
 

 الخاصة بعملية الشراءالبنود والشروط 
 
 امـع – 1
 

 .الخدمات أو/للبضائع و المشترييعني المستلم لطلب الشراء الصادر من  والبائع في طلب الشراء يذكرهايتم  أخرى أي شركةأو  .م.م.ذ كواري مايننغ  فان المشتري يعني شركةفي هذه الشروط  1-1

 

ريحة من بموجب موافقة خطية ص إال اإلضافة عليهاتغييرها أو  ال يجوزوالشروط والتي  هذه البنودوفقا ً ل البائعبواسطة  ويتم توريدها أو تنفيذها من قبل المشتريشراء الهي موضوع أمر التي أو الخدمات /البضائع و  1-2

 العام لدى المشتري و/ أو الممثل المفوض عنه.مدير ال
 
 .المقدم منه األسعارفي عرض  البائع إليهاصراحة تطبيق أي شروط أخرى يشير ويرفض المشتري  يوافق عليها المشتري.والتي  البائععلى جميع عروض التوريد الصادرة من والبنود طبق هذه الشروط ت   1-3

 
 أمر الشراء -2
 
 .المواصفات الفنية والكمية المطلوبة وتاريخ ومكان التسليم والبنود بما في ذلكوفقاً لهذه الشروط  المشتـريطلبها ي التيالخدمات  / لتوريد البضاعة أسعارهعداد عرض بإيقوم  بأن البائعمن  المشتريطلب ي 2-1
 
ً البائع بتأكيد هذا األمر للمشتري خطياً وقيام لدى البائع الشراء  أمر بإصدار المشترياتفاقية الشراء عند قيام  يتم إبرام 2-2  كذلك. خطيا
 
ً  المشتري قبل تستلزم أن يتم تأكيدها منوجميع الطلبات الشفوية هاتفياً فقط. الخطية أو االلكترونية  األوامر ال يسري سوى 2-3 ً أو  خطيا  .تعديالت أيةوينطبق ذلك على  الكترونيا
 
 تواريخ التسليم-  3
 
 خالفعلى يتم االتفاق وما لم . 2010االنكوترمز لشروط عمليات التسليم خاضعة جميع  وبحيث تكون 2010مع مراعاة شروط االنكوترمز  التسليم بعد الدفع وبعد ذلك عند المشتريتنتقل ملكية ومخاطر البضاعة إلى  3-1

 .تعتبر الشروط والبنود خاصة بالبضائع أو الخدمات التي يتم تسليمها للموقع التسليم المحدد لدى المشتري بصفة مجانية ذلك ،
 
ً  المشتريأن يقوم بإشعار عليه التسليم المحدد  من االلتزام بموعد البائـعوفي حالة عدم تمكن . وملزمة إجباريةالمتفق عليها  التسليمتكون تواريخ  3-2  م المتفق عليهـاريخ التسليت انقضاءتأخير قبل  أدنىدون أو الكترونيا ً  خطيا

 .المتفق عليهبالوفاء بتاريخ التسليم  التزامهمن  البائعة إال أن ذلك لن يعفى ـموضحاً سبب ومدة التأخير المتوقع

 

 .في التسليم نتيجة للتأخير لهفي المطالبة بالتعويض المستحق  المشتريحق  عن بمثابة تنازل يعتبر القبول غير المشروط للتأخر في التسليم ال  3-3

 

 ير.لتأخها. ويتحمل البائع أية تكاليف إضافيـة فيما يخص التعبئة وتكاليف اوعلى البائع أن يقوم بتعبئة المواد بالنظر إلى طبيعتها ومدى شحنها وبالطريقة التي تكون آمنة في نقلها وتجعل سلطات النقل توافق علي 3-4

 

 إصدار الفواتير -  4

 

لومات الواردة بمراجعة المع. وسوف يقوم المشتري المطلوبة لبضاعة أو الخدماتل والوصف أو المواصفات الفنيةوالوزن المسماة من جانب المشتري على الكمية  إصدار الفواتير بناء ً  يتم،  اق على خالفهـلم يتم االتفما  4-1

 .المطلوبة لبضاعة أو الخدماتل والوصف أو المواصفات الفنيةوالوزن المسماة من جانب المشتري الكمية في حال إثبات ابتعادها عن  قها في تعديل مبلغ الفاتورةـظ بحـتحتفالشأن وفي هذا  البائعورة ـبفات
 

 .مـالتسلي السارية المفعول وقتواألسعار تطبق البنود والشروط  أنففي هذه الحالة يجب  تحسين شروط التسليمأو / رة بين تاريخ أمر الشراء وتسليم البضاعة وـفي الفتلديه لألسعار  البائـعتخفيض  في حالة 4-2

 

 السعر. 5

 

 .خطياً قبل تنفيذ العقد التغيير قد قام بقبول هذا يكن المشتريما لم في األسعار أي تغيير  يتم قبولثابتة لن  أسعار أساسالتوريد على  كانإذا  5-1

 

الخدمات المعطوبة  وأأو بخصوص البضائع  عن طريق المشتريالخدمات الموردة  أوبشأن المواد  للمشتري المستحقة المبالغ، أي من  للبائعالمستحقة أو ستكون مستحقة  المبالغخصم من أي من ي أنبحقه  يحتفظ المشتري 5-2

 .للمشتريالمقدمة 
 
 الدفع-  6

 
 .اللتزاماته التعاقديةالبائع أو عند مخالفة  مشكالت في الجودةقبول البضاعة بسبب  رفض وكيلهأو  هالدفع في حالة رفض إيقاف للمشترييجوز  6-1

 
 .%3 قدرهيوماً بعد التسليم واستالم الفاتورة مع خصم ( 14) الفاتورة أو خالل استالم تم فيهييوما بعد نهاية الشهر الذي ( 60)هي  المشتريذلك ، فإن شروط الدفع المقررة من قبل  خالفما لم يتفق على  6-2

 
 التنازل-  7
 
 المشتري.إلى الغير دون الحصول على موافقة خطية من  أي جزء منه أوالتنازل عن أو تحويل العقد  للبائعال يحق  7-1
 
 .دونما سبب معقول إصدارهااالمتناع عن  ال يجوزوالتي  المشتريمسبقة من الخطية الموافقة يستلزم الحصول على العن مبالغ مستحقة الغير  ىإل البائعأي تنازل يقوم به  7-2
 

 المخالفات - 8

 
منها وسواء  أو أي جزء اتللبضاعة أو الخدم المشتريعدم قبول  أوفي حالة قبول ) الكمية أو الوزن أو المواصفات الفنية ، فإن ذلكالتسليم أو  بموعدفيما يتعلق  العرضألي من الشروط الواردة في  البائعفي حالة مخالفة 

 .الحق في المطالبة بالتعويضه للضمان يعطيمخالفة الطلب أو اعتبار المخالفة  يقوم بإلغاءعلى تقديره إما أن  بناء ً  يعطي الحق للمشتري( من عدمه إلى المشتريالخدمة  انتقلت ملكية البضاعة أو

 
 
 
 



 

 الوقت هو الجوهر-  9
 
 

 اعتباراختياره ض محوفقاً لتقديره و للمشتري بذلكيحق  هذا األمرور في كالمتعلقة بالوقت المذ في االلتزام بأي شرط من الشروط البائع أخفق ذاجوهر التعاقد وإهو فسيكون شرط الوقت  تاريخ و/ أو موعدحيثما يتم تحديد 
 .ا ً أو جزئي كليا ًالعقد الغيا 

 
 اإللغاء-  10

 
عن مسئولية ال ـريبينما ال يتحمل المشت. ومعقول عن جميع األعمال التي يجري تنفيذها وقت اإللغاء مبلغ عادلخطيا ً بنيته تلك. وينبغي دفع  البائع إشعاربموجب  يشاءبحقه في إلغاء هذا األمر في أي وقت  المشتريحتفظ ي

 .العقد إلغاءالناشئة عن  األضرار بما في ذلك اإللغاءنشأ بسبب أو ناتجة مما قد ي خسائر غير مباشرةأية  أو أية خسائر في األرباح يتكبدها البائع نتيجة لإللغاء
 
 القاهرة الظروف-  11

 
من  الطرفين المتعاقدينكال يُعفى  تفاديها ، عندهاالمتوقعة والخطيرة والتي ال يمكن  الشغب ، والكوارث الطبيعية واألحداث األخرى غيرأعمال العمالية ،  الخالفات وعلى وجه الخصوصالقاهرة  حدوث الظروففي حالة 

الوقت المتوقع بواقعة القوة القاهرة و  ًالكترونيا أو  ًاآلخر خطيا إشعار الطرفبتأخير  أدنيالقاهرة وبدون  الظروفالقاهرة على أن يقوم الطرف الذي تأثر بوقوع  حدوث الظروفطوال فترة  التعاقدية في تنفيذ العقد التزاماتهما
 .كان لعدم التنفيذ تأثير جوهري على أعمالهالعقد دون إشعار مسبق إذا  بتغييرقوم يأن  للمشتريهذا ويحق . ة عليهما وذلك حسب الظروف المتغيرةـااللتزامات المترتب الستمرارها ويلتزم طرفي التعاقد بتعديل

 

 الجودة والعيوب-  12

 

 .الشراء تفق عليها وقت إصدار طلبجميع البضائع والخدمات الموردة أو المنفذة تكون حسب الجودة والصناعة الم 12-1

 

 .يجب أن تكون جميع البضائع والخدمات مطابقة للمواصفات القياسية للجودة 12-2

 

 ةـالبضاع إعادة ويجوز للمشتـري. روطـحسب ما هو محدد إما في أمر الشراء أو في هذه الش ر الجودة أو الوصفـلمعايي غير مطابقة مواد معيبة أو ة أوـبالحق في أي وقت في رفض أي بضاع المشتـريحتفظ ي 12-3

 .البائـع ةرـالمرفوضة على حساب ومخاط
 

 .المشتـرية قبول من قبل ـورة هنا أو اعتبار هذا الفحص بمثابكـمن التزاماته المذ البائـع د ولن يعفي هذا الفحصـص أي بضاعة أو مواد تستخدم ألغراض هذا العقـالئه بالحق في فحكوو المشتـريحتفظ ي 12-4

 

 إجراءات ضمان( ج)المعدات المستخدمة في اختبار البضاعة ، ( ب)إنتاج البضاعة ، المستخدمة في الخام  الموادأو  اإلنتاجعملية ( أ)في  الواردةخطياً وفي الوقت المناسب بأي من التغيرات  المشتريبإبالغ  البائعيقوم  12-5

ة ه على إجراء فحص مشترك للجودبموجب البائعيوافق  بينما. األخرى اإلنتاجعمليات  أوو/ على البضاعة التي سيتم تسليمها لتلك التغييرات تقييم التأثيرات المحتملة  للمشتريوذلك حتى يتسنى  المطبقة بصورة طبيعيةالجودة 
 .المشتريعلى طلب  بناء ً
 

 أيعن  لمشترياومورديه من الباطن مسئولين عن تصحيح النواقص وتعويض  البائعللجودة ويكون  عن العيوب خاصة العيوب المتعلقة بمدى مطابقتها والكشف لفحصل البائعتخضع جميع المواد التي سيتم تسليمها من  12-6

 .عن توريد المواد غير المطابقة للجودة المطلوبة الناشئةالمطالبات الواردة من الغير  من
 

  الصحة والسالمة والبيئــة -  13

 
في مقرات  عة أو الخدماتالبضاب كيتصنيع أو ترأو صميم تأن يكون  البائعويضمن هذا الموقع. التي تحكم  أن يُطلع نفسه ويلم تماماً باألنظمة والقوانين المشتريالذي يقوم بالتسليم أو ينفذ عمال في موقع  البائعيجب على 

 بشأن بها المعمول والمحلية االتحادية والمعايير بالقوانين يلتزم أن دائما ً البائع على يتعين .مسئولية في هذا الخصوص ةأيال يتحمل المشتري و المعمول بها في هذا الموقع ،لألنظمة   ًسيكون مطابقاالمشتري 
 ؤثري ال وأن العمل في فرد أي مرض أو إصابة لعدم ضمانا ً الالزمة االحتياطات كافة يتخذ أن المقاول على يتعين ، الخارجية المصادر لمنتجات وبالنسبة. والبيئــة والسالمة الصحة
 .البيئة على عكسيا ً النشاط

 
 األنظمة القانونية-  14
 

 .نعفي تاريخ الصُ  المفعول ةالساريبالدولة التي تم إنتاج هذه البضاعة فيها وأن تكون مطابقة للقوانين الدولية البضاعة مطابقة للقوانين الخاصة تكون أن  البائعيضمن 
 
 التأمين-  15
 

الئه مع ضرورة كوموظفيه أو و المشتـريالناتجة من قبل  واألضرارالمواد والممتلكات  وأضرار،  ومسئولية المنتج لتغطية اإلصابة الشخصية العامةعن المسئولية وعلى حسابه الخاص بتوفير التامين المناسب  البائعيقوم 
 .المشتريعلى طلب ًً  بتقديم إثبات وجود التأمين المطلوب بناء البائعطوال مدة العقد ويلتزم  وثيقـة التأمينسريان مفعول  المحافظة على

 
 فحص المقاولين-  16
 

 رقالسابقة ، شهادة إثبات الجودة ، وشهادة التدريب ، إثبات صالحية المعدات ، وتقييم المخاطر وبيانات الط إثبات المرجع ، إثبات سجالت السالمة: على سبيل المثالبما يلي فيما يتعلق  البائعمراجعة بحقه في  يحتفظ المشتري
 .السالمة والصحة بالموقع ولوائح أنظمةبقبول وتطبيق والرد الرسمي التي تم الحصول عليها قبل تنفيذ العمل المطلوب ، 

 
 التعويض-  17

 
 :مقابل ما يلي المشتريبتعويض أن يقوم  البائع على
 

 .المقدمة اتجودة البضاعة أو الخدم تدنيبسبب عيوب الصناعة أو أمام الغير  تقع مسئوليتها على المشتري أو التيالتي يتسبب فيها المشتري نت طبيعتها ووقت حدوثها كاأيا  اإلصابةأو التلف أو  الخسارة 17-1

 

 .أو مواقع العمل األخرى أو أعمال المشتريأثناء تواجدهم في أو حول مواقع  أو البائعأو مقاولي الباطن  الءكريقة حدوثها ألي من الموظفين ، أو موظفي الوالمطالبات الخاصة بالوفاة أو اإلصابة بغض النظر عن ط 17-2

 

 .في أمر الشراء الواردةللشروط   ً في إنجاز العمل أو توريد المواد وفقاإخفاق البائع عنه نتيجة   ًمسئوال يكون المشتريأو الذي يمكن أن  المشتريالخسارة أو التلف الذي يحدث بواسطة  17-3

 



 

 .لك عن جميع التكاليف والتعويضات المتعلقة بذلككذو بيعها وأأي مطالبات أو مخالفات حقوق الملكية الفكرية للغير بسبب استخدام البضاعة الموردة  17-4

 

 الملكية والمخاطرة-  18

 
 .التسليم المصاحبة لها على مستندات المشتريالبضائع في العنوان الصحيح وتوقيع  تفريغعند  المشتريتنتقل ملكية ومخاطر البضاعة إلى 

 
 حماية المعلومات-  19

 
 .السارية المفعول وفقا للشروط القانونية المشتريتنفيذها من قبل تخزينها ووان يتم  البائعيجب االحتفاظ بجميع المعلومات المستلمة من  19-1

 
 .لسارية المفعولا التعامل معها وفقاً للشروط القانونية البائعوعلى  للمشتريبناء على طلبه ونفقته ملكاً أو  المشتريلمصلحة  شرائها أوبإنشائها  البائعالتي يقوم  أو بائعلل المشتريتكون جميع المعلومات المقدمة من  19-2

 

 السرية-  20

 
الذين يحتاجون  هـوظفيفقط لم( المعلومات)يقدم تلك  أن للبائـعويجوز . ةـما لم تكن تلك المعلومات متوفرة للعام المشتـريمن قبل إليه ة ـة أو الفنية المقدمـأي من المعلومات التجاري رـيكشف للغي أوبأن ال يفشي  البائـعيتعهد 

 المشتـري. ة منـطية مسبقة خـول على موافقـدون الحص  ًا تجارياـاستخدامها أو ـبعدم استنساخه البائـعويتعهد  للمشترياً ـملك ل تلك المعلوماتـعليه تظ ة على سريتها وبناء ًـبالمحافظ لاللتزاملتنفيذ العقد والذين يخضعون  إليها

 

 اإلفـالس-  21

 
جب إشعار ليا أو جزئيا بموكإلغاء العقد  للمشتريأو موجوداته ، يحق  أصولهأو جزء من  كلأو مدير على  مفلسا أو معسرا أو في حالة صدور قرار أو بدء إجراءات للتصفية أو في حالة تعيين حارس قضائي البائعإذا أصبح 

 .أخرى مستحقة للمشتريعالجية  إجراءات أوتدابير  أيبحقه في اتخاذ  اإلخاللمع عدم  تابيك

 
 

 القانون النافذ-  22

 
 .المتحدةالشركة وهو دولة اإلمارات العربية يتم تحرير العقد وتنفيذه وفقاً للقوانين السارية المفعول بمكان تسجيل  22-1

 
 .القانون العام وأبشأن النظام  البائعينبشأن العقد باإلضافة إلى حقوق  األوقاتوقت من  أيفي  البائع طلب فرضها من قبلالتي يُ  أولجميع البنود والشروط العامة أو الخاصة المفروضة  الغيهتكون الشروط السابقة  22-2

 
 السريان و قابلية التجزئة-  23

 
 ان باستبدالـتنفيذ الشروط األخرى من العقد ويتعهد الطرف أوال يؤثر ذلك على سريان مفعول  أن، يجب  ليا ً كأو  تعذر تنفيذه جزئيا ً أوأو الشروط العامة للشراء /رط من الشروط الواردة بالعقد وـش أيول ـان مفعـذر سريـتع إذا

 .اري للشرط المراد استبدالهـالتجره ـر يكون قريباً قدر اإلمكان في تأثيـرط آخـالشرط المعنى بش
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