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 أحكام وشروط البيع والتسليم 
 

 حكام عامة أ .1
ي طرف  تقبل شركة سيكا للتجارة العامة المحدودة )الشركة( الطلبات بموجب احكام و شروط البيع و تسليم هذه )االحكام و الشروط(.و يعد تقديم ا

الشروط.ولن يكون اي تغيير لالحكام و الشروط او تعديلها او استبدالها ملزما اال في حال تم  )العميل( لطلب لدى الشركة قبول العميل لهذه االحكام و 
 التوافق بين الشركة و العميل على ذلك صراحة و خطياً. 

 
 السعار و احكام الدفع  ا .2

الوكالء المعتمدين  ، و ترتكز هذه االسعار الى  تعتمد االسعار المذكورة في اخر تحديث لقائمة اسعار المواد و المتوفرة لدى قسم خدمة الزبائن او  ( أ)
ك على سبيل المثال ال للحصر العمالة و الوقود و النقل و المصروفات غير المباشرة التي تكون سائدة في تاريخ لاسعار و تكلفة المواد ،بما في ذ

بناءً  على، و انسجاماً مع اي تعديل يُجرى على تكاليف    عرض االسعار . و تحتفظ الشركة بحقها في تعديل أي من تلك االسعار في أي وقت 
 المواد و الذي قد يحدث في اي وقت قبل اتمام تسليم الطلب المقبول للعميل. 

ذل ( ب ) يرد خالف  لم  تكون كل  ما   ، مقبوالً  االسعار طلباً  الزبون عندما يصبح عرض  أو حسب االتفاق مع  الشركة  الصادرة عن  االسعار  ك  من 
االتفاق  االسعار    أو حسب  الشركة  الصادرة عن  الفاتورة  بتاريخ  نقدأ  للشركة  السداد  العميل  يتعين على  و  نهائية  أسعار  الشركة  الصادرة عن 

 المسبق مع العميل على فترة السداد. 
 
 استثناء الضمانات   .3

و ج البضائع  بحالة  الصلة  ذات  القوانين  بموجب  المطلوبة  الضمانات  و  للشروط  الشركة  ،  تخضع  القانون  يقتضية  و حسبما   ، و شروطها  ودتها 
الم الصافية  القيمة  مجموع  او ضمان  أي  شرط  انتهاك  عن  الناشئه  الشركة  مسؤولية  مبلغ  توفرالتتخطى  أي  تسوية  للشركة  يجوز  ،و  للبضائع  ة 

البضائع او استبدالها الى مدى قيام العميل  مستحق عليها للعميل عن طريق إصالح البضائع المتضررة او استبدالها . ويخضع خيار الشركة الصالح  
  .بااللتزام بكافة التعليمات الصادرة عن الشركة بشأن طريقة استخدام البضائع

ك على سبيل  ال تكون الشركة مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار ،سواء كانت تبعية او غير ذلك ،يتم التعرض لها فيما يتعلق  بالبضائع و يشمل ذل ( أ)
المثال ال الحصر ،أي خسائر أو أضرار تنجم بشكل مباشر او غير مباشر عن أي فشل أو عطل  أو خلل أو نقص في البضائع بسب خطاً مباشر  

 أو غير مباشر أو سهو أو غلطة أو إهمال أو تقصير من قبل العميل في عدم اتباع التعليمات المقدمة من قبل الشركة . 
 على طلب العميل ،أي رأي مهني بشأن الخطط أو المواصفات أو أي مسألة ذات صلة بها العميل إلى الشركة والتي قد  د تقدم الشركة ،و بناءً ق ( ب )

إذا قرر  تكون ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بأستخدام السلع الموردة إلى العميل . و يدرك العميل أن الرأي الذي تقدمة الشركة ليس ملزماً، و  
ية العميل وحده من دون أن تترتب أي مسؤولية على االطالق على الشركة  ؤولعتماد عليه ، يكون هذا القبول واالعتماد من مس الاالعميل قبوله و  

سواء في القانون أو بموجب هذه الشروط و أالحكام . و يوافق العميل على تعويض الشركة و االستمرار في تعويضها من وضد كل أو أي من 
كاليف و االضرار و المصاريف التي تتعرض لها الشركة أو تتكبدها فيما يتعلق بأي مطالبات ذات صلة مباشرة أو غير  المطالبات و عن جميع الت 

 مباشرة بالرأي الذي قدمته الشركة للعميل . 
ة فقط وهي تعتبر بمثابة  تكون أي رسومات أو أوصاف أو اوزان أو ابعاد )يشار إلى كل منها بعبارة المواصفات ( مقدمة من قبل الشركة تقريبي  ( ت )

 إرشادات عامة .و ال تتحمل الشركة مسؤولية أي خطأ أو إهمال متعلق بأي مواصفات . 
 ال يكون أي قرار متعلق بالبضائع ملزماً للشركة ما لم يكون خطياً وموقعاً من قبل ممثل الشركة المفوض .   ( ث )
 ن دون الحاجة إلى إعطاء إشعار مسبق أو الحصول على موافقة العميل . تحتفظ الشركة بحق تغيير طرق انتاج أي من البضائع م (ج )
 تتخذ الشركة كل  االحتياطات المعقولة في تصنيع البضائع و جمع المعلومات بشأنها .   (ح )
يتأكد من أن العمال أو االفراد الذين يكونون على اتصال مع البضائع   (خ ) يقومون باستخدام الحماية  يتوجب على العميل أن يبذل أقصى الجهود و 

لن تقبل الشركة  و  ابداً تناول هذه البضائع عن طريق الفم أو أستخدامها لغير الغاية المحددة من قبل الشركة .  ز الكافية للبشرة و العينين . وال يجو
 أي مسؤولية في حال إساءة استخدام هذه المنتجات الكيميائية . و في حال وقوع أي حادث فردي ناتج عن سوء االستعمال ، يتوجب على العميل

 لمراكز الصحية.  االتصال بالمستشفيات أو ا
 
 كشوف البيانات   .4

فقط و ال تتحمل    تكون المعلومات المدرجة في كشف البيانات الفنية و أي وثائق خطية اخرى صادرة عن الشركة )المعلومات( ذات طبيعة عامة  
 الشركة أي مسؤولية تجاه اعتماد العميل على هذه المعلومات. 

 
 لتصاميم  ا .5

تصميم مسجل و الذي قد يحدث نتيجة اتباع الشركة لتعليمات العميل    ي ى ألن تكون الشركة مسؤولة تجاه أي مطالبة مرفوعة ضدها بشأن التعدي عل
ويوافق العميل على تعويض الشركة ومواصلة تعويضها من و ضد كافة  المطالبات المماثلة إلى جانب جميع التكاليف و األضرار و المصاريف  

 التي تتكبدها الشركة أو تحملها فيما يتعلق بمثل تلك المطالبات. 
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 التسليم   .6

تقديرية    تحتفظ الشركة بحق تغيير رسوم التسليم إلى العميل باالستناد إلى كمية البضائع و مسافة الشحن .و تكون أي تواريخ تسليم تحددها الشركة 
لحق في إلغاء أي  فقط و ال تتحمل الشركة مسؤولية أي خسارة أو أضرار أو مصاريف نتيجة أي تأخير في التسليم . و لن يتيح أي تأخير للعميل ا

ادرة عن  طلب مقبول أو رفض تسلم البضائع في  أي وقت . ويظل العميل ملزماً بدفع  قيمة الفاتورة كاملة ال تقل من قيمة الفاتورة  الكاملة  الص
 الشركة للعميل عن الطلب المقبول ،طالما استلم العميل الكمية الكاملة من السلع و فقاً للطلب المقبول .  

 

   التغليف .7
المشار إليها في قائمة األسعار الحالية هي احجام معتمدة من سيكا و هي التخضع ألي رسوم إضافية و ال    أو العبوات أو األكياس  إن كل الحاويات

 يتوجب إعادتها . و تحتفظ الشركة بحقها في تحميل العميل رسوما إضافية مقابل أي تغليف خاص. 

   
   النقص والضرر و الفقدان خالل النقل   .8

تتحمل الشركة مسؤولية أي نقص أو فقدان أو ضرر قد يحدث خالل النقل ما لم يرسل إشعار خطي إلى    بقدر ما هو مسموح به بموجب القانون ،ال 
إلى الشاحن و الشركة في تاريخ استالم البضائع ،    و لن تنظر الشركة في أي مطالبات ما لم   الشركة، و يتوجب اإلبالغ عن كافة األضرار خطياً 

 يراعي العميل االلتزامات المدرجة في هذا البند . 

 
 إعادة البضائع   .9

ل اعتماد و  التقبل الشركة أي مواد خاصة مطلوبة و مواد منتهية الصالحية مقابل أي اعتماد. و يجوز للعميل إعادة المواد المعتمدة إلى الشركة مقاب 
 لكن فقط بموجب الشروط المذكورة ادناه . 

 على تفويضات مسبقة من الشركة. الحصول  ( أ)
 بإعادة بيعها ، وذلك حسبما ترضيه الشركة .  حن تكون حالة المواد ومواد التغليف في وضع يسمأ ( ب )

 . ينبغي أن تكون المواد مرفقة بإثبات الشراء،مثل إشعار تسليم أو فاتورة رسميين ( ت)
 

 إعادة البيع    .10
العالمات التجارية أو األسماء التجارية المسجلة من قبل الشركة، و يتأكد العميل من بيع هذه البضائع بموجب هذه  يجوز للعميل بيع البضائع فقط بموجب  

 األحكام و الشروط اال في حال وافقت الشركة صراحة و خطياً على خالف ذلك . 
 

 القوة القاهرة   .11
تعليق التزاماتها بموجب هذه األحكام و الشروط من دون تحمل أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر تجاه العميل أو أي شخص  يجوز للشركة إلغاء أو  

و يشمل ذلك    نتيجة قيام الشركة بإلغاء أي من التزاماتها وفق هذه األحكام الشروط أو تعليقها في ظل ظروف ال يمكن السيطرة عليها أو اليمكن توقعها
مثال ال للحصر ،القضاء و القدر أو اعمال الحكومة أو الحروب أو الحرائق أو الفيضانات أو االنفجارات أو العصبان المدني أو النزاعات  على سبيل ال

اإلقف أو  اإلضرابات  أو  الحظر  أو  الحصار  أو  الثورات  أو  اإلرهابية  األعمال  أو  المسلحة  العدائية  األعمال  أو  ثالث  طرف  قبل  من  االت  العمالية 
صانع أو اآلالت  واإلعتصامات أو النزاعات العمالية أو التجارية أو األحوال الجوية السيئة أواألمراض أو الحوادث )أو األعطال( التي قد تتعرض لها المأ

 أو حدوث نقص في المواد والعمال و وسائل النقل و الكهرباء أو أي لوازم أخرى. 
 

 التفسير القانوني    .12
الشر و  األحكام  هذه  للسلطة  تخضع  الخضوع  العميل على  و  الشركة  من  كل  ويوافق  كوردستان.  واقليم  العراق  قوانين جمهورية  بموجب  تفسر  و  وط 

 القضائية الحصرية لمحاكم العراق واقليم كوردستان،  
 

 عدم قانونية األحكام    .13
غير قابلة للتطبيق بموجب أي قانون فلن يؤثر ذلك أو يضعف  صحبت غير قانونية أو غير صالحة أو  أفي حال كانت  أي من هذه األحكام و الشروط أو  

 من قانونية أو صالحية أو قابلية تطبيق األحكام األخرى . 

 

 ةشركة سيكا للتجارة العام
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