتج.  

وقف توزيع أي أو كل المنتجات في بعض أو كل األسواق أو من    20-2-1-2

 خالل كل أو بعض قنوات التوزيع؛ أو  

تغيير أو إنهاء مستوى أو نوع الدعم أو الخدمة التي تقوم بوش    20-2-1-3

 ها لكل منتج؛  بإتاحت 

كل تغيير أو وقف ألي منتج سيتم اإلشارة إليه عن طريق إضافة أو    20-2-2

 شطب من الئحة أسعار بوش.  

يجوز للمشتري إلغاء أية طلبيات من المنتجات التي تم وقفها بدون    20-2-2-1

أية مسئولية، في هذه الحاالت، غير مطلوب من المشتري دفع أية غرامات إلغاء  

 .  10صوص عليها في البند  كما هي من

 المسئولية عن المنتج   20-3

أو   الخسائر  ضد  ذمتها  وإبراء  عنها  والدفاع  بوش  بتعويض  المشتري  يلتزم 

قانونية خاصة   إجراءات  أو  أو دعوى  مطالبة  أية  عن  تنتج  التي  المصروفات 

أو   معيب  منتج  بأي  يتعلق  فيما  بوش،  رفعها ضد  يتم  المنتج  عن  بالمسئولية 

ى خطورة أو غير آمن، سواء من حيث قانون حماية المستهلك أو  ينطوي عل

غير ذلك، إلى الحد الذي تكون فيه تلك األضرار التي يعاني منها المدعي ناتجةعن  

أي فعل أو إهمال من جانب المشتري أو موظفيه ووكالئه، بما في ذلك علىسبيل  

و ووكالئه بشأن  المثال وليس الحصر، أي إقرار مقدم من المشتري أو موظفيه أ 

جودة أي منتج ومواصفاته أو خصائصه أو استخداماته، أو عدم قيام المشتري  

أو موظفيه أو ووكالئه بتوفير (على عكس التعليمات أو اإلرشادات التي تصدرها  

بوش) التعليمات المناسبة أو التحذيرات المالئمة فيما يتعلق بطريقة استخدام أي  

 مرتبطة به.   منتج أو أية مخاطر محيطة أو 

 الحماية اإلضافية   20-4

أشهر، إذا أظهر أي منتج تم توريده أي عيب من نفس    6خالل مدة    20-4-1

% (خمسة بالمائة) خالل مدة الضمان المنصوص  5النوع أو الطبيعة بنسبة   

عليها في هذه االتفاقية، ونتجت هذه العيوب عن التصميم الخاطئ أو عيوب في  

الصناعة من جانب بوش أو عيوب في المواد تنشأ من أي سبب تكون بوش  

مسئولة عنه، تلتزم بوش بتعويض المشتري أو تقديم ما يحتاج إليه من مساعدة  

 على النحو التالي:  

 المكان الذي يحدده المشتري.   تسليم المنتجات البديلة إلى  20-4-1-1

 تخضع هذه الحماية اإلضافية للشروط التالية:   20-4-2

أو    20-4-2-1 المنتج  في  المزعومة  العيوب  ومفردات  تفاصيل  إرسال  يتعين 

خالل   كتابية  صورة  في  بوش  الى  معيبة  أنها  من  التأكد  تم  التي  المنتجات 

 ) من اكتشاف المشتري لتلك العيوب.  2أسبوعين( 

العيوب التي يحددها المشتري سوف تخضع للتحقق من جانب شركة    20-4-2-2

 بوش؛  

ال يجوز للمشتري بيع أو التخلص من المنتجات التي يزعم أنها     20-4-2-3

أسبوع على األقل بعد أن تتلقى    12معيبة أو يتم التأكد من كونها معيبة لمدة  

 بوش التفاصيل المكتوبة بشأن تلك العيوب؛  

جب على المشتري إعادة المنتجات المعيبة إلى بوش، مع سداد رسوم  ي  20-4-3

 الشحن في مكان الوصول، إذا ما طلبت بوش ذلك.  

 التعويض الحصري  20-5

فيما عدا إلى المدى المحظور بقوة القانون، التعويضات المنصوص    20-5-1

ص  تمثل كل التعويض المستحق للمشتري، وبقدر ما تن   20عليها في هذا البند  

عمالء   ولكل  نهائي،  مستخدم  أو  له  عميل  أي  مع  للمشتري  اتفاقية  أية  عليه 

المشتري باإلضافة إلى خلفائهم والمتنازل اليهم، عن أي عيب أو عدم مطابقة  

 في المنتج.  

 حدود المسئولية  20-6

فيما عدا إلى المدى المحظور بقوة القانون، لن تكون بوش مسئولة    20-6-1

ضرار المبنية على أساس أي عيب أو خطورة في المنتج  تجاه المشتري عن األ

أو الضرر الذي قد ينتج عن المنتج. وفيما عدا إلى المدى الذي يحظره القانون  

،لن تكون بوش مسئولة في أي حال من األحوال عن تكلفة توفير منتجات بديلة  

 أو عن أي أضرار أو خسائر خاصة أو تبعية أو عرضية أيًا كان نوعها.  

  

  الخسائر المستبعدة 21

فيما عدا إلى الحد المحظور بقوة القانون، لن يكون أي طرف مسئوالً تجاه  21-1

الطرف اآلخر عن أية أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية، ، أو ما فات من ربح  

أو تكاليف التأخير أو أي إخفاق في التسليم أو أي التزام مستحق للغير ينشأ من  

 بها.  أي مصدر حتى ولو كانت تلك األضرار قابلة للتنبؤ 
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فيما عدا ما هو منصوص عليه تحديًدا في هذه الشروط واألحكام فيما    22-1

الحد   إلى  أو  بوش،  من  المقدم  بالضمان  المشمولة  المعيبة  بالمنتجات  يتعلق 

بموافقة   إال  لبوش  المنتجات  إعادة  مشتري  ألي  يجوز  ال  القانون،  الذييحظره 

يمنح بوش موافقته هذه، يجب إعادة المنتجات،    كتابيةمسبقة من بوش. حيثما

أجرةالنقل خالصة، إلى بوش بدون أي تلف فيها في العبوة األصلية المغلقة في  

 المصنع حيث يتعين أال تكون التعبئة أيًضا قد تم إتالفها.  

بشرط أن تسفر المعاينة التي تجريها بوش عن أن حالة المنتجات تسمح  22-2

القرار يقع عبء اتخاذه على عاتق بوش وحدها، وسيتم منح  بإعادة بيعها، وهذا  

 المشتري األموال مقابل المنتجات التي تمت إعادتها.  
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بوش    22-3 تقوم  وحتى  إعادته  يتم  حتى  المنتج  عن  مسئوالً  المشتري  يظل 

البند   هذا  في  إليه  المشار  والفحص  المعاينة  المشتري  2-22بإجراء  يكون   .

 إعادة المنتج إلى بوش.  ملتزًما بتقديم ما يثبت 

في حالة قيام المشتري بإعادة منتج إلى بوش بدون الحصول على موافقة     22-4

كتابية مسبقة من بوش أوالً، تقوم بوش بتخزين المنتج على أن يتحمل المشتري  

التخزين.   ذلك  مقابل  ويتم فرض رسوم معقولة  بذلك  المرتبطة  المخاطر  وحده 

 لمنتج طوال مدة تخزينه.  ويظل المشتري مسئوالً عن ا
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 استخدام العالمات التجارية واألسماء التجارية.  23-1

يحظر على أي طرف القيام بتحويل أو نقل أي حق أو ملكية أو مصلحة    23-1-1

أو   أو شعارات  تجارية  أسماء  أو  تجارية  عالمات  أي  أو  في  تعريفية  بطاقات 

تصميمات تستخدمها بوش أو المشتري بموجب هذه االتفاقية إلى الطرف اآلخر  

بموجب   وبيعها  لها  والدعاية  المنتجات  بترويج  يتصل  فيما  للمشتري،  .يجوز 

شروط هذه االتفاقية، اإلشارة الى األسماء أو العالمات التجارية المملوكة لبوش  

اإلشار هذه  كافة  تكون  أن  ذلك  بشرط  بخصوص  بوش  لمتطلبات  متطابقة  ات 

االستخدام، كما يتم تبليغ هذه المتطلبات إلى المشتري في صورة كتابية من وقت  

 آلخر من قبل بوش.  

 المعلومات المملوكة ملكية خاصة   23-2

يقر كل طرف بأنه قد يتم إمداده، أو قد يحصل بطريقة أخرى، أو يتمكن    23-2-1

المعلومات   إلي  الوصول  ذلك  من  في  (بما  منتج  أي  تخص  التي  المواد  أو 

أو   األبحاث  تطوير  أو  اآللي  الحاسب  برمجيات  أو  األسعار  أو  المنتجات) 

االختراعات أو العمليات أو األساليب أو التصميمات أو المعلومات الفنية األخرى  

- 23أو الخطط التسويقية للطرف اآلخر ("المعلومات المملوكة ملكية خاصة .)"  

فق كل طرف على المحافظة على وحماية سرية وخصوصية المعلومات  يوا  2-2

المملوكة ملكية خاصة التي يتلقاها، سواء تم الكشف عنها له بواسطة الطرف  

هذه   شروط  ذلك  في  بما  ذلك،  بعد  أو  االتفاقية  هذه  توقيع  يتم  أن  قبل  اآلخر 

الم عن  اإلفصاح  بعدم  طرف  كل  يلتزم  ذلك،  إلى  باإلضافة  علومات  االتفاقية. 

 المملوكة ملكية خاصة أو نشرها إلى الغير لتحقيق منفعة شخصية له أو للغير.  

 ال تطبق هذه االلتزامات فيما يتعلق بالمعلومات التي:   23-2-3

 تقع في المجال العام (على المشاع)   23-2-3-1

إمداد الطرف المتلقي بها من قبل الغير الذي ال يكون ملتزًما    تم    23-2-3-2

 بالتزام المحافظة على سريتها.  

كان الطرف المتلقي قد حصل عليها بالفعل قبل إبرام هذه االتفاقية    23-2-3-3

 أو أي نسخة سابقة عليها قام األطراف بإبرامها أوالً قبل هذه االتفاقية.  

لب من الطرف اآلخر في أي وقت استعادة كل  يجوز ألي طرف أن يط   23-2-4

ملكية   المملوكة  المعلومات  وإتالف  خاصة  ملكية  المملوكة  المعلومات  صور 

خاصة الموجودة في أي شكل آخر إذا لم تكن هذه المعلومات مطلوبة لكي يتمكن  

 الطرف اآلخر من الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في هذه االتفاقية.  

رف أن المعلومات المملوكة ملكية خاصة هي مملوكة ملكية  يقر كل ط   23-2-5

خاصة للطرف اآلخر وأنها تم تطويرها كأسرار تجارية على نفقة ذلك الطرف  

اآلخر. يوافق كال الطرفين على بذل نفس الجهود للمحافظة على سرية المعلومات  

خالفاً    المملوكة ملكية خاصة للطرف اآلخر (فيما عدا ما تسمح به هذهاالتفاقية

لذلك) واستخدامها على النحو الذي تستخدمه للمحافظة علىسرية أكثر معلوماتها  

 المتعلقة باألعمال التجارية سريةً.   

شروط  2-6 -23 تستمر  االتفاقية،  هذه  في  األخرى  األحكام  كافة  بخالف 

 نافذة حتى بعد انتهاء هذه االتفاقية.   23ومتطلبات هذا البند 

 حظر النسخ   23-3

أو   23-3-1 النسخ  عن  تماًما  باالمتناع  المشتري  يلتزم 

الهندسة العكسية ألي منتج، أو فك تجميع أو فك  

تركيب أو ترجمة أو تعديل أي منتج أو أي وثيقة  

 بغرض تقليد أو عكس هندسة المنتج.  

 اإلخطار   23-4

 يلتزم المشتري بإخطار بوش على الفور بما يلي:   23-4-1

أو   23-4-1-1 مزاعم  أو  مطالبات  أية 

أو   إشعارات بأن تسويقه أو ترخيصه أو دعمه 

إلى أو سوف   خدمته ألي منتج يمكن أن يؤدي 

ألي   فكرية  ملكية  حقوق  أي  انتهاك  إلى  يؤدي 

 شخص أو كيان آخر؛  

تحديد  23-4-1-2 أو    أي  اكتشاف  أو 

إخطار بأن أي شخص أو كيان يقوم فعالً أو يمكن  

لبوش.   الفكرية  الملكية  بانتهاك حقوق  يقوم  أن 

قانوني   إجراء  أي  اتخاذ  بعدم  المشتري  يلتزم 

تخص   فكرية  ملكية  حقوق  أية  بحماية  يتعلق 

كتابية   موافقة  بدون  عنها  الدفاع  أو  المنتجات 

بتقد المشتري  ويلتزم  بوش.  من  يم  مسبقة 

الفكرية   الملكية  حقوق  حماية  في  المساعدة 

 والدفاع عنها.  

 االنتهاك   23-5

هذه   23-5-1 في  األخرى  البنود  بكافة  المساس  عدم  مع 

مواجهة   في  مسئولة  بوش  تكون  لن  االتفاقية، 

المشتري عن أية مطالبة تنشأ عن أو تستند على  

أساس تجميع المنتج أو تشغيله أو استخدامه مع  

برامج أخرى لم تقم بوش  أي معدات أو بيانات أو  

بتوريدها، أو عن أي مطالبة تنشأ من أي تعديل أو  

 تغيير في المنتجات.  
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لن يتم اعتبار أي طرف في هذه االتفاقية في حالة إخالل بها إلى الحد الذي  24-1

أو   تأخيرها  تنفيذه اللتزاماته أو محاوالته تصحيح أي إخالل، قد تم  يكون فيه 

طيلها أو منعها ألسباب أو ظروف خارجة عن نطاق سيطرته المعقولة ("حالة  تع

قوة قاهرة")، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، الحرائق ،الكوارث  

الطبيعية، الزالزل، الحوادث أو القضاء والقدر، أو تعطل أو توقف المصانع على  

يسعى لتأخير التنفيذ بإرسال  نحو ال يمكن التنبؤ به، بشرط أن يقوم الطرف الذي  

إخطار مكتوب للطرف اآلخر يتضمن حالة القوة القاهرة في غضون خمسة عشر(  

) يوم من اكتشاف حالة القوة القاهرة، وبشرط أن يبذل ذلك الطرف أفضل  15

 مساعيه لعالج حالة القوة القاهرة.  

فيذ أو عالج  إذا كانت هناك حالة قوة قاهرة، يتم تمديد الوقت الالزم لتن   24-2

البند   هذه.  القاهرة  القوة  حالة  استمرار  فترة  تعادل  لمدة  الحالة  غير    24تلك 

 ساري على التزامات خاصة بالسداد ألي طرف.  
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كل حالة أو حاالت قوة قاهرة تخرج عن سيطرة بوش يمكن أن تؤثر على    24-3

تنفيذ أي طلبية في الوقت المناسب، بما في ذلك أي تأخير من جانب بوش ،مشاكل  

النقل، واألعطال التشغيلية (أعطال المصانع أو توقفها) النزاعات العمالية، نقص  

القرارات واألعم الطاقة،  انقطاع  أو  الخام  التصدير  المواد  الحكومية ،وقيود  ال 

واالستيراد، تعطي بوش الحق في تأخير تاريخ التسليم، أو إذا أدت هذه الحالة  

إلى منع بوش من تنفيذ أي طلبية، فسيكون لبوش الحق في إلغاء كل أو بعض  

 الطلبية دون أي مسئولية تجاه المشتري.  

) يوما، يمكن ألي  90اذا استمرت حالة القوة القاهرة لمدة تزيد على(  24-4

من الطرفين انهاء هذه االتفاقية بأثر فوري عن طريق اخطار مكتوب  

للطرفاالخر، وذلك دون الحاجة الى حكم قضائي او قرار تحكيم او اي اجراء  

 قانونياخر .  

  تسوية المنازعات 25

ه في حالة اإلخالل بهذه االتفاقية، بما في  يقر كل طرف ويوافق على أن  25-1

ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، االستخدام غير المصرح أو اإلفصاح عن  

المعلومات المملوكة ملكية خاصة أو أية معلومات أخرى تخص الطرف اآلخر  

،سوف يعاني الطرف غير المخل أضراًرا غير قابلة لإلصالح ال يمكن التعويض  

القانون    عنها بتعويضات بموجب  انتصاف وافية  لها سبل  ليس  ثم  مالية ومن 

من شأنه أن يؤدي إلى    25.وتبعاً لذلك، ال يوجد أي شيء وارد في هذا البند  

استبعاد أي طرف من الحصول على إنصاف مؤقت و/أو عاجل من أي محكمة  

 ذات اختصاص قضائي مناسب.  

لبوش وفقـ  25-2 تتبع  في حالة عدم سداد أي مشتري، يجوز  الختيارها أن  اً 

البند   في  إليها  المشار  والتحكيم  الوساطة  هذه    4-25و  3-25إجراءات  من 

االتفاقية أو أن ترفع دعوى قانونية في أي محكمة ذات اختصاص قضائي مناسب  

 في مصر.  

 الوساطة   25-3

، كل نزاع ينشأ من هذه االتفاقية أو فيما يتصل  2-25مع مراعاة البند    25-3-1

ما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، أي نزاع يتعلق بتفسيرها أو  بها، ب

 وجودها أو صحتها أو إنهائها يجب إحالته أوالً إلى الوساطة.  

 تنعقد جلسات الوساطة في مدينة القاهرة، بمصر.   25-3-2

يجوز ألي طرف أن يطلب اللجوء إلى الوساطة عن طريق إرسال بيان    25-3-3

اآلخر يتضمن بيانات النزاع أو الخالف أو المطالبة ،والحقائق  كتابي إلى الطرف  

 المتعلقة به، بقدر معقول من التفاصيل.  

يوافق األطراف على إجراءات الوساطة وعلى الوسيط. ويكون هناك    25-3-4

 )  1وسيط واحد( 

إذا لم يتوصل األطراف الى اتفاق بشأن الوسيط ولم تبدأ الوساطة خالل    25-3-5

ن تاريخ طلب الوساطة، سيتم إحالة المسألة الى التحكيم على النحو  يوم م   30

 .  4-25المنصوص عليه في البند 

إذا لم يتم تسوية المسألة على النحو الذي يرضى عنه األطراف خالل    25-3-6

من تاريخ طلب الوساطة، سيتم إحالة األمر للتحكيم    ) يوم45خمسة وأربعين(  

 .  4-25على النحو المنصوص عليه في البند 

 التحكيم    25-4

، وإذا  6-3-25و  5-3-25في ظل الظروف المشار إليها في البندين    25-4-1

لم تكن هناك أية إجراءات أخرى مطلوب أو مسموح باتباعها بموجب القانون أو  

فإن كافة المنازعات التي تنشأ من هذه االتفاقية أو فيما    شروط هذه االتفاقية، 

يتصل بها، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، أي نزاع يتعلق بتفسيرها  

 أو وجودها أو صحتها أو انهائها سوف يتم تسويتها نهائيـاً عن طريق التحكيم.  

الم  25-4-2 التحكيم وعلى  إجراءات  االتفاق على  لألطراف  لم  يمكن  إذا  حكم، 

يوم من نهاية المدة المشار إليها في    20يستطع األطراف االتفاق على ذلك خالل  

، سيتم إجراء التحكيم وفقـاً ألحكام لمركز القاهرة  6-3-25و  5-3-25البندين  

اإلقليمي للتحكيم التجاري الدولي ("القواعد") بواسطة ُمحكم واحد يتم تعيينه  

 وفقـاً لتلك القواعد.  

 ما لم يتم االتفاق على غير ذلك، يتولى األطراف إدارة التحكيم.   25-4-3

اإلجراءات    25-4-4 قانون  أحكام  وتسري  بالقاهرة في مصر،  التحكيم  يجري 

 السارية في هذا المكان في األمور التي لم تم التطرق إليها في القواعد.  

 ية.  اللغة المستخدمة في اجراءات التحكيم هي اللغة اإلنجليز  25-4-5

تستمر أحكام هذا البند سارية حتى بعد انتهاء أو انقضاء هذه االتفاقية    25-4-6

 ألي سبب.  

كافة    25-4-7 النهائي  التحكيم  حكم  ضده  يصدر  الذي  الطرف  يتحمل 

لقرار المحكم إذا تم إصدار قرار خاص   مصاريفالتحكيم، أو يتم توزيعها طبقـاً 

تنفيذ حكم التحكيم من قبل أي محكمة    بالتصالح .يجوز إصدار أي حكم لتأكيد أو 

 ذات اختصاص قضائي مناسب في مصر.  

جميع اإلشعارات التي يتم إرسالها من طرف آلخر فيما يتعلق بالتحكيم    25-5

إرسالها   تم  إذا  مفعولها  مكتوبة ويسري  تكون  أن  االتفاقية يجب  هذه  بموجب 

 فيما بعد.   31بالكيفية المنصوص عليها في البند  

  

   الحقوق المتراكمة 26

ليست    26-1 االتفاقية  هذه  في  عليها  المنصوص  والتعويضات  الحقوق  كافة 

مقصورة بل هي تراكمية وشاملة كافة الحقوق والتعويضات األخرى المسموح  

تقييدها أو استبعادها من هذه   المعمول به والتي ال يمكن  القانون  بها بموجب 

 االتفاقية.  

  

   القانون الحاكم27

قوانين جمهورية مصر العربية في حالة االتفاقيات  تخضع هذه االتفاقية إلى  27-1

مع مشترين خارج مصر، إذا ما تقرر أن أي بند من البنود السابقة الواردة في  

هذه االتفاقية باطل بموجب القانون المطبق في دولة المشتري، فقد تم االتفاق  

بشرط  على أنه سوف يتم استبدال هذه البنود الباطلة ببنود أخرى صحيحة ونافذة  

ٍدّ ممكن عن النوايا واألهداف المرجوة من البنود األصلية.   أن تعبر إلى أقرب ٍحّ

 إلى الحد الالزم، يتعهد المشتري باتخاذ كافة التدابير الالزمة لتحقيق هذا الهدف.  

  

   كامل االتفاق ، عدم التناول، عدم التعديل 28

هم واالتفاق فيما بينهم  يقر األطراف أن هذه االتفاقية تعبر عن كل التفا  28-1

،وال توجد أية إقرارات أو ضمانات أو تعهدات أو تفاهمات مقدمة من أي طرف  

للطرف اآلخر غير تلك التي تم النص عليها صراحةً في هذه االتفاقية. كما يقر  

وكافة   أي  يكن  لم  كأن  وتجعل  وتبطل  وتنهي  تلغي  االتفاقية  هذه  أن  األطراف 

خرى السابقة على هذه االتفاقية، سواء كانت شفهية أو  االتفاقيات أو العقود األ

مكتوبة، تم إبرامها بين المشتري وبوش فيما يتعلق بالموضوعات الوارد بيانها  

 صراحةً في هذه االتفاقية.  

لن يؤثر إخفاق أي طرف في تنفيذ أي حكم من أحكام هذه االتفاقية بأي    28-2

بتنفيذ  المطالبة  في  الطرف  ذلك  حق  على  في    شكل  وقت  أي  في  الحكم  ذلك 

المستقبل، كما ال يؤدي التنازل عن أي إخالل الحق بهذا الحكم إلى بطالن سريان  

 مفعول الحكم نفسه.  



  

 الشروط واألحكام النموذجية لبيع "روبرت بوش مصر"  

          

  

كل اتفاق على تعديل هذه االتفاقية أو اضافة بنود أخرى إليها لن يكون    28-3

يه الممثلون  نافذًا وال منتًجا آلثاره القانونية ما لم يتم في صورة كتابية ويوقع عل

 المفوضون المتعاقدون لكل طرف في هذه االتفاقية.  

  

   أتعاب المحاماة 29

إذا كان مطلوب من أي طرف تعيين محامي لتنفيذ أي مسألة أو مطالبة  29-1

تنشأ من هذه االتفاقية أو فيما يتصل بها أو لرقع دعوى قضائية بشأنها أو تقديم  

الفائز أن يستعيد من الطرف اآلخر    الدفاع المناسب فيها، فسوف يحق للطرف

،باإلضافة إلى أي إنصاف تم منحه له أو الحكم به، كافة التكاليف واألتعاب بما  

القضاء   نطاق  عن  الخارجة  والتكاليف  والقضائية  االدارية  المصروفات  فيها 

 المستحقة من العميل.  

  

  القابلية للفصل 30

للتنفيذ  30-1 قابل  باطاًل أو غير  االتفاقية  بند في هذه  أو  أي حكم  ما وجد  إذا 

،تستمر األحكام أو البنود المتبقية نافذة وقابلة للتنفيذ. ودون تحديد عمومية هذا  

البند، فمن المفهوم والمتفق عليه صراحةً أن نية األطراف من كل بند من بنود  

ا تحديد  على  تنص  حدة  على  االتفاقية  أو  هذه  المسئولية  إخالء  أو  لمسئولية، 

استبعاد األضرار هي قابلة للفصل واالنقسام ومستقلة عن باقي البنود األخرى  

ويتعين أن يتم تنفيذها بوصفها كذلك. باإلضافة إلى ذلك، من المفهوم والمتفق  

عليه صراحةً أنه إذا تقرر أن أي وسيلة إنصاف منصوص عليها في هذه االتفاقية  

ا  تحقق  وقيود  لم  المسئولية  حدود  كافة  تستمر  سوف  منها،  األساسي  لغرض 

 األضرار الوارد بيانها في هذا القسم نافذة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.  

  

  اإللغاء واإليقاف 31

 يجوز لبوش إلغاء العقد أو أي جزء غير مستكمل منه إذا قام المشتري:   31-1

 باإلخالل بأي من شروط وأحكام العقد؛ أو   31-1-1

في حالة كونه شخًصا، تم مصادرة أمواله بشكل مؤقت أو نهائي، أو    31-1-2

 تخلى عن ممتلكاته أو  

 في حالة كونه شريًًكا، أن يتم إنهاء الشراكة؛   31-1-3

في حالة كونه شركة، أن يتم وضع الشركة تحت التصفية المؤقتة أو    31-1-4

 أو تحت إدارة المحكمة أو أي إجراء مماثل؛  النهائية 

التوصل إلى تسوية أو محاولة التوصل إلى تسوية بصفة عامة مع أي    31-1-5

 من دائني المشتري؛ أو  

أخفق في تنفيذ أو اتخاذ أية خطوات نحو إبطال أي حكم صدر ضده    31-1-6

 على النحو الذي تطلبه قواعد المحكمة التي أصدرت الحكم  

البند  لن    31-2 بموجب  لبوش  المقررة  االنتصاف  شاملة    1-31تكون وسائل 

 جامعة كما أنها ال يجب أن تخل بوسائل االنتصاف األخرى وتكون مضافة إليها.  

 عند إنهاء العقد ألي سبب مهما كان:   31-3

كافة المبالغ التي كانت مستحقة من المشتري لبوش في وقت اإلنهاء    31-3-1

 ف تصبح مستحقة وواجبة األداء في الحال؛  فيما يتعلق بالعقد سو

يجوز لبوش أن تستعيد حيازة أي منتجات لم يتم نقل ملكيتها حتى وقت    31-3-2

 اإلنهاء؛  

ألي    31-3-3 سداًدا  المشتري  سددها  التي  النقود  بكل  االحتفاظ  لبوش  يحق 

 مطالبة بالتعويض يمكن أن تكون لديها  

بسداد   31-4 المشتري  قيام  عدم  حالة  تاريخ    في  في  عليه  مستحق  مبلغ  أي 

استحقاقه، أو إذا ارتكب المشتري أي إخالل آخر للعقد، ففي هذه الحالة يجوز  

 لبوش مع عدم المساس بأي حق آخر له:  

وقف االستمرار في تنفيذ أي من التزاماته التي لم تتم حتى ذلك الوقت    31-4-1

 حتى تمام السداد؛  

 إنهاء أية تسهيالت ائتمانية ممنوحة مسبقاً للمشتري؛   31-4-2

كافة المبالغ التي يدين بها المشتري للبائع في ذلك الوقت فيما يخص    31-4-3

العقد أو من جراء أي سبب آخر مهما كان سوف تصبح مستحقة وواجبة األداء  

 في الحال.  

  

   اإلشعارات 32

والطل  32-1 اإلشعارات  كافة  تكون  أن  أو  يتعين  المطلوب  والموافقات  بات 

المسموح بإرسالها في نطاق هذه االتفاقية مكتوبة ويتم تسليمها شخصيًا يًدا بيد  

 أو بالبريد المسجل بعلم الوصول إلى األطراف ذوي العالقة على العناوين  

    

  



  

 واألحكام النموذجية لبيع "روبرت بوش مصر" الشروط  

ر العناوينالمذكورة  الواردة في صدر هذه االتفاقية أعاله أو على تلك العناوين األخرى التي قد يقوم أي طرف بإبالغ الطرف اآلخر به في صورة كتابية. وتعتب

القانونية ومست المستندات  تسليم  الطرفين ألغراض  لكال  المختار  المحل  بإرسالها  باألعلى  المسموح  أو  المطلوب  المحاكم. وتعتبر كافة اإلشعارات  ندات 

د تجارية تقدم  بموجب أحكام هذه االتفاقية أنها قد تم تسليمها بالفعل في يوم التسليم إلى الطرف المعني بالبريد المسجل بعلم الوصول أو أي شركة بري 

 إيصال مماثل يثبت الوصول.  

 ألخرى التي تسلم فيما يخص هذه االتفاقية (مع استبعاد الفواتير) سوف: اإلشعارات والمستندات ا  32-2

 في حالة التسليم الشخصي يًدا بيد، تعتبر أنها قد تم تسليمها قانوناً في يوم العمل األول الذي يلي تاريخ التسليم.  32-2-1

 رسال بالبريد. في حالة إرسالها بالبريد المسجل المدفوع قيمته مسبقـاً، تعتبر أنها قد استلمها المرسل إليه في يوم العمل العاشر الذي يلي تاريخ اإل 32-2-2

 صفحة التوقيعات 

رجعي  تدخل هذه الشروط العامة وجميع مالحقها حيز التنفيذ بأثر رجعي من تاريخ التوقيع عليها وتعتبر نافذة في الفترة ما بين األطراف بأثر 

 [  أدخل تاريخ التعاون األوليمن]


