
 

 
Terms & Conditions of Sale  شروط وبنود عقد البيـــع 

     
1. Different terms and conditions of the Buyer are not accepted, even if they have not 

been expressed. 
 1) وبنود مختلفة من قبل المشتري ، حتى لو لم يتم التعبير عنها صراحة ً.لن يتم قبول أية شروط  

     
2. Any or all business, including acceptance of orders or the provision of advice, information, 

consultancy, services, spare parts, machinery, design, manufacture, erection, bought-in-
services, hire, or any other work undertaken by Quarry Mining L.L.C. herein each 
respectively called “the Seller” whether gratuitously or otherwise is transacted subject to 
the conditions herein set out. Each condition shall be deemed to be incorporated in and 
be condition of any agreement between the Seller and the Buyer. 

ل أو كل األعمال بما في ذلك قبول الطلبيات أو تقديم النصح أو المعلومات أو االستشارة أو الخدمات أو قطع أي عم 
م به أو أي عمل آخر تقو االستئجارأو  الخدمات المشتراةأو التركيب أو  التصنيعالغيار أو الماكينات أو التصميم أو 

قد تمت بصورة ربحية أم خالفه  تكان سواء ً"البائع"  كل منهم على التوالي ذ.م.م بموجب هذا يسمى اري ماينينغكو
 بائعالبين  ةويكون شرطا ألي اتفاقيقد تم تضمينه . ويعتبر كل شرط الواردة في هذا العقدلشروط مع مراعاة ا
 .والمشتري
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3. No agent or employee of the Seller has the Seller’s authority to alter or vary these 

conditions except with the Seller’s written confirmation under the hand of the General 
Manager of the Seller or anybody being legally authorized to represent. 

في تغيير أو تبديل هذه الشروط باستثناء ما يكون بالتعزيز  البائعسلطة  لدى البائعليس ألي وكيل أو ألي موظف  
 .لدى البائع أو أي فرد مفوض قانونا ً بتمثيلهعام المدير العلى أن يكون ذلك بتوقيع  البائعالكتابي من 
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4. Any tender or quotation by the Seller shall unless otherwise agreed in writing be subject 

to immediate acceptance by the Buyer and shall be deemed withdrawn if not accepted 
immediately by the Buyer or within such a period as may be agreed by the Seller in 
writing. Any tender or quotation by the Seller shall be subject to revision before or after 
acceptance, in the event of changes in prices, exchange rates or applicable changes. On 
verbal acceptance by the Buyer of any tender or quotation the Seller will be bound by the 
order only when written confirmation has been given by the Buyer and acknowledged in 
writing by the Seller, subject always to the approval of the Buyer’s credit and terms under 
which it will be extended. 

، ما لم يرد خالف ذلك باتفاق خطي ، يكون خاضعا للقبول الفوري من البائع أي عطاء أو عرض أسعار من جانب  
وافق يأو في غضون تلك الفترة حسبما المشتري في حالة عدم قبوله فورا من جانب  ، ويعتبر مسحوباالمشتري جانب 
ي حال ف الموافقة عليه ،للمراجعة قبل أو بعد  البائعأي عطاء أو عرض أسعار من جانب ويخضع عليه كتابة.  البائع

 ةأو عرض أسعار شفاه ألي عطاء المشتريفي حالة قبول . ر في األسعار أو أسعار الصرف األجنبييدوث أي تغيح
مع خضوع تابة ، ك ويقر بها البائع المشتريكتابة من جانب  تأكيدهابالطلبية إال عندما يتم  ا ًكون ملتزميال  البائع، فإن 

 .الخاصة بتقديم هذا االئتمانشروط الو العتماد االئتمان للمشتري ذلك دوما ً
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5. Any information from the Buyer necessary to enable the Seller to proceed with any order 

must be furnished within a reasonable time, otherwise the Seller may at its option cancel 
the order or charge to the Buyer any additional price for the delay. In case of cancellation 
the Buyer will be liable to the Seller for any loss incurred by it. 

غضون فترة زمنية  فيفيتعين تقديمها  طلبيهألن يبدأ في تنفيذ أي  البائعالمشتري لتمكين قبل من الزمة علومات وأية م 
ي نتيجة فضيف على المشتري أي سعر إضايلغي هذه الطلبيه أو يحسب اختياره أن  للبائعوإال فإنه يجوز  ، معقولة

 .يتكبدهاعن أي خسارة  البائع أمام المسئوليةالمشتري  يتحمل،  ال اإللغاءحفي ولهذا التأخير. 
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6. The Seller undertakes to transfer to the Buyer the benefit of any manufacturer’s warranty 

applicable to overseas sales covering the goods sold by the Seller to the extent that such 
warranty may be so transferred. The Buyer shall also be entitled to the benefit, in so far 
as it may be transferred to the Buyer, of any rights, which the Seller may have against the 
supplier of such goods in respect thereof. The Seller’s liability is limited to making the 
benefit of such right available to the Buyer to the extent aforesaid. This undertaking is in 
lieu of and excludes any other conditions, guarantees or warrantees express or implied, 
statutory or otherwise. 

يعات لمبفيما يخص امن أي ضمان ساري وصادر من الجهة المصنعة له  المنافع ينقل للمشتريبأن  البائعتعهد ي 
 المشتري من حق وكذلك. المنقولبالقدر المسموح به في الضمان  البائعالمستوردة لتغطية البضائع المباعة من قبل 

ورد هذه من قبل م للبائعأي حقوق قد تكون  من،  المشتريبالقدر الذي يسمح به نقل ذلك التحويل إلى ،  االستفادة
 الذكر. هذا الحق المتوفر للمشتري بالقدر سالفالستفادة من ا على البائع مسؤولية. وتقتصر يخص ذلكالبضائع فيما 

  قانونية أو غير ذلك. ،  نت صريحة أو ضمنيةشروط أو ضمانات أو تراخيص سواء كا ةأي ويبطلهذا التعهد  ويلغي
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7. In no event shall the Seller be liable (except to the extent if any of its undertaking as 

aforesaid) for any loss, injury or damage however caused or arising. The Seller shall not 
be liable for consequential damage including without limitation loss of business or profit 
however caused and shall not be liable for any damage (consequential or otherwise) 
arising from the use of stoppage or breakdown of any goods or machinery sold by the 
Seller or in any other way from the performance of such goods or machinery in operation. 

أي عن  (وفق ما سلف ذكرهالتزاماته أي من  يكون بقدرعدا ما فيما ) ال يتحمل البائع المسئولية بأي حال من األحوال 
 في ذلك على المثال ال الحصربما عن أي ضرر ناشئ  وال يكون البائع مسئوال ً. يحدث أو ينشأ، ضرر  خسارة
ف أو أو التوق االستعمالقانونا عن أي ضرر ينشأ من  وال يتحمل المسئولية أياً  كان سببهاالعمل أو الربح  خسارة

أو بأي طريقة أخرى من أداء مثل هذه البضاعة أو  البائععطل في أي من البضائع أو الماكينات المباعة بواسطة تال
 يل.التشغ خاللالماكينات 
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8. If performance of any obligation by the Seller is prevented, delayed, or interfered with by 

war, strike, accident or force majeure of any other cause beyond the Seller’s control the 
Seller may at its option suspend performance or cancel the obligation and shall be paid a 
reasonable price for any work already done. 

أو التدخل فيه بسبب الحرب أو اإلضرابات أو الحوادث أو  هأو تأخير البائعأداء أي التزام من جانب  تعذرفي حالة  
 االلتزاموقف أداء هذا ياختياره أن  وفق للبائعيجوز  البائعقاهرة أو أي سبب آخر خارج نطاق سيطرة  ظروفأي 
 .بالفعلغيه ويتم دفع سعر مناسب مقابل العمل الذي تم انجازه يلأو 
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9. Times or dates for delivery or performance are business estimates only and not 

contractual obligations of the Seller. The Seller will make every endeavor to deliver or 
perform. 

بذل يأن  ليهوع لبائععلى االتزامات تعاقديه  وال ُتعدلتقديرات العمل فقط  األداءتخضع مواعيد وتواريخ التسليم أو  
 .مساعيه وجهده إلنجاز التسليم أو األداء
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10. No illustrations, drawings, specifications, dimensions, details or statement contained in 

any catalogues or other documents or references thereto are to be treated as contractual’ 
but that they are intended as a guide only. 

ت أو كتالوجا أي ترد فيرسومات توضيحية أو خرائط أو مواصفات أو أبعاد أو تفاصيل أو معلومات  تعتبر أيةال  
 اإلرشاد فقط. منهامواد تعاقدية وإنما المقصود  بمثابةأو مراجع أخرى خاصة بذلك  مستندات ةأي
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11. The Seller accepts no responsibility for sites or foundation or (except when supplied by 

the Seller) for any framework or support for machinery or for compliance with statutory 

regulations or local by-laws or the fulfillment of any special requirements to the Buyer. 

The Buyer is responsible for the proper adaptation of any designs to the Buyer’s own 

circumstances. 

عمال ة أعن أيأو )فيما عدا ما يتم توريدها عن طريق البائع( أي مسؤولية عن المواقع أو األساسات  البائعقبل يال  
 شتري.بالمخاصة عن االلتزام باألنظمة أو اللوائح المحلية أو عن الوفاء بأية متطلبات أو  للماكيناتدعم  هيكلية أو
 .بالمشتري نفسهالظروف الخاصة  وفقي تصميمات الصحيح ألتكييف المسؤولية  المشتريويتحمل 
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12. Where the Seller undertakes to install machinery, preparation of a clear site with suitable 

foundations and access, storing and protecting of materials supplied, provision of all 

necessary lifting tackle, fuel, water, latrines, oil waste and other house stores, and 

sufficient labor and assistance to enable the Seller to proceed with and complete 

installation works undertaken and to start and set the machinery to work, are the 

responsibilities of the Buyer alone, other than where such provisions may be expressly 

including within the contract. 

مجهز تحضير الموقع الخالي الالمشتري يتحمل وحده المسئولية عن بتركيب الماكينات فإن  البائعفي حالة التزام  
الوقود و الالزمةمعدات الرفع  كافةواد الموردة وتوفير ـة المـباألساسات المالئمة والوصول إليه وكذلك تخزين وحماي

ن ـتمكيلة ـالكافيوالمساعدة العمالة  مع واءـات اإليـوغيرها من مستودعازن مخلفات الزيت ـمخوض ـوالماء والمراحي
ف ما إذا وهذا بخال ،ات ـبها وكذلك تمكينه من تشغيل الماكين زامـااللتتم ب التي ـأعمال التركي وإتمام بدءمن  عـالبائ

 د.ـام قد وردت صراحة ً في العقـكانت تلك األحك
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13. If installation is prevented, delayed, or impeded by any act or omission of the Buyer 

including failure to advise the Seller of any special local conditions the Buyer shall pay 

such extra charge as the Seller shall reasonably require. 

ي إبالغ اإلخفاق فبما في ذلك  المشتري بمن جان أي فعل أو تقصير أو إعاقته أو تأخيره أوالتركيب  تعذرفي حالة  
 .رة معقولةبصو يطلبها البائعالتي  اإلضافيةدفع المصاريف المشتري بيلتزم  ، ةظروف محلية خاص بأية البائع
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14. Where the Seller provides any labor on the Buyer’s site the Buyer shall indemnify the 

Seller against the consequences of any defect or unsuitability or any plant, tackle, or 

apparatus provided by the Buyer and against any claim by third parties, or any claims 

howsoever arising in respect of any liability arising under local laws. 

عدم وب أو ية عينتائج أ مقابل البائعتعويض المشتري ، على المشتري في موقع في حال قيام البائع بتوفير أية عمالة  
 مطالبات ةأو أي وكذلك مقابل أية مطالبات من الغير المشتريمن  ةمقدمأو الِعدد ال األجهزة أوألي من المعدات مالئمة 

 أيا ً كان سببها فيما يخص أي التزام ينشأ بموجب القوانين المحلية.
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15. The Seller may supply its workmen with time sheets to be submitted weekly to the Buyer 
who shall check and sign the same and all the time sheets signed correctly by the Buyer 
shall be conclusive of the correctness of their contents. 

التوقيع مشتري لمراجعتها وعلى أن ُتقدم بصفة أسبوعية للبصحف الدوام  أن يقوم بتزويد العمال لديه للبائعيجوز  
 صحة محتوياتها. بشأنعليها وكافة صحف الدوام الموقعة من المشتري بصورة صحيحة تعتبر حاسمة 
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16. Payment shall be made in local currencies and to dates agreed in accordance with the 
arrangements agreed between Buyer and Seller. 

 16) لمشتري.المتفق عليها فيما بين البائع وا للترتيبات وفقا ًوالمتفق عليها في المواعيد  ةالدفع بالعمالت المحلييتم  

     

17. The Contract price will be payable by the Buyer in strict accordance with the contract 

terms notwithstanding any delay in delivery or performance under the contract or any 

adjustments, corrections, or defects which may be required to the goods or work 

supplied. The Seller has the right to suspend performance of any contractual obligations 

to the Buyer if the Buyer’s account becomes overdue and an additional given period of 

one week will not be honored by the Buyer. 

 رـتأخي أي ر عنـبصرف النظعقد المنصوص في اللشروط ل وفقا ً المشتريع من جانب ـد مستحق الدفـيكون سعر العق 
أو ائع لبضل الزما ً قد يكون مما تصحيحات ألي عيوب  أوالت ـتعدي أو أيةد ـبموجب العقأو التنفيذ م ـفي التسلي

في حال  يرـنحو المشت ةـتعاقديال اتـلتزاميقوم بوقف تنفيذ أي من اال أن للبائع ويحق األعمال التي يتم توريدها.
زام من جانب ـوع دون التـمرور مهلة إضافية قدرها أسبد استحقاق حساب المشتري دون سداد ومع ـفوات موع

 ري.ـالمشت
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18. In no case property in supplied goods by Seller will pass to the Buyer until payment of the 

full contract price for the goods including the price for installation or other works to be 

done by the Seller has been received in full by the Seller. 

ع ـللبائ املبالكدفع سعر العقد  عند إال ريـموردة من البائع إلى المشتبضائع  أية ملكية األحوالحال من أي ال تنتقل ب 
 يقوم البائع بإنجازها.أو أية أعمال أخرى البضائع بما في ذلك سعر الترتيب  بخصوص تلك

(18 

     
19. Where machinery or any other goods belonging to the Seller has been delivered to the 

Buyer for work to be carried out upon it and/or for the incorporation into it of goods to 
be purchased by the Buyer in case of default by the Buyer towards the Seller (whether 
with or without previous notice) may retain possession of such machinery or other goods 
and is, in such circumstances, irrevocably authorized by the Buyer to deal with and/or 
dispose of it in such manner and for such amount as it deems appropriate and to utilize 
the proceeds of any such disposal to settle all outstanding payments due to it, including 
costs of storage, disposal and administrative expenses. 

دمجها مع أية لعليها و/ أو  للقيام بتنفيذ أية أعمال المشتريلى إ البائعبضائع تخص  أو أيةمعدات  أيةفي حال تسليم  
نحو البائع )سواء ً كان ذلك من خالل  المشتريفي حالة التقصير من جانب  المشتريشراؤها من جانب  بضائع يتم

وف كون في مثل هذه الظرفيجوز للبائع االحتفاظ بملكية الماكينات أو البضائع األخرى ويأو بدون إشعار سابق( 
ها بالطريقة التي يراو/أو التصرف  فيها ل معها ملتعاالمشتري بامن جانب مفوضاً  بصورة نهائية ال رجعة فيها 

جميع  سويةتعائدات هذا التصرف في وكذلك يجوز له االستفادة من  مناسبا ً يراهل المبلغ الذي بوفي مقا مناسبة
 .اإلداريةالتخزين والتصرف وكذلك المصارف رسوم بما ذلك  لهالمبالغ المستحقة 
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20. In case of default by the Buyer after delivery of any goods and before the goods have 

become the Buyer’s property the Seller may give notice to the Buyer terminating the 

Buyer’s right to possession whereupon the Buyer shall be bound at all the Buyer’s own 

expense to re-deliver the goods to the Seller and/or hand over the good’s to Seller. In all 

such cases the Seller may (whether with or without previous notice) itself retake 

possession of the goods and the Seller is in such circumstances irrevocably authorized by 

the Buyer to enter the premises on which the goods are situated and to dismantle and 

remove the goods at the Buyer’s expense. 

يجوز ف لمشتريل خاصة ملكيةتصبح هذه البضائع  أنبضائع وقبل  أيةبعد تسليم  المشتريفي حالة التقصير من جانب  
ى والتي يكون المشتري بموجبه ملتزما ً وعلع ـفي ملكية هذه البضائ المشتريحق  بإلغاء أن يخطر المشتري للبائع

افة تلك الحاالت ، وفي ك ع إلى البائع.ـم البضائـو/ أو تسلي عـإلى البائالبضائع نفقته الخاصة بأن يقوم بإعادة تسليم 
 ائع فييكون البع كما ـبضائهذه ال ةحياز )سواء ً كان ذلك من خالل أو بدون إشعار سابق( أن يعيد للبائع نفسهيجوز 

 هاتوجد بالمباني التي  إلىبالدخول ة ال رجعة فيها من جانب المشتري ـمفوضا ً بصورة نهائيروف ـمثل هذه الظ
 .ريـالمشتاب ـهذه البضائع على حس وإزالةك ـتفكيوالقيام بع ـالبضائ
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21. All goods and work shall be deemed to have been accepted by the Buyer as in complete 
conformity with the contract unless within a reasonable time after actual receipt by the 
Buyer of the goods or, (where the Seller is responsible for installation) after the machinery 
is ready for starting up, written notice is given to the Seller specifying grounds for the 
Buyer’s dissatisfaction. 

المشتري م قا لم يم،  مطابقة لما ينص عليه العقدتعتبر و المشتريقد تم قبولها من جانب  واألعمالالبضائع  كافةتعتبر  
الستالم الفعلي بعد ا ةغضون فتره زمنيه معقولفي خطي للبائع يحدد فيه أسباب عدم موافقته عليها وذلك  بتقديم إخطار
عن  ًً  مسئوال البائعكان  إذافي حال ما بعد أن تكون المعدات جاهزة للتشغيل أو  المشتريمن جانب لهذه البضائع 

 .التركيب

(21 

     
22. In the event of the Buyer’s official order forms containing printed or written conditions, 

such conditions shall form part of the contract only in so far as they are not at variance 

with these terms and conditions of sale. 

 ة ،مطبوعخطية أو شروط المشتري تحتوي على من جانب  ةذا كانت نماذج الطلبات الرسمية المقدمما إ في حال 
 ع هذه.ـالبيوبنود روط ـلش ةكانت غير مخالف إذا إالد ـمن العق تشكل جزءا ً شروط الفإن مثل هذه ال
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23. These terms and conditions shall be governed by and construed in all respect in 

accordance with the laws of the United Arab Emirates. 
 23) العربية المتحدة. اإلماراتقوانين دولة ويتم تفسيرها من كافة جوانبها وفقا ً لوالبنود الشروط تخضع هذه  

     
24. All references in time shall be construed according to the Gregorian calendar.  24) .ر وفقا للتقويم الميالديفس  تُ  الواردة فيما يخص الوقت كافة اإلشارات 

     
25. All disputes arising in connection with orders placed subject to these standard Terms & 

Conditions of Sale shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration 
of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in 
accordance with the Rules of Arbitration in the United Arab Emirates. 

 بصورةويتها يتم تس ةالقياسيوالبنود بموجب هذه الشروط  ةجميع المنازعات التي تنشأ فيما يتصل بالطلبيات المقدم 
 ألنظمة م وفقا ً ينهييتم تع أكثر أوم ـ  محك عن طريق الدولية التجارةغرفة  لدىوالتحكيم  ةبموجب قوانين التسوي ةنهائي

 المتحدةالعربية  اإلماراتالتحكيم في دولة 
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