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 الشروط العامة للشراء
 النطاق  -1

  المورد "( من  سلع)"ال  التي تقوم سيكا بشرائهاعلى جميع السلع    للشراءة  شروط  العامهذه ال   تنطبق  1-1

ويشار  )  موردال سيكا و  ما لم تتفق  ، "(طلب)"ال  لموردسيكا ل  تصدره  طلب شراءفي كل    تكون مضمنةو

وال تُعتبر  .  ة مستقلةاتفاقية توريد مكتوب  إبرام   على(  إليهما معا بـ"الطرفين""الطرف" و بـ ا  ممنه  كل  إلى

كما أنه كتابة.    الطرفان عليها    تفقما لم ي   ،سيكا صالحة  على طلبتعديالت على هذه الشروط العامة أو  ال

 .ما لم تقبلها سيكا خطيا موردالمن  المعتمدة العامة البيع  شروط ال يجوز تطبيق  

للمورد أو الموجودة في  ها سيكا  وفرترى المكتوبة التي  و/ أو جميع الوثائق األخ  يحدد طلب الشراء 1-2

بين وثائق    وجود أي تعارضالتي سيتم توريدها. في حالة    سلعالوكمية ومواصفات  نوع  عرض المورد  

يتعلق  ا  منتعاقدية   فيما  نفسها  السلعنوع  بلطبيعة  توريدها   وكمية ومواصفات  تكون ف  ،التي سيتم  سوف 

 .حدث وثيقةأل األولوية

 

 الشراء طلب -2

 .ما لم يتم تأكيدها كتابةفي الحسبان شفهية ال  الطلبات  ؤخذ، وال تكتابةتُقدم طلبات شراء سيكا  2-1

مقبوال 2-2 الشراء  استالم   يكون طلب  المطابقتأكيد    لدى  ال  موردالمن    الطلب  تسليم  بداية  عند    سلع أو 

  ه أو إقرار  تأكيدهقبوله أو  ي  ف  موردالاألحكام التي يحددها  وأي وجميع الشروط  إن  ، أيهما أسبق.  المطابقة 

العامة   الشروط  هذه  أو  الشراء  طلبات  شروط  تعدل  أو  تغير  تختلف  والتي  مرفوضة   هاعنأو    تكون 

 .وباطلة

في  بسيكا   تحتفظ 2-3 جهده طلبات  تعديل  طلبحقها  قصارى  بذل  المورد  وعلى  ل  ها   اهذمثل  لالمتثال 

 .راء، إن وجدت، نتيجة لهذه التعديالتعلى سعر الشتطرأ لى أي تعديالت عيوافق الطرفان و. الطلب

 

 الدفع  وشروط الشراء سعر -3

  الضرائب   وجميع  التغليف   طلب:ال  في  إليه  المشار  الشراء  سعريشمل    ، ذلك  خالف   على  ينص   لم   ما 3-1

  لشروط  وفقا)  سليم تال   ثمنو واألتعاب     والرسوم (  وجدت  إن  ،المضافة  القيمةعلى    ضريبة  أي  باستثناء)

  الخدمات   جميع  عمليات التسليم، هذا باإلضافة إلى  على  تنطبق  أخرى  رسوم   وأية  (عليها  المتفق  التسليم 

 . طلب الشراء بموجب المورد يقدمها  التي

 . وفقا لما ورد في طلب الشراء الدفع شروط تكون 3-2
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 م التسلي -4

االتفاق  لم   ما 4-1 السلع  يكون  ،كتابة   ذلك  خالف  على  يتم  تسليم  الشراء  تاريخ  لما ورد في طلب   .وفقا 

الوالعقد    جوهر  عليه  المتفق  التسليم تاريخ    برويُعت  في  بما،  األضرار   وجميع  أي  مسؤولية  مورديتحمل 

المباشرة   األضرار  ،حصر   دونو  ذلك  على  .  التسليم   في  التأخير   نتيجة  سيكا  هاتكبدت   التي  غير  ويتعين 

ؤثر ذلك  السلع، دون أن ي  تسليم   من شأنه أن يؤخر  ظرف  أي  بشأن   الفور  المورد على  سيكا أن تخطر

للسلع ما لم    الجزئي  التسليم   كذلك، يحظر.  تسليمه السلع في الوقت المحددالمتمثل في    على واجب المورد

 . سيكا توافق عليه

ال،  سلع لل   تسليمعند   4-2 على  الوقت  مورديتعين  نفس  في  يقدم   الفنية  والشهادات  الوثائق  جميع  أن 

 .ءطلب الشرا في جاء كما أو/  و السلع الستخدام  ةالمطلوب

الشراء    ينص   لم  ما 4-3 )  التسليميكون  ،  ذلك  خالف   علىطلب  الرسوم  دفع   إنكوترمز )  ( DDPمع 

 .سيكاشراء  طلب في  حددالم المكان إلى( 2010

 . عليها المتفق  التسليم  لشروط وفقا ،سلعال   تسليم  عند سيكا إلى  مخاطرالو  فوائدتنتقل ال 4-4

 

 الضمانات  -5

مع  المسلمة  سلعال  جميع  أن   المورد  يضمن 5-1 ل  الشراء  طلب  تتفق  الشراءإما  طلب  في  المحددة   أو  لفترة 

أطولبه  المعمول  القانون  في  اعليه  المنصوصللفترة   أيهما  مما"(الضمان  فترة )"  ,  السلع    أن  يعني  ، 

  اطالع المورد   أوسلفا    الغرضبهذا    موردال   إبالغ   شريطة،  من أجلها  سيكا  حددته  الذي   لغرضا   تناسب

 عليها  المتفق   لمواصفات ا  تتفق مع  سلعال   أن  المورد   كما يضمن   .لمعقو  بشكلهذا الغرض    على  نفسه  

الجودة   سليمة  اوأنه،  المعتمدة   والعينات وعالية  والبناء   تصميم ال  في  عيوبأي    من  وخالية  الصنعة 

"  وأنها،  والمواد  تصنيعوال التسليم  مكان  الى  النقل  وسيلة  و  المصنعة  الجهة  و    األنظمة  ترضي  " 

،    التعبئة والتغليفالتسجيل و التبنيد و التسمية على الملصقات و  من بين أمور أخرى،  ، المتعلقة  اإللزامية

 . ثالث طرف يأل فكرية ملكية حقوقأي  تنتهك  ال وأنها، المقصد  بلدفي   التسليم مكان  في أنها صالحةو

بمعاينة  سيكا  واجب  يقتصر 5-2 لهذه    الصحيحة  والكميةالصحيح    نوعالتحديد  على    المسلمة  سلعال  المتعلق 

و  عتبروتُ .  السلع معاينة تجريها سيكا  العيوب  منها  إشعار  كلكل  أنهما   الضمان  فترة   ضمن  بشأن  على 

 .معينة إشعار فترة باحترام  ملزمة ، حيث أن سيكا غيرالمناسب  الوقت في يحدثان

السلع  إذا 5-3 الشراء  كانت  طلب  مع  تتفق  ل،  ال  يحق    السلع  إصالح  تطلب  أن،  تقديرها  حسب،  سيكافإنه 

السلع  ءاجزاأل  تسليم  أو،  استبدالها  أو  لمعيبةا هذه  في    المساس  دونوذلك  ،  هاغيار  قطع  أو  الناقصة 

على سبيل المثال    ذلك  في  بما،  القانون  أو  التي تنص عليها الشروط العامة للشراء  خرىاأل  سيكا  بحقوق

 . لمباشرة غير ا األضرار عن اتعويض تب المطالبة في والحق  طلبال إلغاء في الحق ال الحصر، 

المورد  يجب،  السلع  رفض  حالة  في 5-4 تبلغ    الذي   لسببا  وأن تعطيه  ممكن  وقت  أقرب  في   على سيكا أن 

أن تحتفظ    أو  لموردل  المرفوضة  السلع  يجوز لها إما أن تعيد،  سيكا  ووفقا لما ترتئيه.  الرفضهذا    إلىأدى  

 . عمل أيام  5 غضون في جديدة للتصرف في السلع تعليماتبها إلى أن يعطيها المورد  
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 السرية  -6

  خطية،   أو  ةشفهي كانت    سواء  ،سيكا  منله    المقدمة  والمعلومات  البيانات  جميع   يستخدم  على المورد أن 6-1

الشراء )طلبات(  طلب  لتنفيذ  جميع    وتعاد  سيكال  مملوكة  علوماتلموا  البيانات  هذه  جميعوتظل  .  فقط 

 . منها نسخال   جميعإلى  ضافةباإل   ،األول طلبها فورالبيانات والمعلومات الكتابية إلى سيكا 

سرية 6-2 على  يحافظ  أن  المورد  اإلشارة و  والمعلومات  البيانات  جميع  على  البيانات    عدم  تلك  إلى 

أو أي وثائق أخرى    إعالنات  أو  منشورات  أيبحاليا  زود سيكا أو يزودها  قد  أو إلى كونه    والمعلومات

 . يكاس  من مسبقة خطية موافقةيحصل على   ما لم  ، ةمكتوب أو ةشفهي

 

 السليم  غير داءاأل -7

.  بشأن هذا التقصير  إشعارالحاجة إلى    دون  ،في حالة تقصير   يضعه فورا  موردلل  السليم   غير  األداءإن  

يتعين   الحالة،  تنفيذ    في  هإهمال  عن  الناجمة  األضرار   جميع  عن  سيكاأن يعوض    موردال  علىوفي هذه 

الشراء أي    أو  طلب  ذلك  مشروع،   غير  فعل عن   نتيجة  سيكا  تكبدها ت  التي  ألضرارا  جميع  ويشمل 

 . الغير  لمطالبات

 

 إضافية  أحكام -8

 أي  عن  تنازل  بمثابة  معينة  قضية  فيما    حق  عن  التنازل  أوما    حق  تأكيد  في  تأخرأن يعتبر أي    يجوز  ال 8-1

 . سيكا تحظى بها قانونية أو تعاقدية حقوق

الغير 8-2 لصالح  الشراء  طلب  عن  التنازل  يجوز  من    موافقة  دون  ال    فمن  سبق،  ما  ورغم .  يكاسمسبقة 

 .سيكا مجموعة في أخرى لشركات المتفق عليه أنه يحق لسيكا أن تتنازل عن طلب الشراءو المفهوم 

السارية    هامةال العامة و    لقوانين للشراء ل   العامة  الشروطوهذه    عقودالو  الطلباتو   العروض  جميع   تخضع 8-3

فيها   يتواجد  التي  الدولة  القانونيفي  علما  سيكال   المقر    الدولي  البيع  بشأن   المتحدة   األمم   اتفاقيةبأن  ، 

  عن   تنجم   التي  والمورد  سيكا  بين  المنازعات  جميع  سوف تحالو.  في الحالة الحاضرة  تنطبق  ال  للبضائع 

 إلى معين    نزاعفي إحالة    سيكا  بحق  المساس  دون  سيكا،  المختصة التي تخضع لها  لمحكمةل   طلب شراء

 . لبندهذا ا مختصة، حتى في غياب محكمةأي 


