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 وتسليمأحكام وشروط بيع 

 اعتباًرا من 1 سبتمبر  ADM 2022 مجموعة

 
 األحكام والشروط العامة -الجزء األول 

 

على   هذه  والتوصيل  البيع  وشروط  أحكام  بين    كافة تنطبق  المبرمة  مجموعةاالتفاقيات   ( ADM)  شركات 
Archer Daniels Midland    1.1الواردة في البند   (“مجموعة  ADM)،  "( المشتري والعميل)"    لبيع وتوصيل

 . ADMمجموعة  التي توفرها  و الخدمات )الخدمات(  "(لسلعا)"السلع 
 

 أحكام عامة  – (1) قسم رقمال
 

مجموعة  )  سويسرا)  –إيه. دي. أم    مجموعة  .1  -1

ADM International Sàrl, Rolle)  ، و  

أم    مجموعة دي.    )    ألمانيا  -هامبورج    –إيه. 

 ADM Hamburgمجموعة  

Aktiengesellschaft)  ،وArcher Daniels 

Midland Europe B.V).)   أمستردام، هولندا؛

Archer Daniels Midland Erith Ltd   ،

إنجلترا؛   إيرث،  Pura Foods Ltdإيرث،   ،

 Archer Daniels Midland  (UK)إنجلترا؛  

Ltd, Erith  إنجلترا؛  ADMمجموعة  , 

Trading (UK) Ltd,   مجموعة  ، إيرث، إنجلترا؛

ADM France SAS Saint-Nolff  فرنسا؛  ,

 ,ADM Bazancourt SASUمجموعة  

Bazancourt  فرنسا؛  ADMمجموعة  ، 

Razgrad EAD, Razgrad  مجموعة  ، بلغاريا؛

ADM Besin Ve Tarim A.S, Adana  ،

،  .ADM Morocco S.Aمجموعة  تركيا؛  

للشركات  التابعة  والشركات  المغرب  كازابالنكا، 
  سيطرة سالفة الذكر وغيرها من الشركات الخاضعة لل

من   المباشرة  غير  أو  المباشرة    مجموعة المطلقة 

(ADM)  Archer-Daniels-Midland    الكائنة
األوسط الشرق  وأفريقيا  أوروبا  في    في  والعاملة 

التجارية التالية: الخدمات   ADMمجموعة  قطاعات  
الزيتية،  و الزراعية،   البذور  التحلية و معالجة    مواد 

الخلطم    غذيةاألو والنشويات،   األعالف  و   ،سبقة 
والمكونات،  و الكاملة،   المضافة  المنشطات و المواد 

 الحيوانية والخدمات المعملية    
 
اإلشارة إلى   ما تتمالتطبيق الحصري. عند  . 2 -1

  مجموعة شروط الصناعة القياسية في تأكيد مبيعات  
ADM  هذه  ل  ة في التطبيقسبقي تكون األ ، فيجب أن

  افة المشتري أن كالشروط. مع مراعاة ما تقدم، يقر  
اتفاقيات الشراء الحالية والمستقبلية الخاصة بالسلع  

الخدمات   والتسليم  و  البيع  وأحكام  لشروط  تخضع 
"( بـ  بعد  فيما  إليها  )الم شار  مع   الشروط"(هذه 
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األخرى  واألحكام  الشروط  جميع   تؤكد   .استبعاد 
ب  ADM  مجموعة شراء أن  صراحًة  شروط  أي 

خاصة من    بالمشتري   منفصلة  بها  م عترف  غير 
ينطبق األمر نفسه على شروط يجب أن  و   جانبها.

 مبيعات الوكالء التجاريين. 
 

التعاقد3  -1 الموضوع  .  . الموضوع محل  يتكون 
الوارد من   مكتوب من تأكيد المبيعات ال  عقد محل ال

الشروط.    ADM  مجموعة هذه  إلى   فيباإلضافة 
وأي شروط  الشروط  بين هذه    ة وجود أي تعارض حال

خاصة   المبيعات    يشاروأحكام  تأكيد  في  إليها 
األسبقية،  مكتوب ال أي  لأل  تكون  تخضع  خيرة. 

من    المكتوب   للتأكيد الخطي  جانبية ترتيبات شفوية  
شأن.  ADM  مجموعة من    من إخفاق  أي    ليس 

إعادة    المشتري   جانب  المبيعات  نموذج  في  تأكيد 
أن يؤثر    ADM  مجموعة إلى    الذي تم التوقيع عليه

على صحة األحكام المنصوص عليها أعاله وفيما  
 . يلي أدناه

 

 الطلب والتسليم - (2) قسم رقمال 
 
يتم    أاليجب  .  الطلب وتعديل الطلبتقديم    .  1  -2

  ADM  مجموعة  جانب   من  أي طلب مقبوالً   اعتبار
  هناك   إذا كان  ، أوهامن  مكتوب   بدون تأكيد خطي 

أو الخدمات بواسطة   /  و  السلعدون تسليم    ،سابًقا
  . يمكن أن يتم النظر إلى المشتري   ADM  مجموعة

في أي طلب من المشتري بخصوص تغيير أو إلغاء 
قبل    كتابةً إال إذا تم استالمه    فقط  إحدى الطلبيات 

   . تعديل أو اإللغاءهذا المثل  ل  ADM  مجموعة قبول  
 

. يجب أن يتم التسليم  نطاق واجب التسليم  .  2  -2
التسليم المتفق عليها   في الوقت  و في غضون فترة 

تختاره   فترة    عندما.  ADM  مجموعةالذي  تمتد 
على    على عدة أشهر، فيجب أن يتملتكون    التسليم

عدم    ةفي حالوذلك    –  دفعات شهرية متساوية تقريًبا 
  مجموعة تلتزم    يجب أن  .وجود أي ترتيبات أخرى 

ADM    بالتسليم في حدود قدراتها الحالية مع مراعاة
ال المقدمة من عمالء آخرين. يحق    سابقةالطلبات 

إجراء عمليات تسليم جزئية. في    ADM  مجموعةل
مع  و التعامل مع عدة ترتيبات في نفس الوقت،    ةحال

  مجموعة   على يجب  وفترة التسليم،    مادة التسليمنفس  
ADM    تسلسل تمارس  أن لتحديد  العادل  تقديرها 
يحق  والتسليم  التنفيذ  كل   ADM  مجموعةل.  في 

توريد   من    سلعاألوقات  الخاصة  لسلعها  مكافئة 
لل الدوام  على  تخضع  أنها  إال  الجودة،   شرطحيث 

 يجب أن تكون متساوية  السلع الذي ينص على أن
جميع النواحي على األقل أو    في  الجودة  من حيث 

عليها أن.  تتفوق  حال  المشتري يقبل    يجب    ةفي 
" ال المصنعتسليم  لمتطلبات   "،تسليم  وفًقا  التسليم 

  . يمكن ADM  مجموعةإنتاج مصنع التوريد التابع  
يتم  تلك    أن  غير  أخرى  مواقع  من  دائًما  التسليم 
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المتبادلة   تسويةالمحددة في عقد البيع، مع مراعاة ال
 ألي فروق في رسوم الشحن.

 
أخرى التسليم    .  3  -2 أال  . ألطراف  يتم   يجب 

إلى   أخرى التسليم  إلى ،  أطراف  خاصة   وبصفة 
مصحوًبا    وريد طلب التوكالء الشحن، إال إذا كان  

باسم   الصادرة حسب األصول  التخليص  بشهادات 
طلب  طابق  يت أن  ، و ADM  مجموعة مصنع التوريد  

الكميات    التوريد  حيث  من  بدقة  التخليص  وشهادة 
التوريد واحتواء   المبيعات    طلب  عقد  رقم  على 

 لشحن. ل البيانات المرجعيةو  خاص بهال
يجب  عند تحديد فترة التسليم،    . فترة التسليم.4  -2

ثالثة  (  3المصطلح "فوري" في غضون )  أن يعني
الشحن  يام عمل في حالة  أ   خمسة  (5) ، و  أيام عمل

المصطلح "عاجل" في غضون  يجب أن  و   ،(البحري 
عدم    عشرة  (10) يجب  عمل.  اليوم    تضمينأيام 

إبرامالذي   فيه  هذه   تم  حساب  في  المبيعات  عقد 
  تطبيق   ألغراض يام العمل"  أ"  يجب أن تعنيالفترة.  

الفترة من  الشروطهذه   إلى الجمعةال ،  مع  ،  ثنين 
العطالت الرسمية والمعتادة في مكان    استبعاد أيام

 التحميل أو الشحن. 
 

السلع . 5 -2   ADM  مجموعةل  يحق   .توفير 
في أي وقت خالل فترة التسليم    بتوفير السلع  القيام

  فإنه   وعلى الرغم من ذلك،تقديرها المطلق.  ا لوفقً و 
  ( 5أو التسليم قبل ) توفير السلع  يجب إرسال إخطار  

الشحن    خمسة تاريخ  من  األقل  على  عمل  أيام 
 .خطط لهالم

 
إصدار   المشتري يجب على    .الشحن  إذن . 6 -2

أيام عمل على األقل   خمسة   (5الشحن قبل )   إذن
  المشتري   إذا أخفق.  له  ططمن تاريخ التسليم المخ

في إصدار تعليمات شحن قابلة للتنفيذ في غضون  
يومي عمل    2  يام عمل )في غضون أ  خمسة  (5)

الفوري(   التسليم  حالة  السلعفي  توافر  يحق  بعد   ،
بعد انتهاء فترة السماح الواردة و ،  ADM  مجموعةل

الفقرة   المطالبة  i)  :2.7في  عيني مطابق (    بتنفيذ 
في   التأخير  عن  الناجمة  األضرار  عن  وتعويض 

( إلغاء عقد المبيعات أو الجزء الذي لم  iiاألداء، )
بعد والمطالبة بتعويض عن األضرار في    يتم أداؤه

( المطالبة بتعويض عن األضرار  iiiأي وقت أو )
  أو بداًل من ذلك  التنفيذ العيني المطابق،بداًل من  

مقابل تقديم إخطار التسليم الخاص بها أو  السداد  
في  المستودع.  مدير  من  الصادر  التسليم  إخطار 

قابل   إخفاقحال   شحن  أمر  إصدار  في  المشتري 
تخزين   سيتم  المحدد،  التاريخ  بحلول  السلع  للتنفيذ 

ومسؤوليته    المشتري ة  على نفق  للمشتري المخصصة  
م م  ADM  مجموعة   قرات في  في  طرف   قرات أو 

يحق  آخر أنه  إلى  باإلضافة   ADM  مجموعةل؛ 
  تأجيل التسليم  بنفس عدد أيام العمل التي تأخرها 

باإلضافة إلى فترة معقولة إلجراء الترتيبات    المشتري 
الحقوق   تأكيد   ADMلمجموعة  المناسبة. كما يحق  
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للتسليم    بعاليةالم ثبتة   القابلة  بالطلبات  يتعلق  فيما 
في إصدار   المشتري   إخفاقعند الطلب، في حال  

 نهاية فترة التسليم. حلول أمر شحن قابل للتنفيذ ب
 

السماح  .  7  -2 تكون    .فترة  أن  فترات   يجب 
الفقرة   بموجب  عليها  المنصوص    2.6السماح 

يومي عمل على األقل في حالة    (2)    (i)كاآلتي:  
الفوري  التسليم  يام عمل  أثالثة    (3)(  ii)  ؛مبيعات 

األقل فترة   طحينالمبيعات  ل  بالنسبة  على  ذات 
األطول   من  التسليم  إلى "فوري"  اعتباًرا    وصواًل 

"العاجل" على    (3)(  iii)  ؛التسليم  عمل  أيام  ثالثة 
التسليم    األطعمةلمبيعات  بالنسبة  األقل   فترة  ذات 

أيام عمل على    ( خمسة5)األطول من "عاجل" و
فتر  ذات  األخرى  المبيعات  لكل  تسليم    ات األقل 

 األطول من "عاجل". 
 

األضرار  . 8 -2 تعويض  طالبت   . تقييم   إذا 
من    عن  بتعويض   ADM  مجموعة بداًل  األضرار 

، فيجوز لها،  2.6بموجب الفقرة    تنفيذ عيني مطابق
تقييم    إجراءعند االقتضاء بموجب القانون المحلي،  

األضرارل طريق   هذه  عن  أخرى،  أمور  جملة    من 
بواسطة جهة خارجية   يتم  بيع أو تحديد سعر تحديد 

يكون التاريخ  يجب أن  (.  وسيط على سبيل المثال)
السعر لتحديد  عقب   هو   المرجعي  عمل  يوم  أول 

 انتهاء فترة السماح. 
 

  يتم االتفاق بين ما لم  .التسليم في تأخيرال . 9 -2
ذلك،يالطرف خالف  على  وأوقات   ن  تواريخ  فإن 

يجب أن يتم  فقط. ومع ذلك،    مؤشرات التسليم ترد ك
وأوقات  خمن االلتزام بتواري ADMمجموعة  تحرير

وطالما    ،طارئة  حدوث ظروف  بقدرالتسليم التعاقدية  
 األم  الوطن  داخل   سواء في  ،أن هذه الظروف قائمة

تعوالتي  الخارج،  في  أو   أن  شأنها  األداء   وق من 
كبير     كافة .  "(لألداء  جوهريةمعوقات  "بشكل 

و و الصعوبات،   طبيعتها  عن  النظر  المجال  بغض 
مثل هذه    وشريحة سلسلة اإلمداد التي تحدث فيها

القاهرة والقضاء والقدر )الظروف القوة  على  ، مثل 
  ، وانخفاض منسوب المياه  ،الفيضانات   سبيل المثال:

  فقدانه أو    المحصول و/  نضج  ج وتأخرو الثلتساقط  و 
ذلك(، إلى  العسكرية،    وما  العمليات  الحروب، 

على   الحصول  في  تأخير  او  نقص  أي  العدوان، 
  حدوث مشكالتقيود التصدير واالستيراد،  و   الطاقة

المواد الخام أو المكونات    ،سلعفي الحصول على ال
منتجات  أي  التشغيل  انقطاع  ,أو  )مثل،   عمليات 
أي ظروف  الحرائق، وما إلى ذلك(،  و تعطل اآلالت،  

تعطيل الحصول على السلع، من شانها تأخير او  
حاالت  و مشابهة،    أخرى   اإلضرابات أو أي أعمالو 

الطوارئ أو صعوبات التحميل والنقل ت عتبر معوقات  
 ة لألداء.جوهري

في حال      التسليم.  ات في تأخير العواقب     .10  - 2
الفقرة    عائق وجود   بموجب  األداء  في  ،  2.9كبير 
إلغاء عقد المبيعات   ADM ( :i)مجموعة  لـيحق  
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على الفور دون المطالبة بتعويض عن األضرار أو  
(iiمد فترة التسليم المتفق عليها ل )لفترة   فترة مساوية

هذا المعوق والوقت الالزم إلجراء تعديالت  امتداد  
  5  اإلنتاج نتيجة لذلك بما يصل إلىعلى جداول  
أشهر التمديد")  وتسمى  خمسة  يحق    ."(فترة 

أن   بذلك،  ليست م لزمة، إال أنها  ADMمجموعة  لـ
لمتفق عليها في العقد ا  للسلع  ةعادلتوريد سلع متقوم ب 

التسليم   تتمأو استبدال عمليات  لم  من  بسلع    التي 
فترة  في غضون  لها في القيمة و مساوية    طرف آخر

أمام    ADMمجموعة   تكون ال    التمديد. مسؤولة 
المشتري عن أي خسارة أو ضرر يتكبده المشتري  
بعدم   يتعلق  فيما  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة 
التسليم أو التأخر في التسليم في غضون التواريخ  
التمديد،  فترة  خالل  الفترات  و/أو  للتسليم  التعاقدية 

وفي حالة  .بسبب العائق الكبير الذي يعوق األداء
انقضاء فترة االمتداد، يجوز إلغاء    عدم التسليم، بعد 

 .عقد البيع بناء على طلب أي من الطرفين

 التحميل والتعبئة  - (3) قسم رقمل
 

عند    .في الختيار  ADMمجموعة  حق  .   1  -3
يجب أن  ،  المشتري من طرف    بنود عدم وجود أي  

في    ADMمجموعة    يملك   مسار اختيار  الحق 
نقل   على  سلعالووسائل  يجب    ADMمجموعة  . 
بشكل معقول.   المشتري مصالح    مراعاةللقيام بذلك،  

اختيار    أن يتم  ال تضمن   ADMمجموعة    ال تضمن 
 وسائل النقل في كل حالة.  وسيلة من أرخص 

 
يحق  الشحن عن طريق السكك الحديدية.   . 2 -3
حال   ADM  مجموعةل طريق    ةفي  عن  الشحن 

 المشتري السكك الحديدية، تنفيذ الشحن إلى عنوان  
   .وفًقا لذلك المشتري بعد إخطار   نفسه

 
  تتحمل   يجب أالالشحن عن طريق البحر.   . 3 -3

السفينة    ADM  مجموعة تتوفر  لم  إذا  المسؤولية 
عدم قيام    ةالمتعاقد معها من أجل الشحن في حال

 الشحن بترتيبات أخرى للسفينة.  مجموعة
 

السلع يتم تحميل  يجب أن    وقت التحميل. . 4 -3
  مجموعة   ساعات العمل المحددة من قبل  أثناءفي  

ADM  .يتحمل أن  التكاليف    كافة  المشتري   يجب 
الناجمة عن حاالت تأخير التحميل التي ال تتحمل  

رسم    تكاليفمثل    امسؤوليته   ADM  مجموعة
شروط التسليم المعنية    يجب تطبيق النقل.  و   األرضية

  األخرى   الجوانب في    ،المتفق عليها من وقت آلخر 
 . عدا ذلك

 
يتم تنفيذ  يجب أن    قبول المشتري للسلع. .  5  -3

  على مركبات يوفرها   السلعتحميل    ةفي حالالتحميل  
، في غضون ساعات العمل التي تحددها  المشتري 
على  ؛  وفًقا للمتطلبات التشغيلية و ADM مجموعة
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إذا   مناوبات  عجز ذلك  األمراستلزم  عدة  وإذا   .
عن توفير طاقم العمل الخاص به لعمليات    المشتري 

  سعى يجب أن تالتحميل وفًقا للمتطلبات التشغيلية،  
توفير طاقم عمل متخصص لهذا ل  ADM  مجموعة
نفقة  و الغرض   يتم .  المشتري على  أن  تنفيذ   يجب 

  وفًقا للممارسة المحلية. المائية تحميل الزوارق 
 
إذا تم قبول .  من أطراف أخرى   لسلعاقبول    .  6  -3

أخرى   السلع أطراف  عن    من   المشتري بالنيابة 
شحن على وجه التحديد(،   مجموعة)وكيل شحن أو  

يتم   أن  شعارات  إأو    /  الشحن  وثائقتسليم  يجب 
   مجموعةبحيث يتم تظهيرها ألمر    استالم البضاعة

ADMبياض    أو على  عند   وتسليمهاتظهيرها 
 الطلب. 

 
 المشتري يتحمل   يجب أن.  افتراض الخطر . 7 -3

ما لم يرد خالف ذلك    النقلأثناء  في    السلعمسؤولية  
تنتهي  يجب أن  .  خاصة بذلكفي شروط التسليم ال
بسبب التعبئة    ADM  مجموعة  أي مسؤولية تتحملها

قبول  بمجرد  مناسبة  غير  بطريقة  التحميل  أو 
 دون اعتراض. ب للسلع أي طرف آخرأو  المشتري 

 
المناسبة.   . 8 -3 النقل  أن  وسائل  يتحمل  يجب 

مسؤولية توفير وسائل النقل المناسبة وقت   المشتري 
خالف ذلك في    يتم النص علىما لم    ،السلعقبول  

وسائل  يجب أن يتم اعتبار  .  شروط التسليم المعنية

  لكافة   استيفائها  فقط في حالة   مناسبةالنقل على أنها  
القانونية   أخرى   شروط تنظيميةأي    ، أوالمتطلبات 

في  و   النقلفترة    مراحل  وطوال  ،وقت التحميل  مطلوبة
رفض اعتبار    ADM  مجموعةلأثناء التفريغ. يحق  

نقل   بوسائل  التسليم  وتنفيذ  مناسبة  النقل  وسائل 
 .المشتري على نفقة ألطراف أخرى و 

وأخذ الوزن، و الجودة، مراقبة   –( 4) قسم رقمال
 العينات

يجب أن تكون    .مواصفاتل يوجد ضمان لل . 1  -4
جيدة  بتسليمها    ADM  مجموعةتقوم  التي  السلع  

الخاص   يعتبر الضمان  يجب أال.  للتداول التجاري 
محددة هذه    سارًيا   بمواصفات  كانت  إذا  إال 

عنها التعبير  تم  قد  قبل   كتابة  المواصفات    من 
لADM  مجموعة برجاء  ل.  التفاصيل،  من  مزيد 

 المعنية، إن وجدت. السلعالرجوع إلى مواصفات 
 

تكون العينات.   . 2 -4 أن    نموذًجا العينة    يجب 
العينات.   علىاستناًدا    السلع  تم بيعإذا  فقط    للسلع

 لعينة.ا  مع  السلع  أن تتوافقوال يوجد ضمان لوجوب  
 

تقل    يمكن أن  تقلبات الوزن المسموح بها. . 3  -4
قبل من  توريدها  على  المتفق    مجموعة   الكمية 

ADM   2  نسبة  ويتم تحميل%،  5بمقدار    يد أو تز %  
%  3  نسبة ما يصل إلى  و   على سعر عقد المبيعات 

  مجموعة   يجب أن تحدد بسعر يوم التسليم.  أخرى  
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ADM    لكال الطرفين    التي لها أثر م لزم  السلعكمية
  مجموعة   التي عادًة ما تستخدمها  بتطبيق األساليب 

ADM    .األغراض بعد ،  للمشتري يجوز  لهذه 
  باإلضافة إلى ،  ADM  مجموعة   التشاور المسبق مع

، المشاركة في اإلجراء لتحديد كمية  مؤهلالممثل ال
 . السلع

 
ب . 4 -4 الصلة  ذات  يجب العينات.  أخذ  القواعد 

أخذ  ال  أن   الشحنيتم  مكان  في  إال  ، العينات 
عينات   خبير  وبواسطة طلب    جمع  على  بناء 
  المشتري يجب على    وعلى نفقته الخاصة.  المشتري 

في  أخذ  بطلب    ADM  مجموعة  إخطار عينات 
طلب    تقديمعند  وعلى أقصى تقدير  الوقت المناسب،  

 الشحن.
 

اختيارإذا    العينات.  أخذ  حسم . 5  -4   ة العين   تم 
للفقرة   تكون    4.4وفًقا  أن  فيجب  الذكر،  سالفة 

تكون  يجب أن  .  السلعجودة  درجة  في تحديد    حاسمة
  مجموعة لالعينات المأخوذة في مصنع التوريد التابع  

ADM    التسليم كل    ةحاسمقبل   الحاالت في 
 . األخرى 

 إشعار بوجود عيوب  –( 5) قسم رقمال 
 
واإلخطار.    .  1  -5 الفحص  على  واجب  يجب 

قبول    السلعالمستلم فحص   قبل  الفور  بدقة وعلى 

باستالمها.  أو    /  استالمها إخطار  اإلقرار  يجب 
سواء    ADM  مجموعة الفور  عن    كتابةً على  أو 

ة  في حالطريق الفاكس في بيان مفّصل باألسباب  
  راع مطالبة، ولكن باستثناء الحاالت التي لم ي   وجود 

و  المشتري فيها   النقل  التخزين    /  تعليمات  أو 
من   تتحمل    ADM  مجموعةالموضحة  ال  والتي 

إبقاء    ADM  مجموعة يجب    السلع مسؤوليتها. 
بالموقع   الشحن  حاويات  في  المطالبة  موضوع 

كانت   ADM  مجموعة  لتمكين ما  إذا  تقييم  من 
 المطالبة مبررة أم ال. 

 
  للمطالبة ما يبررها إذا كان    .تسليم البديل  .  2  -5
الصحيح قدمة  وم   النموذج  الفترة    أثناءفي  و   على 

في المقام األول    ADM  مجموعةلالمحددة، فيحق  
مطابقة   بسلعواستبدالها  أوال  ةم عيبال السلع استعادة

أي أضرار وتكاليف مع استبعاد  عقد المبيعات،    مع
عجزت  إذا    ،يجب أن يتفق الطرفانورسوم أخرى.  

تسليم البديل، على تخفيض    عن  ADM  مجموعة
في جميع    ADM  مجموعة  سعر البيع. يجب إعفاء

  ، األحوال من كل المسؤوليات المتعلقة بعدم التسليم
التسليم،أو   التأخير  الخطأ في  التسليم  أو  أو    ،في 

يتم رفع األضرار ما لم    التعويض عن  أو  فقدان،ال
واحد من تسليم    عام  (1)   في غضون   دعوى قضائية

تسليم    أن يتم فيه  يجب   كان  أو التاريخ الذي  ،السلع
   .السلع
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و  . 3 -5 يحدد الشحن.  إعادة  المعالجة  أن  يجب 
كانت    المشتري  ما  إذا  المعالجة،  بدء    السلع قبل 

ال،  أم  لها  المخصص  للغرض  مناسبة  المسلمة 
الالحقة. المعالجة  ألغراض  يتم    السيما  أن  يجب 

على أنها موافقة  و   المشتري عتمدة من  م  اعتبار السلع  
 الم سلمة،  السلعملة  معاأن يتم  بمجرد    لعقد المبيعات 
بينها وبين مواد   الدمجأو    ،أو خلطها  أو معالجتها،
يجب  يتم  أخرى.  تتعلق   يأ  ستبعاد ا  أن  مطالبات 

ذلك بعد  خاصة  –   التاريخ   بالضمان  ،  وبصفة 
 ينطبق ذلك   يجب أنمطالبات تعويض األضرار.  

شحن    أيًضا بإعادة  يتعلق  مكان    السلعفيما  من 
 التسليم األصلي. 

 المسؤولية  -( 6) قسم رقمال
 

المسؤولية.    .  1  -6 تتحمل مدى  أال    يجب 
حالالمسؤولية    ADM  مجموعة وجود في  أي    ة 

بغض النظر عما إذا كان هذا   -انتهاك للواجبات  
واجبات  على  يعتمد  التعاقد   ما  االنتهاك    أو   ،قبل 

إال عن    –غير تعاقدية    واجبات   أو  ،تعاقدية  واجبات 
اإلهمال المتعمد  ةفي حال وسداد التكاليفاألضرار 

أو الجسيم، رهًنا بأي شروط تعاقدية أو قانونية أخرى  
  ADM  مجموعة  تتحمل  يجب أالسابقة للمسؤولية.  

المسؤولية في أي حال من األحوال عن أي أضرار  
  .المفوضينالوكالء  تسبب فيها

 

حالة  المسؤولية.    تحديد . 2 -6 سوء  باستثناء 
مسؤوليةالطوية تقتصر  على    ADM  مجموعة  ، 

متوقعة   كانت  التي  المباشرة  األضرار  أو  الخسائر 
يعادل سعر   أقصى  بحد  المبيعات  عقد  إبرام  وقت 

المتفق عليه مع تقتصر ADM  مجموعة  الشراء   .
عن الخسائر واألضرار    ADM  مجموعة  مسؤولية

% من سعر الشراء 5  نسبة  الناتجة عن التأخير على
فيما    كحد أقصى   ADM  مجموعة  المتفق عليه مع

 .يتعلق بالتسليم المتأثر
 

األضرار . 3 -6 أو  المباشرة  الخسائر   .غير 
حالة   الطويةباستثناء  استبعاد ،  سوء    مسؤولية   يتم 

غير  ال  عن  ADM  مجموعة األضرار  أو  خسائر 
 األرباح.  فقدانخاصة بصفة  و  تبعيةالمباشرة وال

 
دعوى(  .  4  -6 )ألي  البطالن  كل .  فترة  تسقط 

  مجموعة   مطالبات تعويض األضرار المقدمة ضد 
ADM    بعد أن يتم  واحد    عام   ال يتجاوز في موعد

الخدمات    السلع  تسليم حالللمشتري و  وفي    ة ؛ 
م  أو عد   ،المسؤولية التقصيرية، فمن تاريخ العلم بها

بالظروف    وجود  يتعلق  فيما  فيها  جسيم  إهمال 
عن   المسؤول  الشخص  وهوية  للمطالبة  الداعمة 

األسبقية   تكون  أن  يجب  فترات ألاألضرار.  ي 
 .ل من ذلكقانونية أق بطالن
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يوافق     .ADM مجموعة التسوية من قبل . 5 -6
قوم بعمل  قد ت  ADM  مجموعة على أن    المشتري 

يعادل أي أموال   بمبلغ   المقاصة عن طريق  تسوية  
من   ADM  مجموعةلـأو مسؤوليات أخرى مستحقة 

أو أي عضو بمجموعة    المشتري وقت آلخر على  
أخرى    المشتري  مسؤوليات  أو  أموال  أي  مقابل 

 . ADM مجموعةمستحقة للمشتري على 

 األسعار وشروط السداد  - (7) قسم رقمال
 

  ADM  مجموعةليحق  األسعار.    في  زيادة. ال1  -7
التكاليف الرئيسية    لتعكسزيادة السعر بأثر رجعي  

على سبيل المثال  مثل)و الخدمات  للسلع    اإلضافية 
الضريبة أو الرسوم أو رسوم المكوس   أ((:ال الحصر

أو الرسوم الجمركية أو التصنيف الجمركي أو زيادة 
السلع على  المفروضة  الرسوم  ب(  ؛  تلك  أو   / و 

ا الحالية  الشحن  أسعار  نوع  زيادة في  بأي  لمتعلقة 
و  من أنواع النقل ؛ و/أو ج( ارتفاع  تكاليف السلع  

األساسية أو المواد الخام  أو المكونات،  الخدمات  
الطاقة  أو   / و  الوقود  تكاليف  ارتفاع  عن     فضال 

وأقساط  التأمين وكذلك بدالت المشقة )على سبيل  
أو    المياه  انخفاض   / الفيضانات  حالة  في  المثال 

ينطبق هذا البند على عقود البيع حيث   الالجليد(.  
 .ال يسمح القانون المعمول به  بذلك

 

تكاليف  .  2  -7 خالص  أن  النقل.  الثمن  يجب 
أي تكاليف شحن إضافية باإلضافة    المشتري يتحمل  

تعبئة تكاليف  التعبئة  و   معينة  إلى  تتجاوز  التي 
العرضية،  و القياسية،    ،العامة  رسومالو الرسوم 

الجمركية لم    والرسوم  االتفاق صراحةما  على    يتم 
في شروط التسليم    على سبيل المثال  خالف ذلك، 

 . المعنية
 
األسعار    كافةيجب أن تكون  الضرائب.    .  3  -7

بمعنى آخر  ي ضرائب،  أل   غير شاملةالمتفق عليها  
الكهربي،ضريبة   المضافةضريبة  و   التيار  ،  القيمة 

يجب  طبقة  أخرى م    رسومإلى أي ضرائب و باإلضافة  
سدادها يتم  قبل  أن  إلى    المشتري   من  باإلضافة 

و كذلك أي نوع من الضرائب   األسعار الم تفق عليها
و الحقوق يجب اداؤها من طرف المشتري حسب  

 . االثمنة المتفق بشانها.
يوجد .  5  -7 حال  خصم.  ل    السلع   تسليم  ةفي 

مماثلة،   مصاريفأو    رسوم،لضرائب أو    الخاضعة
، أي  رسومالضرائب أو ال  صافي  فيجب سداد مبلغ

 خصم. أي منح أن يتم بدون 
 

سندات ال ت قبل  والشيكات.    السندات اإلذنيه . 6 -7
على    إذنيه إال  الحساب وشيكات  ت قبل  أداء  وال   ،

اإلذنيه السداد    السندات  االتفاق على  إال في حال 
االتفاق   حال  وفي  المبيعات.  عقد  في  باستخدامها 

، فيجب أن  السندات اإلذنيهد باستخدام  اعلى السد 
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  مجموعة  التي أرسلتها  السندات اإلذنيه   نماذج  تعود 
ADM    مجموعة إلى    المشتري إلى  ADM    خالصة

سبعة أياٍم من تاريخ    (7)  من أي رسوم في غضون 
اإلرسال، م صدقة بالقبول ومقر البنك. يجب سداد  

 وائد باإلضافة إلى ف  السندات اإلذنيهالخصم ورسوم  
  ر عن السداد على الفور.يالتأخ

 
متخلًفا ي عتبر المشتري  تاريخ الستحقاق.    . 7 -7

في السداد   تأخردون رسالة تذكيرية إذا    عن السداد 
االستحقاق ما لم يثبت على الفور أنه لم    في تاريخ

 يكن مسؤواًل عن تأخر السداد. 
 

التأخ  .  8  -  7 السداد.  يفائدة  عن  أنر   يجب 
إخطار    المشتري يتحمل   إلى  الحاجة  دون  تلقائًيا، 

التأخ فوائد  سداد  مسؤولية  المنصوص    يررسمي، 
المادة   في  معدلها  االلتزامات   73على  قانون  من 

  وطني المعمول به السويسري، ما لم ينص القانون ال
أو    /  على معدل فائدة التأخر عن السداد القانوني و

يتم  . يجب أن  بعد ذلكاسترداد يجب تطبيقها    غرامة
لتاريخ    وائد الف  احتساب  التالي  اليوم  من  بدًء 

وحتى   ال  إتمام االستحقاق  يجوز كاملالسداد   .
تأكيد المطالبات المتعلقة بخسائر    ADM  مجموعةل

يحق   كما  إضافية.  أضرار    ADM  مجموعةلأو 
 األضرار. عن  المطالبة بتعويض 

 

يجب أن  ل  .  حتجازحق الو ،  التعويض  .9  -  7
بل من ق    التعويض مدفوعات أو  بحجز    يتم السماح

غير   قابلةالمطالبات المإذا كانت    فقط   إال  المشتري 
عليها قبل    متنازع  من  نهائًيا  فيها  الفصل  تم  أو 

   .القانون العام محكمة
 

للتحصيل.  .  10  -  7 سلطة  وجود  غير  عدم 
لممثلي موظفي    مسموح    ADM  مجموعةأو 

 . محدد  مكتوب دون إذن ببتحصيل أي مدفوعات 

الجمارك والتجارة الخارجية  - (8) رقم القسم
 اإلنتاج  رسومو 

 
 السلعينطبق ما يلي على    .اإلنتاج  رسوم.   1  –  8

  )عندما يكون القصد من   اإلنتاج  لرسومالتي تخضع  
  لمحركاتكوقود ل هو استخدامها    السلعهذه    استخدام

على    وقود   أو يجب   إخطار  المشتري تدفئة(: 
للسلع   ADM  مجموعة المقصود  باالستخدام 

إذا  ،  للسلعقبل أي عملية تسليم    المطلوب تسليمها
تقم   نموذج ب  المشتري   بتزويد   ADM  مجموعة  لم 
، أو إذا لم تزود  النموذجهذا    يتم استيفاء مثل، فطلب 

ال  المشتري   ADMمجموعة   يمكن  ،  نموذجبهذا 
ذلك   النموذجبخالف  هذا  مثل  أو    كتابةً   إرسال 

 يجب .  عن طريق الرسائل اإللكترونيةبالفاكس أو  
  مجموعة   تزويد   ذلك،   باإلضافة إلى  المشتري على  

ADM  المعلومات والمستندات المطلوبة من   افةبك  
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واللوائح تطبيق  لمراعاة    ADM  مجموعة القوانين 
في   المشتري   . يجب علىبرسوم اإلنتاجذات الصلة  

مراعاة  ،  إنتاجلرسوم  تخضع  سلع  تسليم    ةحال
المطبقة.   واللوائح  علىالقوانين   المشتري   يجب 

خاصة، حال  بصفة  تسليم    ةفي    السلع عمليات 
بتسجيل هذه القيام  ،  رسوم اإلنتاج  الخاضعة لتعليق

إيداعفي    السلع بعد    محل  به  الخاص  الضرائب 
على    ستالماال يجب  عند  المشتري مباشرًة.  أول ، 

تعويض    ADM  مجموعة  من  مطالبة بذلك، 
وإبراء ذمتها عن ومن أي مطالبة    ADM  مجموعة

أو   االستهالك  ناتجة    أخرى   دفوعات م  أيبضريبة 
  البند رقم   االلتزاماته بموجب هذ   المشتري عن انتهاك  

8.1 . 
 

يجب    التصدير.و الجمارك    ولوائح  أنظمة  .2  -8
مراعاة القوانين واللوائح ذات الصلة    المشتري على  

إلى  للسلع ADM مجموعةبقدر استيراد بالجمارك 
لصالح   األوروبي  االتحاد  جمارك    المشتري منطقة 

هذا.   المبيعات  عقد   المشتري على    يجب بموجب 
إلى   ADM  مجموعةتزويد  ب   القيام  ذلك  باإلضافة 

  مجموعة المعلومات والمستندات المطلوبة من    افةبك
ADM    .يجب على  لمراعاة القوانين واللوائح المطبقة

ما  ،  المشتري  حالة  يعتزم  المشتري    كانإذا  في 
أو    السلعاستخدام   فنية  ألغراض  تدفئة  كوقود 

صناعية، وللمطالبة بمعاملة تفضيلية بموجب قانون  
دون المساس بالتزاماته األخرى بموجب  و الجمارك،  

 مثل هذه ب  ADM  مجموعة، إخطار  8.2هذه الفقرة  
المناسب.    كتابةالحقيقة   الوقت   المشتري يقر  وفي 

بموجب   الحاالت،  هذه    كافة   مالكبأنه    هذافي 
لت المطلوبة  الجمركية  السلع   خليص التراخيص 

محدد.  استخدام  أجل  من  الحر  للتداول  المستلمة 
عند قيام   باإلضافة إلى ذلك،  المشتري يجب على  

طريق    المشتري  عن  أو  آخر بنفسه  تم    طرف 
من منطقة جمارك   السلعبتصدير    تفويضه بواسطته 

ك مراعاة  األوروبي،  التصدير    افةاالتحاد  لوائح 
طبقة، والسيما الخاصة باالتحاد األوروبي والدول  الم  

االتحاد األوروبي والواليات   المستقلة عن  األعضاء
 أول   ، عند المشتري . يجب على  األمريكية  المتحدة
تعويض  القيام ب بذلك،    ADM  مجموعة  من  مطالبة

وإبراء ذمتها عن ومن أي مطالبة    ADM  مجموعة
بالرسوم الجمركية أو غيرها من المدفوعات الناتجة  

انتهاك   هذ   المشتري عن  بموجب  البند اللتزاماته  ا 
8.2.   

 أداء يجب أن يخضع. الحظرقرارات   . 3 -8
عدم  شرطلعقد المبيعات هذا ل ADM مجموعة

وجود قواعد قومية أو دولية تخص قوانين التجارة  
أو عقوبات أخرى   / الخارجية وعدم وجود حظر و

 . ذلك على العكس من
 

 ADM  مجموعةحقوق  - (9القسم رقم )
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األداء.   1  -9   ADM  مجموعة ليجوز    .رفض 
رفض أو إلغاء األداء بموجب عقد المبيعات، في 

 - :  الحاالت التالية
(i  تأخر ) أو سداد بموجب   استالمفي قبول    المشتري

أي عقد مبيعات   عن عقد المبيعات هذا أو
 ؛ ADM  مجموعةمع تم إبرامه آخر 

(ii  )إعسار  وكشك  ظهور   عدم   أوالمشتري    في 
 ؛السداد  رغبته في

(iii  تصفية ) أو نقل ملكيتها إلى    المشتري   مجموعة
 ؛ أو ADM مجموعةأحد منافسي 

(iv)   الخاص االئتماني  الحد  بوثيقة  تجاوز 
على   مجموعة بالخاص    اإلئتمان  التأمين 

ADM  السلعلتسليم. 
 

الحاالت، أيًضا    ADM  مجموعةل  يحق هذه  في 
لموعد النهائي  وفًقا لبالسداد المقدم    المشتري مطالبة  

الفقرة   في  بنكي    2.7الوارد  ضمان  توفير  تتم أو 
من عليه  يجوز  .  ADM  مجموعة  الموافقة 

عند انتهاء الموعد النهائي، إلغاء   ADM  مجموعةلـ
 بعد   منه  يتم تنفيذهعقد المبيعات أو الجزء الذي لم  

الحالة  وب األضرار. في  عن  مسؤولية  أي  (  i)دون 
لكل  بعالية والتضامن  بالتكافل  المطالبات  تصبح   ،

مستحقة    المشتري ضد    ADMمجموعة  شركات  
أو    سندات إذنيهتقديم    ةعلى الفور، حتى في حال

 تأجيل السداد.   تم  شيكات لهذه الغاية أو
 

المقدم..  2  -9   ADM  مجموعة ليحق    السداد 
المطالبة في أي وقت بالسداد المقدم مقابل إخطار  

 للتحميل.  تخليصهاالتي تم   السلعتسليم 
 

للمقاوالت    ADM  مجموعةليحق  التنازل.  .  3  -9
أو إرسال إخطار له،    المشتري التنازل، دون موافقة  

الحقوق وااللتزامات التعاقدية   افةأي من وك )أ(عن 
 Archer Daniels  مجموعة   أخرى في  مجموعةل

Midland Group سبيل على  ذلك،  في  بما   ،
المذكورة في    ADMشركات  الحصر،    وليسال  ثالم

حقوق استالم    افة أي من وك  عن  )ب( و  1.1الفقرة  
  المشتري المدفوعات بموجب أي عقد بيع مبرم مع  

 Archer Daniels  مجموعة   في   مجموعةألي  
Midland Group  سبيل وعلى  ذلك،  في  بما   ،

  ADMمجموعة  شركات  الحصر،    وليسال  ثالم
 .ألي طرف آخر، أو  1.1المذكورة في الفقرة  

 
 
 

 الحتفاظ بحق الملكية  - (10القسم رقم ) 
 

تظل  يجب أن    الحتفاظ بحق الملكية..  1  –  10
تسليمها  السلعكافة   تم  خاضعة  )"  التي  سلع 

  ADM  مجموعةل( مملوكة  "حتفاظ بحق الملكيلال
أي   بكافة الوفاء  يتم  حتى   ذلك  بما في  المطالبات 
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أو مستقبلية    تنشأ مشروطة    مطالبات   مطالبات 
أو في    سواء بشكل متزامنبموجب عقود المبيعات  

 تاريخ الحق. 
 

يستمر  يجب أن    ملكية السلع المعالجة..  2  –  10
ال بموجب  الملكية  بحق  االحتفاظ  رقمتطبيق   بند 

حق  التي يتم االحتفاظ ب  السلععند خضوع    10.1
التحويل  ملكيتها أو  أن  .  للمعالجة   تكتسب يجب 

الجديد    ADM  مجموعة للمنتج  المشتركة  الملكية 
الخاضعة لالحتفاظ بحق    لسلعابنسبة قيمة فاتورة  

ة قيام  في حال  ستخدمةالملكية إلى المواد األخرى الم  
االحتفاظ  لسلعابمعالجة    المشتري  يتم  بحق    التي 
. بينها وبين مواد أخرى   دمجها والخلطأو    ملكيتها،

حق ملكية المنتجات    عن  المشتري   يجب أن يتنازل
الجديدة المواد  ملكية  أو  انقطعت    مجموعة   إذا 

ADM  الخلط أو  للجمع  أخرى   نتيجة  مواد  ،  مع 
المواد  أو  المنتجات  ملكية  حق  عن  ذلك  بموجب 

ة لالحتفاظ  عالخاض  للسلعالجديدة بقدر قيمة الفاتورة  
  مجموعة بحق الملكية ويجب أن يخزنها بالنيابة عن  

ADM    .مقابل اعتباردون  يتم  أن   السلع   يجب 
بالمشاركةال   سلع   ADM  مجموعة   مع   مملوكة 

وفًقا   الملكية  بحق  لالحتفاظ    10.1للفقرة  خاضعة 
  أعاله.

 
ال يجوز   .إعادة البيع بواسطة المشتري .   3  –  10

ة لالحتفاظ بحق  عالخاض  السلعللمشتري إعادة بيع  

 الملكية أو معالجتها أو خلطها مع مواد أخرى إال 
للعمل  الطبيعي  السياق  يكنو   ،في  لم  قام   إن  قد 

بالتزاماته   أو   رهنبال  يجب أال يتم السماح  .بالوفاء 
  كان إذا    المشتري يجب على  نقل الملكية كضمان.  

  االحتفاظ ،  مؤخر  سداد سعر الشراء من قبل العميل
الخاضعة لالحتفاظ بحق الملكية   السلعبحق ملكية 

واألحكام   مقابل الشروط  بنفس  له  التابع  العميل 
قبل من  بحق    ADM  مجموعة   المطبقة  لالحتفاظ 

 المشتري فإن  ذلك،    على الرغم من. و السلعملكية  
أيًضا باالحتفاظ بحق الملكية فيما يتعلق    غير م لزم

بالمطالبات المقدمة ضد العميل التابع له والناشئة  
 في المستقبل. 

 
المطالباتتحويل  .  4  –  10 . هاوتحصيل  ملكية 

  ADM  مجموعةل  هذا العقد بموجب    المشتري يتنازل  
المستحقة   للمبالغ  ضمان  من    للمشتري كمطالبات 

الخاضعة    السلعإعادة بيع    ةفي حال  -إعادة البيع  
الملكية،   بحق    مجموعة   شتركت  حيث لالحتفاظ 

ADM  الخاضعة لالحتفاظ بحق    السلع  في ملكية
في   ADM مجموعةالملكية بما يتناسب مع حقوق 

ال أي مشتالملكية  على  نفسه  األمر  وينطبق  ركة. 
الخاضعة   السلع  تهدف إلى استبدالمطالبات أخرى  

لالحتفاظ بحق الملكية أو الناشئة فيما يتعلق بها،  
المسؤولية   مطالبات  أو  التأمين  مطالبات  مثل 
تفوض  التلف.  أو  الخسارة  حال  في  التقصيرية 

وبشكل قابل بموجب ذلك    المشتري   ADM  مجموعة
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في عنها   لإللغاء  المتنازل  المطالبات    تحصيل 
لحساب   ADM  مجموعةل   مجموعة ل  باسمها 

ADM  يجوز سلطة    ADM  مجموعة ل.  إلغاء 
 . إتمام التحصيل ةالتحصيل هذه في حال

 
اإلخطار.   . 5 –  10 على واجب    يجب 

ل  المشتري  الفوري  اآلخر  اهذ مثل  الكشف   الطرف 
ملكية   وإخطار    للسلع  ADM  مجموعةعن 

حقوقها    ADM  مجموعة تأكيد  من  لتمكينها  بذلك 
الملكية وذلكفي  حال  ،  السلع   ةفي  على  الحجز 

بواسطة   الملكية  بحق  لالحتفاظ  طرف  الخاضعة 
يجب أن    .، السيما عن طريق الحجز التحفظيآخر

هذ   مسؤوالً   المشتري يكون   عجز  الطرف بقدر  ا 
تعويض    الثالث  يتعلق    ADM  مجموعةعن  فيما 

عن   الصدد،  هذا  في  المتكبدة  القانونية  بالتكاليف 
 سداد هذه التكاليف.

  
إلغاء   ةفي حال.  ضمانال  تصفيةحالة  .  6  –  10

انتهاك    ADM  مجموعة بسبب  المبيعات  لعقد 
وبصفة خاصة  ،  عقد البيع  ألي من شروط  المشتري 

  مجموعة لفي حالة تأخر المدفوعات تحديًدا، يحق  
ADM  بإعادة الحتفاظ  ا  بموجب   السلع  المطالبة 

 بحق الملكية. 
 

الطلب،   ةفي حال.  مخالصة أو اإلبراءال.    7  –  10
على    السلع تخليص    ADM  مجموعةيجب 

أو   عناصر  وأي  الملكية  الخاضعة لالحتفاظ بحق 
 الخاص   وفًقا لتقديرهاو   تهدف إلى استبدالهامطالبات  

مبلغ المطالبات    قيمة  تجاوز قيمتهات  إلى الحد الذي
 %.50المضمونة بما يزيد عن 

 ختامية / أحكام نصوص   – (11)رقم القسم 
 

محل أداء يجب أن يكون    .لسدادمحل ا.  1  - 11
 للمقاوالت.  ADM مجموعةتسليم السداد هو مقر 

 
الفكرية.  2  -11 تالملكية  الملكية    عتبر.  حقوق 

و الخدمات  السلع  أو ترتبط بهذه  الفكرية الناشئة عن  
حصري.    ADM  مجموعةإلى  مملوكة   ال  بشكٍل 

صراحًة أو ضمنًيا  و الخدمات    السلع  هذه  بيعينطبق  
الملكية الفكرية ذات الصلة  حقوق  بترخيص  العلى  

   .و الخدمات  السلع هذه أو تطبيقات  / و كونات مب
 

يقر كل    .العقوبات ومكافحة المقاطعة.  3  - 11
  قدر على  و   بالترتيب   طرف ويضمن للطرف اآلخر

ومعرفته أنه ال ي عتبر هو أو أي شخص أو    علمه
كيان يمتلكه أو يديره أو تعود ملكيته أو إدارته له  

 /   و  ،أو عقوبات تجارية  ،هدًفا محدًدا ألي عقوبة
أو    ماليةعقوبات    أو    /  اقتصادية و  عقوبات   أو

وليس على  على سبيل المثال  )بما في ذلك    جزاءات 
  أو   ،ئحةال  أو  صلة،  و أي قانون ذ   سبيل الحصر

  أو   حكم قضائي،   أو    قرار،أو  مرسوم،  أو  أمر،  
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أو   تقييدي  بقوة  أي    إجراء  يتمتع  آخر  متطلب 
اعتمدتها القانون(،   المتحدة  والتي   الواليات 

الدول   أو  ،األمريكية )أو  األوروبي  االتحاد 
ا المتحدة،  أو  (،  فيها  لمستقلةاألعضاء  أو األمم 

إليها مجتمعة  شار  ي  و )  السلعسويسرا، أو بلد منشأ  
يوافق كل طرف على التوالي     "العقوبات"(.  باسم

س بأنه  اآلخر  للطرف  يمتثلويتعهد  هو    وف 
تاًما    امتثاالً التابعين له    ممثليهو   مقاوليه،و   ووكالؤه،

عقد    في تنفيذ   عمول بهاالعقوبات الم  كافةبمتطلبات  
   المبيعات.

 
  السلع بأن    للمشتري وتتعهد    ADM  مجموعة  توافق
بشكل مباشر أو غير مباشر من، أو لن    تجنلن ت  

  مجموعة سفينة أو    متن  على   نقلها  أو  يتم توفيرها
علم  ،مملوكة  اقلةن تحمل    أو   م ستأجرة،أو    ،أو 

إدارة، تحت  أو  بشكٍل  سيطرة  تحت   أو  مؤجرة،   ،
بلد  أي  بواسطة  مباشر،  غير  أو    أي  أو  ،مباشر 

هيئة، أو بغرض أي  أي أو  ،كيانأي  أو ،شخص 
انتهاك   في  يتسبب  أن  شأنه  من  تجاري  نشاط 

القضائية    المشتري  للوالية  يخضع  شخص  أو 
 /   طبقة و للعقوبات الم    األمريكية   للواليات المتحدة

التصدير ضوابط  إعادة    ضوابط  أو  ، أو 
على التصدير. حال   ADM  مجموعة  يجب    ة في 

بالمستندات   المشتري تزويد  بذلك،    المشتري مطالبة  
. يحق  السلعالمناسبة ألغراض التحقق من منشأ  

أو مسار    ،أو سفينة  ،رفض أي بلد منشأ  للمشتري 

من شأنه أن    محظور  أو كيان   ،أو شخص   ،عبور
عقد المبيعات ألي عقوبات    تنفيذ يتسبب في انتهاك  

أو  م   انتهاك  ما  طبقة  في  يتسبب  أن  شأنه  من 
الوكالء  المشتري  المقاولين  ،أو  الممثلين    ،أو  أو 

له للوالية  أي  أو    ، التابعين  يخضع  ما  شخص 
طبقة أو  القضائية للواليات المتحدة ألي عقوبات م  

 طبقة. معاقبته بموجب أي عقوبات م  
 

بأن    ADM  مجموعةل ويتعهد    المشتري   يوافق 
 لن: السلع

 
 ( ي عاد بيعها إلى؛ 1)
 ( يتم التخلص منها عن طريق؛ أو 2)
نقلها  (3) سفينة  يتم  بواسطة    ، على    مجموعة أو 

يتم  أو    ستأجرة،أو م    ،أو تحمل علم   ،مملوكة  ،نقل
غير  السيطرة عليهاأو  إدارتها   أو  مباشر  بشكٍل   ،

 : مباشر
 

أو هيئة، أو    ،أو كيان  ،أو شخص   ،بواسطة أي بلد 
تجاري،   نشاط  أي  أن والذي  بغرض  شأنه  من 

انتهاك في  شخص   ADM  مجموعة  يتسبب  أو 
يخضع للوالية القضائية للواليات المتحدة للعقوبات  

و إعادة    /   المطبقة  أو  التصدير  ضوابط  أو 
على  التصدير.   حال  المشتري يجب  مطالبة    ةفي 

تزويد    ADM  مجموعة   ADM  مجموعةبذلك، 
بالمستندات المناسبة ألغراض التحقق من الوجهة  
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رفض أي   ADM  مجموعةل. يحق  للسلعالنهائية  
م سفينة  ،ةحظور وجهة  عبور  ،أو  مسار  أو    ،أو 
من شأنه أن يتسبب في انتهاك    ،أو كيان  ،شخص 

من   ما طبقة أوعقد المبيعات ألي عقوبات م   تنفيذ 
انتهاك   في  يتسبب  أن  أو    ADM  مجموعةشأنه 

أو   ،أو الممثلين التابعين له ،أو المقاولين ،الوكالء
ما للواليات    ،شخص  القضائية  للوالية  يخضع 

م   عقوبات  ألي  بموجب  المتحدة  معاقبته  أو  طبقة 
 أي عقوبات مطبقة.   

 
أي يقوم بسداد  ويضمن أنه لن    المشتري كما يقر  

مثل    من خالل أو عن طريق   السلعمبالغ مقابل  
  ، منظمةأو    ،كيان آخر  أي  أو  ،بنكالأو    ،بلد ال  هذا

  تسبب في انتهاك يأن    من شأنه،  خرآ  صنعأو م
للوالية    ،ADM  مجموعة يخضع  شخص  أو 

طبقة أو  القضائية للواليات المتحدة ألي عقوبات م  
م   عقوبات  أي  بموجب  على  طبقة.  معاقبته  يجب 

حال  المشتري  ثمنإعاقة    ة في  أو    ،السلع  سداد 
ثالثة أيام    لفترة تزيد عن  أو منعه  ،رهيأو تأخ   ،حظره

أو  العقوبات  بسبب  الزعم  عمل،    تها قابلي ب  سبب 
بواسطة ي   أن،  لتطبيقل للسداد  جهده  قصارى  بذل 

أو   مباشر  بشكل  تنتهك،  ال  بديلة  قانونية  وسائل 
أو    يتم تطبيقهاغير مباشر، أي عقوبات، )بقدر ما  

البنوك بواسطة  تنفيذها  أو  أو    ،يتم  الحكومات  أو 
على    غيرها من السلطات المشكلة قانوًنا أًيا كانت 

(، ما لم تكن أي من مشاكل السداد هذه  اإلطالق
 للعقوبات.  ADM مجموعةيجة النتهاك نت 
 

أو يمتثالن    ،أو يوافقان على  ،لن يتعاون الطرفان مع
الطلبات    شروط،ألي   ذلك  في  بما  طلبات،  أو 

حظر، أو ، أو تالتي تنتهكو ،  مدعومة بمستندات ال
لوائح    المقاطعة، أـو  مكافحة  قوانين   بموجب   تعاقب 

   .الواليات المتحدة
 

دون المساس بما تقدم، على التعاون  و يوافق الطرفان  
مع بعضهما البعض فيما يتعلق بالطلبات المعقولة 

على  و   للحصول  الوثائقي    /  المعلومات  الدليل  أو 
 . بند حقق االمتثال لهذه اليأو   / و الذي يدعم

 
يوافق كل طرف على مكافحة الفساد.  .  4  -11

بعقد    رتيب الت يتعلق  فيما  اآلخر،  للطرف  ويتعهد 
القوانين  بكافة  تاًما    سوف يلتزم التزاًماالمبيعات، بأن  

القرارات، و المراسيم،  و األوامر،  و اللوائح،  و طبقة،  الم  
أو    /  األحكام القضائية، أو اإلجراءات التقييدية وو 

المتطلبات األخرى التي تتمتع بقوة قانون الواليات  
األعضاء  االتحاو المتحدة،   الدول  )أو  األوروبي  د 

سويسرا، أو و األمم المتحدة،  و التابعة لهم(،    مستقلةال
المتعلقة بمكافحة الرشوة ومكافحة    السلعبلد منشأ  

يقر كل طرف   "(.ساريةالتشريع ال غسيل األموال )"
ويضمن ويتعهد للطرف اآلخر بأنه لن    رتيب على الت

 ؛ يقوم تحديًدا، سواء بشكٍل مباشر أو غير مباشر
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بسداد   عرض،أو    ،بسداد  أ. الوعد  أو   ،أو 

أموال أي  ذات    ، التفويض بسداد،  أخرى  أشياء  أو 
 مالية:  مزايا ذات قيمةقيمة، أو منح 

 
i .   حكوميألي مسؤول  ،مسؤول  أو    ،أو 

  ، وكالة  أي  أو  ،أو أي إدارة  ،موظف لدى الحكومة
 ؛ألي حكومةجهاز تابع   أي أو
ii .   منظمة دولية عامة؛ في  مسؤول أو موظف 
iii   لصالح أي شخص يتصرف بصفة رسمية  

أو    ،أو وكالة  ،أو إدارة  ،أو بالنيابة عن أي حكومة
أو أي منظمة دولية    ،لدى هذه الحكومة  جهاز تابع 

 عامة؛ 
iv   أو  فيهمسؤول  أي  أي حزب سياسي أو  ،

 عام؛  سياسي  أي مرشح لمنصب 
v  شخص فرد   ،أي  بناًء    ،أو  آخر  كيان  أو 

أي توجيه، أو لمصلحة  أو    طلب،أو    ،على اقتراح
 ؛ أو الموصوفة أعاله والكيانات  من األشخاص 

 
 أو معامالت أخرى: أفعالفي  االنخراط ب.
إذا كان ذلك ينتهك أو ال يتسق مع    ،حالةكل  في  

بهامال  اتالتشريع)" على  "( عمول  ذلك،  في  بما   ،
المثال   الممارسات   وليسسبيل  قانون  الحصر، 

المطبق   البلد  وتشريع  األمريكي  الفاسدة  األجنبية 
التعاون   منظمة  اتفاقية  جزئًيا(  أو  )كلًيا  ينفذ  الذي 

والتنمية ) بمكافحة    ،(OECDاالقتصادي  المتعلقة 

المعامالت   في  األجانب  العموم  المسؤولين  رشوة 
   التجارية الدولية.

 
  المشتري يجب على    البيانات الشخصية..  5  - 11

معالجة    ADM  مجموعةلبيانات    المشتري بقدر 
( لiالشخصية،  االمتثال  خصوصية    كافة(  قوانين 

 ؛ البيانات المطبقة
(ii  عدم معالجة أو الكشف عن ) مجموعة   معلومات  

ADM   الشخصية ألي غرض خالف الالزم لتوفير
حسب   أو  الخدمات،  توفير  على  المساعدة  أو 

   ؛االقتضاء بموجب القانون المطبق
(iii  استخدام اإلجراءات الفنية والتنظيمية المعقولة )

  ADM  مجموعة  بيانات   وسالمة وسرية  لحماية أمن
 مثل  فرض   أيًضا  المشتري   . يجب علىالشخصية

الموظفين وأي     أطراف أخرى هذه االلتزامات على 
الصدد  هذا  في  تفويضها  أال  .  يتم  تتحمل  يجب 

في هذا الصدد، مسؤولية عن أي    ADM  مجموعة
جهة   من  باالمتثال    المشتري تقصير  يتعلق  فيما 

 أو متطلبات حماية البيانات ذات الصلة   /  للوائح و 
(GDPR). 

 
موضوعات  أن أيالتأكد من  المشتري يجب على  

قد تم    ADM  مجموعةتتأثر بأنشطة معالجة    بيانات 
أي    حيث يتم استيفاءوب  الئمى النحو المل عإبالغه  

  ADM  مجموعةب متطلبات معلومات مطبقة خاصة  
الم رضي الوجه  ذلك على  فإن  االقتضاء،  وعند    ؛ 
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)أ( من الالئحة العامة   ( 5)14يعني المادة    يجب أن
 (.GDPRالبيانات )لحماية 

 
على   معالجة    المشتري يجب  حال    مجموعة في 

ADM    بما المشتري ألي بيانات شخصية يقدمها ،
ذلك   كفي  للمادة  بصفته  وفًقا  من 7)  4مراقب   )

هذه  أن  الالئحة العامة لحماية البيانات، التأكد من  
الشخصية جمعها  البيانات  تم  مع    قد  ومشاركتها 

لوائح ومتطلبات    افةبما يتفق مع ك  ADM  مجموعة
سبب    وأنه ليس هناكحماية البيانات ذات الصلة،  

بواسطة   المعالجة  بأن  ،  ADM  مجموعةلالعتقاد 
  .باطلةلنطاقات وأغراض متوقعة، محظورة أو 

 
بجمع  م لزًما    المشتري   كانإذا    على الطرفين،يجب  

الشخصية معالجتها  ،البيانات  تخزينها  ،أو    ، أو 
أن  ،  األحكاموفًقا لهذه    ADM  مجموعةبالنيابة عن  
 اتفاقية لمعالجة البيانات الشخصية. يقوما بإبرام

 
يخضع  يجب أن    . واجب تطبيقهالقانون ال.  6  - 11

على خالف ذلك،   يتم االتفاقما لم   ،عقد المبيعات 
  قواعد   تنازع  مع استبعاد لقانون األساسي السويسري،  ل

استبعاد القوانين.   األمم    تم  اتفاقية  تطبيق  إمكانية 
 .للسلع يعقود البيع الدولالمتحدة بشأن 

 
يجب أن .  الختصاص القضائي  كانم.   7  -11

عقود  ب  أو فيما يتعلق  أي نزاعات تنشأ عنيتم تسوية  

عليها   تنطبق  التي  في    حصرًيا  ،األحكامالبيع 
القضائيالمحاكم   االختصاص  مقر    ذات  في 
يجوز    ADM  مجموعة   مجموعة لـللمقاوالت. 
ADM    ضد  أيًضا دعاوى  أمام    المشتري رفع 

المحكمة المختصة التي تتمتع بالوالية القضائية في 
 .المشتري مقر 

 
صحة بقية بنود العقد على الرغم من .   8  - 11

إذا كان  .  وجود بعض الشروط غير القابلة للتطبيق
من نص  أي  أصبح  غير  األحكام    نصوص   أو 

أو أصبح غير    ،في أي وقت من األوقات   صحيح
صالحية يؤثر ذلك على    يجب أال  صالح للتطبيق،
العقد  بنود  قابلي   باقي  في هذه يجب  .  للتنفيذ   تهاأو 

ال استبدال  نفس    بند الحالة،  له  بنص  النقاش  محل 
 التأثير االقتصادي المستهدف من قبل الطرفين. 

 
يجب أال يكون    .المكتوبضرورة اإلخطار  .  9  -11
بما في ذلك هذه الفقرة فيما    األحكامتغيير في    أي

يتم  ما لم    ، ساري المفعولخطار المكتوب يتعلق باإل 
 .كتابةً 
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 الشروط واألحكام الخاصة -الجزء الثاني 
 

.  و الخدمات   السلعالشروط واألحكام الخاصة التالية على بيع وتسليم فئات معينة من    هذه   تنطبقيجب أن  
المنصوص    الشروط واألحكام العامةالتعارض بين    ةفي حال  للشروط واألحكام الخاصةتكون األسبقية  يجب أن  

 منصوص عليها أدناه.  شروط وأحكام خاصةعليها في الجزء األول وأي 
 

 طحينال - (1القسم رقم )
 

أن   على يجب  التالية  الخاصة  الشروط  تنطبق 
 : الطحينمبيعات 

 
أالالجودة.    درجة  تسوية.  1  -1   مثل ت    يجب 

و  أساًسا  مستويات  الرطوبة  الطبيعية  الغريبة  المواد 
ينطبق االستثناء التالي  يجب أن  مستقاًل للمطالبة.  

الصويا: يجب أن يكون أساس تسوية    طحينعلى  
بالرطوبةدرجة   فيما يتعلق  % في  14  هي  الجودة 

% في  13و   ،أبريل  15سبتمبر وحتى    16الفترة من  
يجب أن  سبتمبر.    15أبريل وحتى    16الفترة من  

بالرطوبة  أل  تكون األسقية تتعلق  ي شروط خاصة 
. في  ADM  مجموعة   مبيعات   تأكيد   فيمشار إليها  

% أو تجاوز  0.5وز هذه القيم بما يزيد عن  ا حال تج
يجب  عليها،  المتفق  للقيمة  الخام  األلياف  مستوى 
تخفيض سعر عقد المبيعات بمقدار النسبة المئوية  

 تجاوز القيم المتفق عليها. التي يتم  
 

والدهون  البروتين  مستويات  على  السعر  يعتمد 
المبيعات.  الم ثبتة عقد  يكون   في  أن  أساس    يجب 

  ، بالنسبة لتعويض المحتوى األقل المحتمل  التسوية
التسوية    أن تتم  القيمتين. يجب كال من    هو إجمالي

 . 1:1بنسبة 
 

ال يمكن تقديم المطالبات  إجراء المطالبات.    .2  -1
محتوى   مادة  على  است   السلعالقائمة    على اًدا  نإال 

للفقرة   وفًقا  المأخوذة  إذا    4العينات  األول.  بالجزء 
  هذه العينة، يجب أن مثل  بتحليل    المشتري طالب  

العينة بإرسال  تجاري    يقوم  )كيميائي  معمل  إلى 
 Anstalt desفي هامبورغ أو بريمن أو    حلفم

Verbandes Deutscher 
Landwirtschaftlicher Untersuchungs- 

und Forschungsanstalten    آخر معمل  أو 
أيام عمل من    5تتفق عليه األطراف( في غضون  

العينة.   في    ADM  مجموعة  تملكاستالم  الحق 
ترتيب تحليل مراقبة بواسطة معمل آخر من المعامل  

إذا اختلفت نتائج التحليل عن القيمة    ،المذكورة أعاله
عليها أن  .  المتفق  نتيجة  متوسط    شكلي  يجب 

التسوية  التحليلين لم    أساس  بين   يكنإذا  الفرق 
المطالبة    فيحق  يملك الطرفان ال.  %1القيمتين عن  

عمل    )ثمانية أيام(  أيام 8بتحليل ثالث في غضون  



 

 
  

 

 

 20 

إذا اختلفت نتائج    التحليل الثانينتيجة  من استالم  
يتم تحديد المعمل . يجب أن  ل كبيركالتحليلين بش

طريق   أن  .  ADM  مجموعةعن  شكل  ي  يجب 
أساس    متوسط النتيجتين األقرب لبعضهما البعض 

المحتملة الحالة  مثل   في   التسوية  أن  .  هذه  يجب 
إذا التحاليل    كافةتكاليف    ADM  مجموعة  تتحمل 

 خالف ذلك من ق بل  أو  إجراء تسوية  كان من المقرر
 .المشتري 
وجود في حال التعامل   ة  يتم  التي  خالف  مطالبات 

الفقرة   بموجب  على  1.2معها  يجب   المشتري ، 
الفاكس وبعد عن طريق    ADM  مجموعة  إخطار

بيان  ب  كتابةً والتأكيد    ،مباشرةً   السلعاستالم   إرسال 
في مكان   تم سحب العينات تفصيلي باألسباب. إذا 

 .السلع تقييم في اإلرسال، يجب أن تكون حاسمة
 

  بشكل منفصل المرفوضة    السلعتخزين    أن يتم  يجب 
تقييم    ADM  مجموعة  وعدم معالجتها لتمكين  من 

 إذا ما كانت المطالبة مبررة أم ال. 
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 والنشويات  مواد التّحلية  – (2القسم رقم )
 

مواد تنطبق الشروط الخاصة التالية على    يجب أن 
فيه  والنشويات   التّحلية تتفق  الذي  أي    بالقدر  مع 

 شروط خاصة منصوص عليها في عقد المبيعات:
 
تسليم    المشتري يجب على  طلب الشحن.    .  1  -2

للتنفيذ   قابل  شحن  أثناءطلب  العمل    في  ساعات 
  المتفق عليه   التسليم  الزمنية ألجل  مهلةلومسبًقا وفًقا ل

أو    ADM  مجموعة  في عقد مبيعات   نصوص المو 
في    ADM  مجموعةمن قبل  كما تم التأكيد عليه  
أي طلب    يجب أال يتم اعتبارتأكيد طلب الشراء.  

ما لم يصدر إقرار   ADM  مجموعةجانب    مقبواًل من
قبل    مكتوب  من  تسليم    ADM  مجموعةله  أو 

)إذا كان في    المشتري إلى    السلع  ADM  مجموعة
 (.موعد أسبق

 
 السلعتفريغ    المشتري يجب على    التسليم.  .  2  -2

تجاوز    ةوصولها، وفي حال  منفي غضون ساعتين  
 المشتري   تحميل  ADM  مجموعةلهذا الوقت، يحق  

 التكاليف اإلضافية ذات الصلة.
 

بها.  .  3  -2 المسموح  الوزن  وف س  تقلبات 
في إصدار  وقت اإلرسال    حدد فيي ستخدم الوزن الم

ما لم يتفق الطرفان  بالنسبة للسلع السائبة،    لفواتيرا
وجود اختالفات إثبات    ة على خالف ذلك. في حال

الوزن  في  طريق  %  0.5عن  تزيد    متكررة  عن 

على    المشتري  ميزان    إيصاالت بناًء  من  ميزان 
س الوف  معتمد،  في  الطرفان  عن يتعاون    تقصي 

يمكناالختالفات هذه  سبب   عليه،  وبناًء  يتم   .    أن 
ميزان     ADM  مجموعةميزان    أو  المشتري تعديل 

فروق  رصيد  قيمة  إلى  وإضافة   حساب   الوزن 
 .  المشتري 

 
يجب على    الجودة.  مراقبة  مطالبات  عملية  .4  -2

وإخطار    االستالمفي محل    السلعفحص    المشتري 
في    السلعبأي عيوب واضحة في    ADM  مجموعة

من   يومين  عيوب  االستالمغضون  وبأي  غير  ، 
بعد اكتشافها مباشرًة ولكن في موعد أقصاه   واضحة

من    3 إذا  االستالمأشهر    عن   المشتري   تراخى. 
غضون    ADM  مجموعةإخطار   في  بالعيوب 

مقبولة    السلعوف يتم اعتبار  األوقات المذكورة، فس
وخالية من أي عيوب وعدم توافق   المشتري   من قبل 

. من المسلم به  المتعلقة بهاوت ستبعد كل المطالبات  
تتحمل    يجب أال  ADM  مجموعةوالمتفق عليه أن  

التي    السلعمسؤولية أي عيوب أو عدم توافق في  
بواسطة   معالجتها  أو  تعديلها  أي   المشتري تم  أو 

 . عملية االستالم استكمالبعد  طرف آخر
 

بإعادة    المشتري إذا قام  إعادة بيع السلع.    .5  -2
تالسلع  بيع يتعهد بعدم    ، أو تعديلها  ،حويلها، فإنه 

أو    ،أو إعادة تشكيلها  ،أو تغييرها   ،أو اإلضافة إليها
بيعها إلى    للقيام بإعادة  السلع أي من    ةإعادة تعبئ 
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تمنحه   لم  ما  أخرى  مرًة    ADM  مجموعة العمالء 
 للقيام بذلك. المكتوبة الموافقة الخطية المسبقة

 
أال مسؤولية،   ADM  مجموعةتتحمل    يجب    أي 

  السلع إعادة بيع    هو المسئول الوحيد عن  المشتري و 
 ،، عن أي تكاليفاألحكامهذه    الذي تحكمه  بالقدر  

المشتري  تنتج عن إعادة بيع    ،أو أضرار  ،أو خسائر
 أو ترتبط بها. للسلع

 
أال  كوكيل  المشتري   يقدم  يجب    مجموعة ل  نفسه 

ADM    يرهن وال  غرض،    مجموعة   حساب ألي 
ADM  وال يعطي أي شرط أو ضمان بالنيابة عن ،

بالنيابة   ات حالة، وال يقدم أي إقرار ADM مجموعة
بأي    ADM  مجموعةأو يلزم    ADM  مجموعةعن  

 عقود مبيعات.
 

  للسلعالتتبع المناسب  ضمان    المشتري يجب على  
بيعها إعادة  بالجودة   ،الجاري  المطالبة  حالة  وفي 

االستعادة المشتري  و/أو  على  يزود  يجب  أن 
   أحجام بتفاصيل بناء على طلبها ADM مجموعة
بيعها،    السلعوأسماء    ودفعات  أسماء و المعاد 

تواريخ عمليات التسليم  و ،  المشتري وعناوين عمالء  
ووجهات   العمالء  مع    السلعإلى  التعاون  وكذلك 

ADM   التذكيرات و/أو  الشكاوى  لهذه  لالستجابة 
   .النوعية

 

يجوز  ضمانات   لمشتري ل  ال  أو  وعود  أي  تقديم 
دون الحصول على إذن خطي    ،السلع  بخصوص 
ضمانات  ال  بخالف تلك  ،ADM  مجموعة مسبق من  

توفرها    الواردة التي  الترويجية  المواد    مجموعة في 
ADM . 

 
بيع  ب  القيام  فقط  للمشتري يجوز     السلع إعادة 

بشهادات  مال الجودةصاحبة  األصلية    درجات 
أخرى   ADM  مجموعةبـالخاصة   مستندات  وأي 

بالملحقات  صلة  المالحق  و   ،بالنوعية  تتعلق  ذات 
الصادرة  و   سلعبال  الخاصةالفنية وملحقات السالمة  

 . ADM مجموعةمن 
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 بذور اللفت طحين - (3القسم رقم )
أن   على  يجب  التالية  واألحكام  الشروط  تنطبق 

 اللفت داخل المملكة المتحدة بذور طحينمبيعات 
 

  غير المعبأبذور اللفت  طحين: السلع .1 -3
المنتج من  و  االتحاد األوروبيتصنيع  المستخلص 

  غير الخاضع -  00  -لفت التقليدية  بذور ال
 الملصقات المحددة في لوائح وضع لمتطلبات 

 الحالية.  االتحاد األوروبي

من   حد أدنى %34.5:  الجودةدرجة  .2 -3
المجمعة كحد  (Profat)البروتينات والدهون 

رطوبة وفًقا لفقرة الرطوبة الخاصة   درجة أدنى،
يمثل صناعة الزيوت النباتية  الذي تحاد باال 

على  (  Fediol) والبروتينات األوروبية في أوروبا
  إيرث  ملاالنحو المحدد عند التحميل من مع

(Erith)  الخاصة بمجموعة ADM.    

 تسليم المصنع   .3 -3
من  الكمية:  .3-1- 3 أكثر  أو  أو  %1  أقل   ،5  

أطنان أكبر؛    خمسة  أسبوعية  في  أيهما  كميات 
تعتبر  متساوية أو كما هو متفق عليه بين الطرفين؛  

 نهائية.  ( Erith) إيرث  ملامع أوزان
 
 التحميل:أوقات . 3-3-2

 0900  – 0600 1الفترة  
 1300  – 0900 2الفترة  

 1700  – 1300 3الفترة  
 2100  – 1700 4الفترة  

 
 

في  : عندما تكون المركبات محجوزة  وقت النتظار
للتحصيل  أثناء المخصصة  وقت الفترة  يكون   ،

  ADM  مجموعةجانب  االنتظار واجب السداد من  
إسترليني  25بسعر   ساعة    /  جنيه  لكل  الساعة 

وقت    سوف يبدأ.  2100انتظار بعد ساعتين وحتى  
من اليوم التالي.    0600  الساعة  االنتظار في تمام

 وذلكجنيه إسترليني لكل حمولة    25يتم سداد  وف  س
التحميل لالنتظار    لعمليات  تضطر  التي  المتأخرة 

 طوال الليل. 
 

 
بحق    ADMمجموعة    تحتفظاإلخطار.  .  3-3-3

برنامج المصنع  متحصالت   إنهاء  المسبق    تسليم 
 دون إخطار مسبق. ب

 
الشروط    كافة  تخضع  الشروط.  .3-3-4

التحكيم   فقرة  ذلك  في  بما  ،  واالستئنافواألحكام، 
 (GAFTA)  رابطة التجارة الدوليةأحكام  في    واردةال
    ، للتعديالت التالية:4

 
رقمتعديل  .  3-3-4-1 ب  7  البند  فترة الخاص 

التي  كل فترة تسليم )  يجب أن يتم اعتبار  التسليم:
( على أنها عقد مبيعات  في المعتاد شهر واحد  هي  
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)تسليم   السلعيل متح المشتري يجب على   منفصل.
المحددة المصنع(   الفترة  غضون  في  المصنع  من 

 أخفقإذا    المشتري يجب على  في عقد المبيعات.  
العقد    المنصوص عليها في  كميةال  كامل  يلم في تح

وجود   دون و   سواء كلًيا أو جزئًيا بنهاية فترة العقد،
سداد سعر ،  ADM  مجموعة  تقصير من جانب   أي

الشراء وفًقا لشروط السداد كما لو كان التحصيل قد 
  حق   ADM  مجموعة  تملك  ذلك،  تم. باإلضافة إلى

بعد  بين  ما  ،  المكتوب اإلخطار    إرسال  االختيار، 
المستحقة للتحصيل كلًيا أو جزئًيا إلى  تسليم الكمية 

آخرمستودع    /  مخزن  مسؤولية  و   طرف  على 
كالمشتري   تحميل  حساب   افة مع  على  الرسوم 
تحميل    المشتري  عليه    المشتري أو  متفق  مبلًغا 

يجب أن يل في التاريخ المحدد. مبسبب تأخير التح
 السلعفي توفير  أخفقت  إذا    ADM  مجموعةتسدد  

المحدد مللتح المبيعات  عقد  فترة  غضون  في  يل 
إسترليني لكل   هجني  0.50قدره    تعويًضا  للمشتري 

التي لم يتم تحميلها  طن عن أي جزء من الكمية  
العقد  عدممن  بشرط  أي  ،  من    وجود  تقصير 
إذا  المشتري  توفير    ADM  مجموعةأخفقت  .  في 

فترة التسليم،    الذي يليبعد اليوم الرابع عشر    السلع
  جنيه إسترليني   1قدره    إضافي   تعويض فيجب سداد  

طن المتوفرة  لكل  غير  الكمية  ذلك    ،مقابل  وبعد 
جنيه إسترليني لكل طن عن كل    1قدره    تعويض 

من    14 االنتهاء  حتى  التأخير  من  إضافية  يوم 
  توفير اختيارها    وفق  ADMلمجموعة  التسليم. يجوز  

مكافئة  سلع البيع    بجودة  عقد  جهة  الستيفاء  من 
 تصنيع أخرى، وذلك لتلبية عقد المبيعات هذا.

 
الفقرة    .3-3-4-2 التسليم    8تعديل  عمليات 

   -الجزئية:
اختيارها، عدم توفير   وفق، ADMلمجموعة يجوز 

تأخر السداد مقابل عمليات    ةالسلع للتسليم في حال
 التسليم السابقة. 

 ما تم تسليمه   .3-4
من  الكمية.  .3-4-1 أقل  أو  أو  %1  أكثر   ،5 

أسبوعية  )خمسة(   بكميات  أكبر؛  أيهما  أطنان 
تعتبر  متساوية أو كما هو متفق عليه بين الطرفين؛  

 نهائية.   Erith معامل أوزان
 

إرسال المشتري    يجب على  خطارات.اإل.  3-4-2
أيام عمل على األقل   )خمسة(  5مسبق ب  إخطار  

 قبل تاريخ التسليم. 
 

يتم  وف  س  في حين أنه.  أوقات التسليم.  3-4-3
ك ممكن  لبذل  أنجهد  إال  ال    ADM  مجموعة  ، 

األوقات  أو  األيام  في  للتسليم  ضمان  أي  تقدم 
المحددة وال تتحمل أي مسؤولية عن أي تكاليف قد 

ل   المشتري يتكبدها   وصول  نتيجة  عمليات  عدم 
 األوقات المطلوبة. في التسليم في األيام أو
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 غرامات   المشتري يتحمل    .رسم األرضية.  3-4-4
 كل أوقات االنتظار في أعمال العميل.

 
الشروط    افةكتخضع    .الشروط.  3-4-5

،  االستئنافالتحكيم و   ات واألحكام، بما في ذلك فقر 
الدولية أحكام  في  ضمنة  تالم  و  التجارة    رابطة 

(GAFTA) 4  :للتعديالت التالية 
 

  .فترة التسليم  7 البند رقماستبدال . 3-4-5-1
شهر  والتي هي  كل فترة تسليم )  يجب أن يتم اعتبار

( على أنها عقد مبيعات منفصل.  في المعتاد واحد  
المشتري   على  في    نقولةالم  السلع  استالميجب 

الوجهة المتعاقد عليها في غضون الفترة المحددة في 
المبيعات. على  عقد  سعر   المشتري   يجب  سداد 

  الشراء وفًقا لفقرة السداد كما لو كان التحصيل قد تم 
جانب  المشتري تخلف  إذا   من  تقصير  دون   ،

، في استالم كمية العقد سواء كلًيا ADMمجموعة  
  ADMمجموعة  ـتمتلك  .  أو جزئًيا بنهاية فترة العقد 

تسليم  مكتوب   إخطار  إرسال  بعد   ،الحق اختيار   ،
للتحصيل   المستحقة  إلى    إّماالكمية  جزئًيا  أو  كلًيا 

آخرمستودع    /  مخزن  مسؤولية    لطرف  على 
حساب   المشتري  على  الرسوم  كل  تحميل  مع 
تسدد  .  المشتري  أن  إذا   ADM  مجموعة يجب 
يل في غضون فترة  مللتح  السلعفي توفير  أخفقت  

  0.50قدره    تعويًضا  للمشتري عقد المبيعات المحدد  
الكمية    ه جني من  جزء  أي  عن  طن  لكل  إسترليني 

  وجود أي   ، بشرط عدممن العقد التي لم يتم تحميلها  

  ADM  مجموعةأخفقت  . إذا  المشتري تقصير من  
توفير   الرابع عشر    السلعفي  اليوم  يلي بعد    الذي 

 1إضافي قدره    تعويض فترة التسليم، فيجب سداد  
  ، مقابل الكمية غير المتوفرة  لكل طن  جنيه إسترليني

جنيه إسترليني لكل طن    1قدره    تعويض وبعد ذلك  
حتى االنتهاء    يوم إضافية من التأخير  14عن كل 

اختيارها    وفق  ADMلمجموعة  من التسليم. يجوز  
الستيفاء عقد البيع  بجودة مكافئة    سلع  توفيرتقديم  

من جهة تصنيع أخرى، وذلك لتلبية عقد المبيعات  
 هذا.

 
عمليات التسليم   8  للبند رقم  ملحق.  3-4-5-2

،  اختيارهال  وفًقا،  ADMمجموعة  لـيجوز    الجزئية.
السلع للتسليم في حال تأخر السداد مقابل  عدم توفير  

 عمليات التسليم السابقة. 
 

 ((FOBالتسليم على ظهر السفينة . 3-5
% بناًء على  5  أكثر أو أقل نسبة  .الكمية.  3-5-1

المبيعات   المشتري اختيار   عقد  على    ،بسعر  أو 
 . عليه بين الطرفين  الذي يتم االتفاقالنحو 

 
  ADMلمجموعة  يحق    التسليم..  3-5-2

على   بـ  إخطارالحصول  أيام  عشرة    (10)  مسبق 
تحديد اسم سفينة  على األقل لإلخطار بنية  متتالية  

للشحن، عليها  الحًقا    متفق  اسمها  ي حدد  سفينة  أو 
(TBN  بتواريخ محددة، ما لم يتفق الطرفين على )

 خالف ذلك. 
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تقديم  100  السداد..  3-5-3 عند  نقًدا   %

 مرة. المستندات ألول 
 

ال يوجد تمديد ما لم توافق عليه    .التمديد.  3-5-4
 . ADM مجموعة

 
الشروط واألحكام، بما في    كافة  .الشروط.  3-5-5

أحكام  ضمنة في  ت، المواالستئناف ذلك فقرة التحكيم  
  .119 (GAFTA)جافتا  رابطة التجارة الدولية

 
التأمين وأجرة  ثمن السلعة و التكلفة شاملة  .  3-6

 (.CIFFO)الشحن والتفريغ 
  وفًقا %  10  أقل أو أكثر بنسبة  لكمية.. ا3-6-1
 بسعر عقد المبيعات. ADMمجموعة ختيار ال
تقديم  100  السداد..  3-6-2 عند  نقًدا   %

 المستندات ألول مرة. 
 

 الشروط.                       . 3-6-3

كل الشروط  بالنسبة لعقود الشحن. . 3-6-3-1
 ،واالستئنافواألحكام، بما في ذلك فقرة التحكيم 

جافتا   رابطة التجارة الدوليةأحكام  في  الم تضمنة
(GAFTA) 100 

كل الشروط    .النسبة لعقود الوصول. ب3-6-3-2
التحكيم  واألحكام،   فقرة  ذلك  في    ، واالستئنافبما 

الدوليةرابطة  أحكام  في    الم تضمنة   جافتا   التجارة 
(GAFTA) 95 . 

 
المعلنة.    .3-6-3-3 للموانئ  رصيف  بالنسبة 

ميناء واحد آمن مناسب لسفن بأحجام    - واحد آمن  
   وغواطس مماثلة في التواريخ المتوقعة.
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( رقم  مخصصة    -  (4القسم  لإلنبات  بذور 
 )تقاوي(. 

 
أن   على  يجب  التالية  واألحكام  الشروط  تنطبق 
 المملكة المتحدة. داخل ر اإلنبات مبيعات بذو 

 

  البذور التي ال تخضع لمتطلبات السلع. . 4-1
التحاد   حالملصقات المحددة في لوائ وضع

 الحالية.  األوروبي
متطلبات    تحقيق  البذورتضمن    الجودة..  2  -4

لوائح البذور في المملكة المتحدة المعمول بها حالًيا  
التسليم. ك المضمنة في    افةوقت  المعلومات سواء 

ال  ADMمجموعة  كتالوج   يتم تزويدها عن أو  تي 
يتعلق    ADMمجموعة  موظفي    طريق فيما 

باألصناف أو الخصائص المتنوعة أو فترات النضج  
معينة أغراض  ألي  المناسبة  ذلك  أو  بخالف  أو   ،

 كإرشادات عامة   تقديمها  يتم  البذور،  بأداء  المتعلقة
فقطفقط وذلك  المحلية    ،  الظروف  في  التنوع  ألن 

دقيقة.  غير  المعلومات  هذه  يجعل  قد    والمناخية 
 أن أي معلومات تقدم لهمب  لك،لذ   ي نصح المشترون 

دقيًق لهذه األمور وال ينبغي االعتماد    ال ت شكل تمثيال
يجب أن يطمئن المشترون    عليها على هذا النحو.

تتسم  يطلبونها  التي  البذور  هذه  من  أي  أن    إلى 
أو خليط واألداء الذي يلبي متطلباتهم    /  بالتنوع و

 . الخاصة هذه البذور على مسؤوليتهم واطلبأن يو 

مجموعة  أي نصيحة مقدمة من قبل    تشكل  يجب أال
ADM  جزًء من عقد المبيعات   للمشتري   أو موظفيها  

ذلك خالف  على  الطرفان  يتفق  لم  ين صح  ما   .
ال يملكون    ADMمجموعة  المشترون بأن موظفي  

 ،إال سلطة التوجيه العام على النحو المذكور أعاله
مسؤوليتها عن أي نصيحة    ADMمجموعة  وتخلي  

يقدمونها أو رأي يعبرون عنه. يتحمل المشترى وحده  
مسؤولية اتباع هذه النصيحة، أو التصرف بناًء على  

 هذا الرأي.
 

  تنبت البذور عبارة عن كائنات حية    التوافر..  3  -4
والظروف   واألمراض  لآلفات  نموها  ويخضع 

التي نمت في    مبيعات البذور  كافة المناخية. تخضع  
للحصاد  المتحدة  ولذلكالمملكة  مجموعة  تحتفظ    ، 

ADM   في بالسوق  عجز  وجود  حال  في  بالحق 
هذه   بين    متاحةتصبح  ل  اإلمدادات تخصيص 

البذور    ما تكون . عند الخاص   اعمالئها وفق تقديره
بيعها  مستوردة  المباعة فإن  بتوافرها ،  رهّنا    يكون 

  ن الذي   ينالمعتاد   ورديهابواسطة م   ADMمجموعة  ل
معه المبيعات  عقد  توقيع  اعتبار س.  متم  يتم    وف 

مثل هذه في حال تعطل    ،اتفاقية البيع هذه الغية
  الحصول على من الخارج، وعدم إمكانية  الواردات  

السعر  بسعر ال يزيد عن  و   ى البذور من مصادر أخر 
أي   دون  الحالي،  المبيعات  عقد  في  المفروض 

الطرفين من  أي  تجاه  إرسال   ،مسؤولية  شريطة 
في أقرب فرصة   المشتري   إلىخفاق  إخطار بهذا اإل 

 ممكنة. 
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 يوم العمل يقع    .أيام العمل / أيام العطالت.  4  -4

في    1600والساعة    0900الفترة بين الساعة    في
العطالت.   أيام  خالف  يوم  أيامأي  السبت   ت عتبر 

رسمًيا   بها  المعترف  القومية  والعطالت  واألحد 
  وأي أيام  ،طبقة في جميع أنحاء المملكة المتحدةالم  

قد يعلنها اتحاد الصناعات الزراعية المحدودة   أخرى 
(Agricultural Industries Confederation 

Ltdمعينة ألغراض  عطلة  كأيام  أيام (    ت عطال  ، 
 بإرسال اإلخطارات والمطالبات. فيما يتعلق

 
ت عتبر كل عملية تسليم أو شحن    التسليم..  5  -4

التسليم بناًء على  يكون  .  بذاته  عقد مبيعات منفصل
. عندما يحدد عقد المبيعات ADMمجموعة  اختيار  

سيقبل   معينة،  تسليم  في    المشتري فترة  التسليم 
 الفترة. تلكغضون  

 
بالتجزئة..  6  -4 البيع  للم  استبدال  ارسة  موفًقا 

بناًء على    ADMمجموعة  التجارية المعتادة، تحتفظ  
أو الخليط    /  و  نوعفي حال عدم توافر ال  اختيارها،

أو خليط    /  و  نوعب  هاستبدالفي    بالحق  المطلوب،
مناسب.    بإعادة   المشتري   يقومأن    يجب بديل 

لم  إذا    ،غير مفتوح  أو الخليط البديل  /  لصنف وا
  14في غضون    ADMمجموعة  إلى    يه لد قبوالً   يجد 

االستالم، وبعد    تاريخ  متتالية من)أربعة عشرة يوًما(  
رد   سيتم  المدة  المدفوعهذه  نقل  ال وتكاليف    السعر 

ملغًيا  عقد المبيعات هذا    وف يتم اعتباربالكامل. س
 دون أي مسؤولية تجاه أي من الطرفين. ئذ د عن

 
  فائض   إعادةعملية  تخضع    إعادة البذور..  7  –  4

المشتر  المبيعات هذا،   ألجل  اه البذور  عقد  بموجب 
متطلبات    عن فائضة    البذور عند اكتشاف أن هذه  

تقدير  المشتري  لكامل  ويجب    ADMمجموعة  ، 
موافقة   هذا   المسبقة  ADMمجموعة  طلب  على 

تطبيق.  اإلجراء يتم  أن  مناولة    يمكن    عند رسوم 
على على   الحصول  األمر    بذور،  الإعادة    موافقة 

يالذي   إبالغ  سوف  منح    المشتري تم  وقت  بها 
 الموافقة. 

 
المطالبات القائمة على عيوب  المطالبات.  .  8  -4

أو الحالة التي يجب أن تكون    ،أو الجودة  ،الكمية
  ، المشتري جانب واضحة عند الفحص المعقول من 

بها على الفور وتأكيدها عن   يجب أن يتم اإلخطار
طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني أو غير ذلك من  
الوسائل اإللكترونية أو بخطاب م رسل عن طريق  

المضمون بريد  ال األولى  السريع  الدرجة  في    من 
غضون يومي عمل من وصول السلع إلى وجهتها  

المملكة داخل  تحتفظ المتحدة.    البريطانية  النهائية 
قبل اتخاذ    بحقها في فحص السلع  ADM  مجموعة

  جانب المطالبة من    ةفي حال  أي إجراءات إضافية
  .المشتري 
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ال يمكن النظر في أي شكوى    الشكاوى..  9  -4
بموجب شروط عقد المبيعات ما لم يكن هناك دليل  
أدائها   أن  والمزمع  النامية  البذور  أن  على  واضح 

التي تم  البذور    هي  غير مرٍض كانت في الحقيقة
زرعهاوأنه    توريدها،  ومعدة    تربةفي    تم  مناسبة 

ب الوقت   عنايةومعالجة  طوال  صحيح   ،وبشكل 
المحتمل    ظروف التي منالتلك    لمثلفقط    تخضعو 

 أن تنتج محصواًل مناسًبا.   
 

المزرعة.  .  10  -4 في  المحفوظة  يجب  البذور 
  والكامل لكافة ضمان امتثاله الفوري    المشتري على  

المحفوظة   بالبذور  يتعلق  فيما  القانونية  االلتزامات 
ذلك  في  بما  المزرعة،    كافة توفير  ب   االلتزام  في 

مالك    جانب المعلومات ذات الصلة عند الطلب من  
. مالصلة أو بالنيابة عنه   والنباتات ذ   مربيوحقوق  

هذه االلتزامات القانونية في عدة أماكن،    تم توضيح
مجلس  الئحة  ذلك  في   رقم وربي  األ  االتحاد   بما 

(EC) No.2100/94  المفوضية    مجلسالئحة  و ؛
قانون  و ؛  No.1768/95 (EC)  رقم  األوربية

لسنة   المتحدة  بالمملكة  النباتات    ، 1997أصناف 
بموجب    يةوالتنفيذ   يةالتنظيم   اللوائحو  الممنوحة 

ذات  الحقة  تعديالت  أي  إلى  باإلضافة  القانون، 
 . سبق ذكرهكل ما لصلة 

 
البذور. .  11  -4 تقتصر )أ(    معالجة  أن    يجب 

عند تطبيق أي معالجة    ADMمجموعة  مسؤولية  
على   بناًء  البذور،  على  خالفه  أو  كيميائية  سواء 

المعالجة  أن يتم تنفيذ مثل هذه  على  ،  المشتري طلب  
الصحيح الوجه  للتعليمات    /  و  على  وفًقا  أو 

الموضحة من جهة تصنيع المادة الكيميائية محل  
أي مسؤولية أًيا    ADMمجموعة  . ال تتحمل  بحث ال

علية هذه المعالجة أو أي ضرر مباشر ا كانت عن ف
 أو الحق قد ينتج عنها. 

)ب( عند معالجة البذور باستخدام سائل أو مسحوق  
اآلفات  أو    ،لمكافحة  تدخينها  أو  األمراض،  أو 

واإلنب النقاء  نسب  فإن  على  تكويرها،  تعتمد  ات 
 قبل المعالجة.  إجراءها االختبارات التي تم

 
أو.  12  -4 التبعات  تضمن    المسؤولية.  تحديد 

ستكون    التي تم توريدهاأن البذور    ADMمجموعة  
من األصناف واألنواع المحددة في عقد المبيعات.  

مسؤوليتها عن أي من وكل    ADMمجموعة  تخلي  
صريحة أو ضمنية،  كانت  الضمانات األخرى، سواء  
المثال ال الحصر ضمانات بما في ذلك وعلى سبيل  

للتسويقال المقابلية  وعدم  بعينهلغرض    الئمة ،   ،
  .االنتهاك

 
  وافق تعدم    ةفي حال  ،ADMمجموعة  تقوم  وف  س

عقد في  شروط الصريحة  لأي من البذور المباعة ل
حالالمبيعات  في  أو  وجود   ة،  من    أي   ثبوت  نوع 

نقاء  الخلل الصحيحة  في  واألنواع  ،  األصناف 
  لمشتري ل اختيارها، باستبدال البذور المعيبة حسب و 
رسوم  مقابل   دون ب بإعادة    ،أي  ستقوم    كافة أو 
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قبل   من  المسددة  يتعلق    المشتري المدفوعات  فيما 
 بالبذور المعيبة. 

 
المسؤولية عن    ADMمجموعة  تتحمل  يجب أن  ال  

من   أي  استخدام  عن  تنتج  أضرار  أو  خسائر  أي 
الحقة   أو أضرار  خسائر  وعن أي  الموردة  البذور 

أي خلل في األداء    عن  عن هذا االستخدام أو  جمتن
أي الموردة  عن  أو  البذور  في  أي   ،عيب  وعن 

خسائر أو أضرار أخرى بما في ذلك أي خلل كلي  
الناتج ألن هذا الخلل قد   أو جزئي في المحصول 
 ،غيرها  وأ يعتمد على العديد من العوامل الطبيعية  

   .ADM مجموعة الخارجة عن إرادة  و 
 

وفًقا للعرف المعمول به في تجارة البذور، فإن أي 
ضمنية، أو  صريحة  أي  شروط  أو    أو  بيانات 

، غير ذلك   أو خالف  ونيةقان  سواء كانت   ضمانات،
. صراحة  بعدةستفي هذه الشروط م    نصوص عليها م

باعة أو معروضة للبيع على  يعتمد سعر أي بذور م  
يكون  وف  السابقة. س  ADMمجموعة  قيود مسؤولية  

أكبر البذور  هذه  حال  بكثير  سعر  المطالبة    ة في 
ه  بقبول  المشتري يقر  .  الً بتحمل مسؤولية أكثر شمو 

بأن    شراء الشروط،  هذه  على  بناًء   حدود البذور 
  .ةومعقول ةعادل ADMمجموعة مسؤولية 

 
كامنة..  13  -4 تنتقل  عيوب  أن  أمراض    يمكن 

الرياح طريق  عن  الحشرات   ،النباتات  أو    ،أو 
بشرية كما أنها قد   عن طريق وسائط  أو  ،الحيوانات 

أو البذور  في  محمولة  في  تكون  التربة.    موجودة 
البذور   ADMمجموعة  تعتقد   أن  ذلك  بموجب 

المباعة خالية من عيوب كامنة، إال أنه ليس شرًطا 
أن    ،للبيع خلو    ADMمجموعة  كما  تضمن  ال 

العيوب  هذه  من    عن   ة مسؤول  تكون   ولن  ،البذور 
  المحصول الناتج بأي حاٍل من األحوال.

 
لسنة  .  14  -4 والبذور  النباتات  أصناف  قانون 

 . 1997وقانون أصناف النباتات لسنة   1964
  ربو موضوع منح حقوق م  لسعر أي صنف  يخضع  

والبذور  النباتات  أصناف  قانون  بموجب  النباتات 
و1964لسنة   المعدلة  بصيغته  قانون   /  ،  أو 

النباتات  المعدلة، 1997لسنة    أصناف  بصيغته   ،
يتم تعديله ليتضمن تكلفة أي حقوق امتياز  وف  سو 

في حالة واجبة السداد لمالك الحقوق. إذا كان هناك  
السداد  واجبة  االمتياز  معدل حقوق  تغيير في  أي 

حال في  الحقوق،  مالك  الخاضع    ةإلى  الصنف 
يتم تعديل السعر وفًقا وف  ، فسالنباتات   ربولحقوق م

 لذلك. 
 

من التقصير.  .  15  -4 أي  تقصير  حال  في 
وفًقا  و لطرف اآلخر  لالطرفين في الوفاء بالعقد، يحق  

أو  الخاص   لتقديره  بالفاكس  إخطار  إرسال  وبعد   ،
بيع أو شراء،  ب  القيام  لكتروني،اإلبريد  البخطاب أو ب

على  مقتضى    حسب  ويجب  المقصر  ضد  الحال، 
المقصر تعويض الخسارة، إن وجدت، الناتجة عن  
هذا الشراء أو البيع عند الطلب. إذا كان أي طرف  
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مسؤواًل عن السداد غير راٍض عن سعر هذا البيع  
 المذكور  الحق  تتم ممارسة ذلكأو إذا لم    ،أو الشراء

وتعذر اتفاق الطرفين على األضرار، فيجب   ،أعاله
ة أي أضرار واجبة السداد من جانب الطرف تسوي

 المقصر عن طريق التحكيم. 
 

استحقاق   في  الطرفين  من  أي  تقصير  تسبب  إذا 
ل اآلخر  االطرف  عن  أن  تعويض  فيجب  ألضرار، 

على القيمة الفعلية أو المقدرة    لتعويض ا  اعتمد هذ ي
بين    ويجب االتفاق عليهللسلع في تاريخ التقصير،  

ن طريق التحكيم، غير أنه ال  الطرفين أو تسويتها ع
في عقد المبيعات   اضمنيً   وارد صراحة أو  يوجد شيء

  ردادالبائع باست  /  هذا من شأنه أن يخّول المشتري 
عن  أي بخسارة    تعويضات  يتعلق  فيما  أضرار 

األرباح عن إبرام أي عقود من الباطن بواسطته أو  
يجب حساب قيمة التعويض عن  .  نبواسطة آخري

في حال التقصير، إن وجدت، بناًء على    األضرار
العقد.  تم قيمة  أن  وسط  تاريخ  حساب  يكون  يجب 

أول يوم عمل يلي انتهاء فترة العقد.    منالتقصير  
عند المطالبة بتمديد  خ التقصير  يجب أن يكون تاري

أو   /  التحصيل القاهرة  القوة  فقرة  بموجب  التسليم 
يوم عمل يلي   االتفاق على خالف ذلك، هو أول 

   انتهاء فترة التمديد.
 

أي نزاع ينشأ  يخضع  يجب أن    .التحكيم.  16  -4
لقانون  لعن عقد المبيعات هذا من جميع الجوانب  

 على النحو التالي:    يتم حلهاإلنجليزي وي

النزاع إلى التحكيم وفًقا لقواعد   يجب أن يتم إحالة)أ(  
)التي   المحدودة،  الزراعية  اتحاد الصناعات  تحكيم 
يمكن الحصول عليها من مكتب االتحاد المسجل(، 

لم   االتفاقما  ذلك،    يتم  خالف   كافة   تقرو على 
على    ، أنهمبإبرام عقد البيع هذاالتي قامت  األطراف  

 اللتزام بها.ا واختاروابهذه القواعد  دراية
أو   ة،غير م سدد   بديون كان النزاع يتعلق  ما  )ب( إذا  

مشاكل قانونية أو فنية على قدر كبير  نطوي علىي
تت التعقيد  و   جاوزمن  مين ك  حّ الم    كفاءةمعرفة 
منهم   ضرورة  حلهاالمطلوب  نزاع  تضمن  إذا  أو   ،

للتحكيم، فيجوز ألي  يال  يضم طرف آخر   خضع 
من الطرفين قبل انقضاء وقت بدء إجراءات التحكيم  

، بالموافقة على التنازل  كتابةً مطالبة الطرف اآلخر،  
عن إجراءات التحكيم وإحالة التحكيم إلى التقاضي  

لطرف المقدم ليكون  يجب أن  .  مةالمحكالعادي في  
في حال سحب الموافقة دون سبب معقول    ،للطلب 

ن يوًما،  ي أو عدم تلقي إجابة في غضون ثماٍن وعشر 
 .المحكمة حرية بدء إجراءات 

 
الخاص  .  17  -4 الزمنية  بالمطالبة  القيود  ة 

يتعلق    :بالتحكيم فيما  بالتحكيم  المطالبة  يجب 
  28أو الحالة في غضون    ،الجودةدرجة  أو    ،بالكمية

وعشرون(   وصول  )ثمانية  تاريخ  من  متتالية  يوًما 
النهائية  وجهتها  إلى  المتحدة  في  السلع   المملكة 

وفيما يتعلق بالمطالبات األخرى )بما في    البريطانية،
جزء  أو  العقد  كمية  بكل  الوفاء  في  التقصير  ذلك 

المطالبةمنها( تكون  أن  يجب  غضون    ،    12في 
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  28شهًرا من آخر أيام فترة العقد أو  )اثنتي عشر(  
وعشرون(   حصاد )ثمانية  من  متتالية  يوًما 

أقرب.   أيهما  مراعاةالمحصول،  شروط   مع  أي 
تتعلق إجراءات   باإلجازة  خاصة  لبدء  الممنوحة 
الم اتحاد  تالمحكمة  تحكيم  قواعد  في  ضمنة 

يكون  أن  يجب  المحدودة،  الزراعية  الصناعات 
م شرًطا مسبًقا ألي حق في اتخاذ  يحكتال  قرار  إصدار

إجراء من قبل أي من الطرفين أو أي شخص يقدم  
أي منهما، بحيث إنه في حال    بالنيابة عنالمطالبة  

من   بأي  يتعلق  فيما  التحكيم  إجراءات  بدء  عدم 
المطالبات في غضون الحد الزمني المذكور، ت عتبر  
كل مسارات العمل ذات الصلة بهذه المطالبة، سواء  

أي    عن في  أو  التحكيم  قانونيةمحطريق    ، اكم 
 ساقطة بالتقادم وم تنازل عنها.

 
(  األطراف األخرى قانون العقود )حقوق    .18  -4

)أ( من قانون    (2)1  بند رقموفًقا لل  :1999لسنة  
لسنة   الخارجية(  الجهات  )حقوق  ،  1999العقود 

يعتزم الطرفان عدم فرض أي شرط من شروط العقد  
  طرف آخر.بواسطة 
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األعالف التغذية مسبقة الخلط و  -( 5القسم رقم )
 الكاملة

 
مبيعات   على  التالية  الخاصة  الشروط  تنطبق 

و  الخلط  مسبقة  التغذية  تسليم  األعالف وعمليات 
 الكاملة المتعلقة بتغذية الحيوانات:

 
التسليم.  .  1  -5 يحق  عمليات    للمشتري ال 

المطالبة بعقوبات أو إنهاء عقد المبيعات في حالة  
   التأخير.

الدوليةوفًقا   التجارة  غرفة  ،  ةالمختار   لمصطلحات 
  أو تلف   /  نقص و   ةفي حال  المشتري يجب على  

التباين  أو الوزن أو    الكمية،، أو  بالنسبة للمكونات )
القيام  عند التسليم،    لسلعل  بالنسبة  (وفقدان التماثل

  موعد أقصاه   ي، وفكتابةً   ADM  مجموعةإخطار  ب
إرفاق  مع  ،  االستالم  بعد اثنين وسبعين ساعة    (72)

للن وصور  النقل  عقد  من  أو    /   و  واقص نسخة 
للشحن البحري،  بالنسبة    المشتري يجب على  التلف.  

  فتح الحاوية، باإلضافة إلى االتصال على الفور عند  
الوكيل    ADM  بمجموعة تفاصيل  سيقدم  الذي 
 .وسيطالمحلي ال

وكأنها قد فد تم تسليمها   السلع يجب أن يتم اعتبار
عدم وجود إخطارات    ةفي حال   ،وفًقا إلخطار التسليم

مسؤولية    ADMمجموعة  تتحمل    يجب أال  .مكتوبة
أو في    المشتري أي تأخير أو تعليق للتسليم بسبب  

 القوة القاهرة.  ود وج حالة
 

يجب إعداد فواتير األسعار وشروط السداد.  .  2  -5
بأسعار يوم التسليم وفًقا لقائمة أسعار    السلعلكافة  

الخاصة.  ل   وفًقا  أو  ADMمجموعة   البيع  شروط 
  االتفاق يتم  ما لم    السلع  يجب أن يتم تسديد أثمان

ثالثين يوًما من    (30)على خالف ذلك، في غضون 
    تاريخ إصدار الفواتير.

في بتطبيق    ADM  مجموعة  تقوملن   خصم  أي 
قبل تاريخ السداد الموضح    السلع  سداد ثمن  ةحال

 على الفاتورة.
فرض في البداية  السداد المتأخر، سيتم    ةوفي حال

يسدده   مبلغ  أي  على  السترداد    المشتري رسوم 
لتخفيف   ثم  القضائية،  وغير  القانونية  التكاليف 

في نهاية    األقدم  األرصدة المستحقةلتسوية  و الفائدة  
بغض النظر عن أي تخصيص مختلف    المطاف،

 . المشتري للمبلغ الم سدد من قبل 
 

تلك  السلع  أسعار    تعتبر  األسعار..  3  -5 هي 
  تم التعبير عنها األسعار الم تفق عليها عند الطلب و 

اليورو، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك. عملة  ب
األسعار بالنسبة  هذه    أو   /  الواحد   للكيلوجرام  هي 

ضريبة    ال تشملو   ،أو للعبوة الواحدة  /  اللتر الواحد
  ADMمجموعة  . تحتفظ  (VAT)القيمة المضافة  

عن    في  حقالب مبلغها  يقل  التي  الطلبات  رفض 
المحلية(.   520.00 بالعملة  يعادلها  ما  )أو   يورو 

السعروف  س على  االتفاق  للمبيعات    يتم  بالنسبة 
في كل  حسب الطلب  الم صنعة    السلع  الخارجية و
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بحق عدم    ADMمجموعة  وتحتفظ ،  على حدة  مرة
  . يلو جرامك   1,000قبول طلبات للكميات األقل من  

 
 

يتم استبدال المسؤولية.    حديد التبعات أوت.  4  -5
بالفقرة  األحكام    فيالجزء األول    من  2-6  بند رقمال

  ADM  مجموعةتقتصر مسؤولية  يجب أن  : "  التالية
حالة   الطويةباستثناء  أو  ،  سوء  الخسائر  على 

األضرار المباشرة التي كانت متوقعة وقت إبرام عقد  
مسؤولية   تقتصر  عن   ADMمجموعة  المبيعات. 

%  5الخسائر واألضرار الناتجة عن التأخير على  
مع   عليه  المتفق  الشراء  سعر  من  أقصى  كحد 

في    المشتري   عاتق  على  يقع.  ADMمجموعة  
ار  إثبات أي خسائر أو أضر   عبء  جميع األحوال

    ناتجة عن التأخير".
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( رقم  و   -  (6القسم  المضافة  العناصر المواد 
 الرئيسية 

 
تنطبق الشروط الخاصة التالية على المواد المضافة 

 بالنسبة لتغذية الحيوانات:  عناصر الرئيسيةوال
 
تسليم طلب   المشتري يجب على  الطلب.  .  1  -6

وفًقا لمهلة  و قابل للتنفيذ خالل ساعات العمل مسبًقا  
عليه المتفق  مبيعات    التسليم  عقد  في  المذكورة 

من  ذي تم تأكيده أو على النحو ال ADMمجموعة 
 .في تأكيد طلب الشراء ADMمجموعة  جانب 

بإرسال تأكيد الطلب في   ADMمجموعة  وستقوم  
ساعة    ( 48) غضون  وأربعين  التسليم  بثمانية  تاريخ 

 المقدر من المخزن.
 

في حال تحميل السلع  عمليات التحميل.  .  2  -6
، يتم التحميل  بتوفيرها  المشتري   يقومعلى مركبات  

  مجموعة في غضون ساعات العمل التي تحددها  
ADM    ،التشغيلية. وإذا لزم األمر وفًقا للمتطلبات 

لمدة   بالسلع  االحتفاظ  أقصى   10يمكن  كحد  أيام 
نفقة   على  ولكن  األرصفة،    المشتري على 

إلى   السلع  ت عاد  التأخير،  هذا  بعد  ومسؤوليته. 
لعمليات تسليم أخرى. يمكن  تكون متاحة  المخزون و 

تأخير    المشتري   منح   24حتى  ولكن  ،  ةجديد فترة 
 يوًما كحد أقصى.بعة وعشرون( )أر 

 

. لن تؤخذ أي عينات لعمليات  عينات  سحب.  3  -6
 . عناصر الرئيسيةتسليم المواد المضافة وال

 
السلع   تفريغالمشتري  يجب على التسليم. . 4 -6

غضون  وصولها.    ( ساعتين)  2  في    يمكن من 
في حال تجاوز هذا الوقت، فرض    ADMلـمجموعة  

 المشتري.  الصلة علىالتكاليف اإلضافية ذات 
أو إنهاء عقد    غرامات المطالبة بللمشتري    ال يحق

 المبيعات في حالة التأخير. 
 

بالنسبة لكل تقلبات الوزن المسموح بها.  .  5  -6
في   بتقلبات  ي سمح  للطلبات،  المخصص  اإلنتاج 

قدرها   شحنة    50الوزن  أي  إرسال  يتم  ولن  كجم. 
 إضافية لهذه الكمية. 

 
التال.  6  -6 التسليم.السلع  عند  على  فة   يجب 

الدوليةوفًقا  المشتري   التجارة  غرفة   لمصطلحات 
(Incoterm المختار أو    /  ، وفي حال نقص و ة( 

) السلع  تلف   التسليم  للمكونات،عند  أو    بالنسبة 
الوزن، أو  التماثلأو    الكمية،  إخطار  (،  فقدان 

وف   ADMمجموعة   أقصاه  يخطًيا،    ( 72)موعد 
إرفاق نسخة  مع  ،  االستالماثنين وسبعين ساعة من  
يجب    .أو التلف  /   و  واقص من عقد النقل وصور للن

فتح    المشتري   على عند  البحري  للشحن  بالنسبة 
أيًضا االتصال  على    ADMمجموعة  بـ   الحاوية، 

  بيانات   التي ستقوم بدورها بتزويده بتفاصيلو الفور  
 .الوكيل المحلي



 

 
  

 

 

 36 

حال خطية،    ةفي  إخطارات  وجود  أن عدم  يجب 
 وفًقا إلخطار التسليم. قد تم تسليمها السلعت عتبر 

أالل أي    ADMمجموعة    تتحمل  يجب  مسؤولية 
أو في حالة  المشتري    تأخير أو تعليق للتسليم بسبب 

 القوة القاهرة. 
 

تلك    السلعأسعار  تعتبر  األسعار.  .  7  -6 هي 
  تم التعبير عنها األسعار الم تفق عليها عند الطلب و 

اليورو، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك. عملة  ب
األسعار بالنسبة  هذه  أو  /    الواحد   للكيلوجرام  هي 

الواحدة   للعبوة  أو  الواحد  تشملاللتر  ضريبة    وال 
  ADMمجموعة    (. تحتفظVATالقيمة المضافة )

  500.00الطلبات التي يقل مبلغها عن  بحق رفض  
ما  )أو  س  يورو  المحلية(.  بالعملة  يتم  يعادلها  وف 

السعر   على  الخارجية  االتفاق  للمبيعات  بالنسبة 
الطلب الم صنعة    السلعو على    في كل مرة  حسب 

قبول   ADMمجموعة    وتحتفظ  حدة، عدم  بحق 
 . يلو جرامك  500,00طلبات للكميات األقل من  

 
  يجب أن يتم تسديد أثمان   .السدادشروط  .  8  -6

لم    السلع االتفاقما  في   يتم  ذلك،  خالف  على 
إصدار 30غضون)  تاريخ  من  يوًما  ثالثين   )
في البداية  السداد المتأخر، سيتم    ةوفي حال  الفواتير.

السترداد    المشتري فرض رسوم على أي مبلغ يسدده  
لتخفيف   ثم  القضائية،  وغير  القانونية  التكاليف 

في نهاية    األقدم  األرصدة المستحقةلتسوية  و الفائدة  

بغض النظر عن أي تخصيص مختلف    المطاف،
 . المشتري للمبلغ الم سدد من قبل 

 
 

يتم استبدال المسؤولية.    حديد التبعات أوت.  9  -6
بالفقرة  األحكام    فيالجزء األول    من  2-6  بند رقمال

  ADM  مجموعةتقتصر مسؤولية  يجب أن  : "  التالية
حالة   الطويةباستثناء  أو  سوء  الخسائر  على   ،

األضرار المباشرة التي كانت متوقعة وقت إبرام عقد  
مسؤولية   تقتصر  عن   ADMمجموعة  المبيعات. 

%  5الخسائر واألضرار الناتجة عن التأخير على  
مع   عليه  المتفق  الشراء  سعر  من  أقصى  كحد 

في    المشتري   عاتق  على  يقع.  ADMمجموعة  
إثبات أي خسائر أو أضرار    عبء  جميع األحوال

 ناتجة عن التأخير". 
 المنشطات الحيوانية  - (7القسم رقم )

 
مبيعات   على  التالية  الخاصة  الشروط  تنطبق 
وعمليات تسليم المنشطات الحيوانية المتعلقة بتغذية  

 الحيوانات:
 

ت حدد الفواتير بالسعر الساري في  األسعار.  .  1  -7
على    يتم االتفاق  وما لمالمشتري.    ي طلب تاريخ تلق 

بدون حساب خالف ذلك، تكون األسعار صافية،  
  أي سعر تسليمك باب المصنع   (EXW)  النقل  تكلفة

الدولية وفًقا    - التجارة  غرفة    لمصطلحات 
(Verton ICC 2020 )  ، الضرائب و   باستثناء 
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أساس   على  حسابها  يتم  تم  األسعار  التي  التي 
تطبيقلمشتري.  ل  إبالغها يتم  أن  السعر   يجب 
حال  ،الجديد  السعر  ةفي  عقد    فترةأثناء    في  تغير 

على أي عمليات تسليم جديدة اعتباًرا من    المبيعات،
 تاريخ سريان السعر الجديد.

 
السداد.  .  2  -7 سداد شروط  يتم  أن  ثمن    يجب 

)  السلع ثالثين  غضون  تاريخ  30في  من  يوًما   )
 .على خالف ذلك  يتم االتفاقما لم    ،إصدار الفواتير

سداد  يتم  أن  من  غير  الجزء    يجب  عليه  المتنازع 
 ة وجود في حال  الفاتورة في تاريخ االستحقاق األصلي

 . نزاع
حال في  أنه  إلى  المشتري    ةباإلضافة  امتثال  عدم 

يحق أعاله،  المحددة  السداد    مجموعة لـ  لشروط 
ADM    أخرى سارية،   أي عقد مبيعات   تنفيذ تعليق  

 .جديدة شراء وعدم قبول طلبات 
 

الم.  3  -7 الخسائر  .  خاطرنقل  مخاطر  نقل  يتم 
بمجرد   ADMمجموعة    بسلع  واألضرار التي تلحق

تلك  تسليم   وفًقا   المشتري   إلى  السلع  مثل 
 Verton ICC)  لمصطلحات غرفة التجارة الدولية

 .(EXW) الخاصة بشروط البيع (2020
 

بفرض  المطالبة  للمشتري    ال يحقالتسليم.  .  4  -7
 أو إنهاء عقد المبيعات في حالة التأخير.  غرامات 

لمصطلحات غرفة التجارة  وفًقا  المشتري    يجب على
 نقص و ، وفي حال  ة( المختار Incoterm)  الدولية

أو   بالنسبة للمكونات،عند التسليم )السلع  أو تلف    /
الوزن، أو  التماثلأو    الكمية،  إخطار  فقدان   ،)

وف   ADMمجموعة   أقصاه)  يخطًيا،  (  72موعد 
إرفاق نسخة  مع  ،  االستالماثنين وسبعين ساعة من  
أو التلف. يجب    /   و  واقص من عقد النقل وصور للن

البحر   المشتري   على للشحن  فتح  بالنسبة  عند  ي 
أيًضا االتصال  على    ADMبـمجموعة    الحاوية، 

  بيانات   التي ستقوم بدورها بتزويده بتفاصيلو الفور  
 .الوكيل المحلي

حال خطية،    ةفي  إخطارات  وجود  أن عدم  يجب 
 وفًقا إلخطار التسليم. قد تم تسليمها السلعت عتبر 

أالل أي    ADMمجموعة    تتحمل  يجب  مسؤولية 
أو في حالة  المشتري    للتسليم بسبب تأخير أو تعليق  

 القوة القاهرة. 
 
يتم استبدال المسؤولية.    حديد التبعات أوت.  5  -7
بالفقرة  األحكام    فيالجزء األول    من  2-6  بند رقمال

  ADM  مجموعةتقتصر مسؤولية  يجب أن  : "  التالية
حالة   الطويةباستثناء  أو  سوء  الخسائر  على   ،

األضرار المباشرة التي كانت متوقعة وقت إبرام عقد  
مسؤولية   تقتصر  عن   ADMمجموعة  المبيعات. 

%  5الخسائر واألضرار الناتجة عن التأخير على  
مع   عليه  المتفق  الشراء  سعر  من  أقصى  كحد 

في    المشتري   عاتق  على  يقع.  ADMمجموعة  
ضرار  إثبات أي خسائر أو أ  عبء  جميع األحوال

 . ناتجة عن التأخير"
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 ختبرات خدمات الم - (8القسم رقم )
 
الخاصة التالية على    ط. تنطبق الشرو عام.  1  -8
أو   افةك الخدمات  أو  التحليالت  أو  المنتجات 

 "(.الخدماتالنصائح أو التدقيقات )"
 

يتم إعداد وف  . سإجراءها  الخدمات التي بدأ.  2  -8
. وبالنسبة للمشترين  إجراءها بدأ خدماتفواتير بأي 

تحتفظ    دول  داخل األوروبي،  مجموعة  االتحاد 
ADM    :التالية اإلدارية  الرسوم  فرض    15بحق 

يورو باستثناء    50  تقل قيمته عنيورو ألي طلب  
يورو للمشتري خارج    30ضريبة القيمة المضافة؛  

  500عن    ألي طلب تقل قيمتهاالتحاد األوروبي  
 يورو باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

 
. أوقات التسليم بالنسبة لتقارير الختبارات.  3  -8

إلى اإلشارة  االختبارات    تتم  تقارير  تسليم  أوقات 
المطالبة    للمشتري فقط. ال يحق    تقديريةباعتبارها  

في حالة التأخير.    غرامات أو  ،  أضرارتعويضات  ب
أو نتائج جزئية    وسيطةإصدار تقارير اختبار    نيمك

طلب   على  بناًء  مؤقت  أن المشتري بشكٍل  إال   ،
الموقعة   النهائية  النسخة  في  سيتمثل  المرجع 

 المتضمنة للنتائج. 
 

تقارير   يتم إرسال. الختباراتإرسال نتائج . 4  -8
على    يتم رفعهاأو    /  عن طريق البريد اإللكتروني و

خارجية مؤمنة مخصصة لذلك. يمكن   إنترنت   شبكة

بالبريد  التقارير  المشتري،   إرسال  طلب  على  بناًء 
رسوم قدرها    أخرى   مقابل  لكل    15إضافية  يورو 

 ( LIMS)  التقارير بواسطة برامج  يتم تثبيت شحنة.  
يتم  ويتم التحقق منها عن طريق التوقيع اإللكتروني.  

  عن طريق البريد اإللكتروني بتنسيق   إرسال التقارير
لضمان سالمة المستند. ال ت رسل   (PDFنموذج )

إلى إال  إليه  التقارير  المرسل  أو   / إليه  م  المرسل 
طلب   المذكورين أو  التعاقدية  المستندات  في 
صحة رسالة البريد اإللكتروني   يتم ضمان التحليل.  
  يمكن   عنوان البريد اإللكتروني للمرسل. ال  من خالل

أي مسؤولية في حال سرقة    ADMمجموعة    تحميل
 الهوية أو تعديل المستندات بعد استالمها.

 
للعينات  . بالنسبة الفواتيروإصدار األسعار . 5  -8

تطبيق،  لخدماتا  ألداء  المرسلة إجراء  سعر    يتم 
أي الخدمة   باستثناء  العينات،  يوم تسجيل  الساري 

مجموعة  الطرفين. تحتفظ    يوافق عليهعقد خاص  
ADM  انتهاء   في  حقالب قبل  مقدمة  دفعة    طلب 

بالحق في  ،خدماتإجراء أي   تحتفظ  تحديث   كما 
يتم إعداد وف  في أي وقت. س  الخدماتإجراء  سعر  

تم إيقاف إجراءها  أو   تم تنفيذها خدماتفواتير بأي  
طلب    التنفيذ أثناء    في على  .  أيًضا  المشتري بناًء 
أيًضا  وف  س فواتير  إعداد   تنفيذ   استئناف  عند يتم 
يتم  .  المشتري   بناء على طلب   لخدماتا يجب أن 

ثالثين يوًما من تاريخ    ( 30)في غضون   قيمةال  سداد 
 إصدار الفواتير.
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يجب أن  .  حفظ العيناتو بيعة الخدمات،  ط.  6  -8
مسؤولية   البيانات    المشتري تستمر  قام  عن  التي 

ألداء   ADMمجموعة  إلى    جانبهمن    بتقديمها
إرسالالخدمات.   يتم  أن  على    يجب  العينات 

عند المشتري مسؤولية   يتم.  تتعهد   ما  عينة،  أخذ 
باتخاذ الخطوات الالزمة لالمتثال   ADMمجموعة  

الوسائل. بللمتطلبات المعيارية للتحليل وفًقا اللتزام  
وف  ، سالمشتري   طرف  من  مؤشرات عند عدم وجود  

تراها    ADMمجموعة  تطبق   التي  التحليل  طريقة 
م  ضوء  في  مناسبة  االستقصائيةأكثر  ، صادرها 

عن    ADMمجموعة  ـ  تقع على   دون أي مسؤولية و 
عينة. عندما  ألسلوب محدد بالتقصير في االمتثال  

المتاحة   الوسائل  أو  العمل  عبء  يسمح  في ال 
الخاصة، وبعد إخطار    قراتهافي م   بالتنفيذ   المتناول
األصول  المشتري  يو   ،حسب  أن  يجب  منح  الذي 

ال  بدوره يمكن  مكتوبةموافقته    ADMمجموعة  لـ، 
معمل من    فيالتحليل    إجراء   التعاقد من الباطن على

 اختياره. 
أن   بالعينات    ADMمجموعة  تحتفظ  يجب 

بناًء    من الوقت تختلف في مدتهاواألصناف لفترة  
طبيعتها التنظيمية  ،على  متطلباتها  نظام   ،أو    أو 

. تخضع  ADMمجموعة  الجودة المتبع لدى    مراقبة
أخرى   احتفاظ  متطلبات  من  بالعينة  أي  صادرة 

التحققو   المشترى  طريقمنها    تم  مجموعة    عن 
ADM   عينات   يتم إعادة. لن  لتحميلهم بقيمة فاتورة

تقديمها   أجل  ADMمجموعة  إلى  تم    إجراء   من 
بناًء على طلب تخضع إعادة العينة  .  عليها  تحليل

،  ADMمجموعة  االستثنائي وبعد موافقة    المشتري 
يورو باستثناء    20رسوم إضافية قدرها    فرض   إلى

ضريبة القيمة المضافة. يجب إتالف عينات المواد 
غير المستقرة والقابلة للتلف، أو المواد التي تتطلب  

تنفيذ   معينة  مرافق بمجرد  عليها،    التحليل   للحفاظ 
ة في  المسؤولي  ADMمجموعة  . ال تتحمل  األخير

 أي حال من األحوال عن التلف العرضي للعينات.
على ذات  المشتري    يجب  العينات   التأثيرات ذكر 

مية  مسببة للالمسببة للطفرات أو  أو  )المسرطنة،   س 
المواد  (،  اإلنجابية أو  المضرة،  أو  السامة،  أو 

للتآكل أي    ،عديةالم  أو  المهيجة،    أو  ،المسببة  أو 
  األفراد   خطر آخر قد يؤثر على صحة أو سالمة

يكون    ADMمجموعة  المتعاونين مع   التي قد  أو 
 لها تأثير سلبي على البيئة. 

عينة    ADMمجموعة  لـ يمكن   تساورها  إتالف أي 
تعرض    الشكوك أنها  لديهافي  ألي    العاملين 

مسؤولية   دون  تجاه    ADMمجموعة  لـ مخاطر، 
تحمل  المشتري  المسؤولية    ADMمجموعة  . 

أي عامل لديها إلى  في حال ثبوت تعرض    لمشتري ل
بالعينة المرسلة دون قيام    لها عالقة مباشرة  حادثة

معلومات   المشتري  أي  م سبقة   بإرسال    مكتوبة 
 بسميتها. 
المسؤولية عن أي   ADMمجموعة  تتحمل    يجب أال 

تقارير    علىاستناًدا  المشتري  قرارات الحقة يتخذها  
 .الم نفذة أو الخدمات  / االختبارات و
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الشعار.  7  -8 االستخدام  يخضع  .  استخدام 
  ADMمجموعة  لـالمشترك لشعار الشركات التابعة  

(“Upscience”  و“Adgene by 
Upscience”  مع عالمة اعتماد )Cofrac   للقواعد

 التالية: 
في  ال ي سمح بنسخ تقارير االختبار إال  .  7-1- 8

 الكامل.شكلها 
نسخ عالمة االعتماد إال  إعادة  ال يجوز  .  7-2- 8

لـ التابعة  الشركات  شعار   ADMمجموعة  مع 
)“Upscience”  و“Adgene by 

Upscience”  في نفس المربع وبنسب أصغر من )
التابعة   الشركات   ADM  مجموعةلـشعار 

)“Upscience”  و“Adgene by 
Upscience”.) 

دائًما  إعادة  يجب  .  7-3- 8 نسخ عالمة االعتماد 
مع العناصر التالية: رقم االعتماد والبيان  مصحوبة  

العنكبوتية  على  احمتال"النطاق  و   الشبكة  :  موقع 
www.cofrac.fr ." 

عالمة االعتماد على    يجب إعادة نسخال  .  7-4- 8
 . الخدمات المنتجات أو

عالمة االعتماد في يجب إعادة نسخ    ال.  7-5- 8
 . معنونهخطاب أوراق 

 
  المهارة   وخبرات   تفاقيات اال تظل  .  السرية.  8-8

قبل    المعرفية من    ADMمجموعة  المستخدمة 
وتنفيذ   مستندات خدماتهالتطوير  أي  عن  ، فضاًل 

ألن    لمشتري لال يجوز  ذات صلة، مملوكة لها فقط.  

في   باستخدامها  يم يقوم  ال  أخرى.  لك  تأغراض 
صناعية  المشتري  ملكية  حقوق  أو  أي  حقوق  و ، 

، المستندات مثل هذه االتفاقيات، أو    فكرية فيملكية  
المعرفية  خبرات أو   يجب أن  التي قد ال  و ،  المهارة 

سبب    وألي  مع أي أطراف أخرى    المشتري   يتداولها
  موافقة خطية   ADMمجموعة  كان، ما لم تمنحه  

 على ذلك.  مكتوبة
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مبيعات زيت فول الصويا،   –  9القسم 
ومسحوق فول الصويا في جمهورية 

 :صربيا
تنطبق الشروط واألحكام الخاصة التالية  

على مبيعات وتسليمات زيت فول 
الصويا ومسحوق فول الصويا  

 "( في جمهورية صربيا. البضاعة)"
 
: ولدرء الشك، تمثل  كامل االتفاقية 9-1

هذه الشروط واألحكام العامة للبيع  
والتسليم، وكل عقد بيع محدد ومكتوب، 

ه دي  كامل اتفاقية واحدة بين شركة إي
إم، والمشتري فيما يخص موضوع عقد  

 "(. العقدالبيع المكتوب )"
 
تتحدد كمية   :كمية البضاعة 9-2

البضاعة عند تحميلها للنقل، بالوزن  
المقاس بالميزان الصادر عن شركة إيه  

 دي إم في مكان التسليم.  
 
: مع عدم اإلخالل جودة البضاعة 9-3

الجودة،  -(  4بما جاء في القسم ) 
والعينات، تحت الباب األول  الوزن،

للشروط واألحكام العامة، يلزم مطابقة  
جودة البضاعة لمواصفات جودة المنتج  

 الواردة في العقد. 
 
: على شركة إيه دي إم،  العينات 9-4

بطلب من المشتري، جمع ثالث عينات  
من نفس البضاعة من كل تسليم؛  

يخصص من هذه العينات الثالث واحدة 
ي إم، وواحدة إلى  إلى شركة إيه د

المشتري، وواحدة تخزنها شركة إيه  
دي إم بغرض تحليلها من جهة محايدة 

 إن نشأ أي نزاع.  
 

في حالة   :تحليل الجهة المحايدة 9-5
وجود اختالف في نتائج الفحص 

المعملي بين شركة إيه دي إم 
والمشتري، بخصوص النزاع على  

جودة البضاعة المسلمة، تكون نتائج  
لمحايد نهائية وملزمة للطرفين؛  المعمل ا

ويتحدد المعمل المحايد ويتم تأكيده كتابة  
بموجب اتفاق متبادل بين شركة إيه دي  

 إم والمشتري. 
 
: بدون اإلخالل بما جاء  التسليم 9-6

الطلب والتسليم،   – ( 2في القسم )
تحت  التحميل والتعبئة  –( 3والقسم )

الباب األول من لشروط واألحكام 
 العامة، تنطبق الشروط التالية: 

قد تم فور تحميل البضاعة   يعتبر التسليم
 في وسيلة نقل المشتري. 

 
تلتزم شركة إيه دي إم بتسليم البضاعة  

للمشتري عن كل طلب على حدة صادر  
من المشتري؛ وعلى المشتري تسليم  
الطلبات إلى شركة إيه دي إم كتابة  

)وذلك يتضمن البريد اإللكتروني( في  
( أيام عمل  3موعد ال يتجاوز ثالثة ) 

قبل اليوم المتوقع للتسليم، من تاريخ  
 الطلب.  

 
ه دي إم إيقاف تسليم  يحق لشركة إي

البضاعة لحين سداد جميع المدفوعات 
 المستحقة بموجب العقد. 
من قبل شركة   –تُرفق المستندات التالية  

مع كل شحنة ترسلها شركة  -إيه دي إم  
 إيه دي إم:  

 ( الفاتورة 1
 ( إشعار تسليم 2
 ( شهادة الجودة3
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 ( تقرير الخلو من التعديل الوراثي 4
 ( إشعار الوزن 5
 
: على شركة  شروط تسليم البديل 9-7

،  2-5إيه دي إم العمل بما ورد في البند 
تحت الباب األول من الشروط واألحكام 

العامة، وفقط في حالة قيام المشتري  
بإبالغ شركة إيه دي إم بمطالبته  

المكتوبة في خالل خمسة عشر يوًما من  
اكتشاف عدم االلتزام، وتمكين شركة 

ص البضاعة  إيه دي إم من إعادة فح
 غير المطابقة.  

 
: كضمان لسداد الثمن  الضمان 9-8

المتفق عليه، يصدر المشتري إلى  

( كمبياالت  3شركة إيه دي إم ثالث )
على بياض مصدقة ومسجلة، موقعة، 

عدم  كل على حدة، تتضمن شرط "
الصلة،   و"، مع خطاب التظهير ذالطعن

وبطاقة نموذج توقيع، بغرض تحصيل  
سددة في حالة عدم  أية مبالغ غير م

 الوفاء بأي من التزامات العقد. 
 

كما تنطبق الكمبياالت أعاله في حالة  
تغيير األشخاص المفوضين بتمثيل  

أطراف العقد، واألشخاص المفوضين  
باستخدام أموال من الحسابات، وكذلك 

التغيير في الختم والحالة، وأية تغييرات  
جوهرية أخرى.  

  
  

 

 
 

 


