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 أحكام عامة
 

ي تتعارض مع ��ي هذە األحكام العامة �شكل ح�ي، ما لم يتفق ع� خالف ذلك كتابة.  . 1 ف بأ�ة أحكام عامة خاصة بالمش�ت ال نع�ت
 هذە األحكام العامة أو مخالفة لمحتواها، ما لم نوافق ع� ��انها موافقة كتاب�ة. 

 
ا للبند ( . 2 ي المستقبل وفق�

ي �ض ي تعقد مع المش�ت ا ع� جميع الصفقات الىت  ). 1��ي أحكامنا العامة أ�ض�
 
 
 

 العرض المقدم
 

. وتعد األوراق المرفقة بالعرض مثل الصور والرسومات و��انات الوزن واألبعاد شبه مع�ار�ة، ما العروض المقدمة من  . 1 جهتنا قابلة للتغي�ي
 لم يتم وصفها �احة بأنها ملزمة. 

 
ي غضون ثالثة أسابيع من ورودە  . 2

ي �ض ي طلب المش�ت
ي ملزم له. و�حق لنا قبول عرض التعاقد الوارد �ض الطلب الموقع من المش�ت

 ا، وذلك ب�رسال تأ��د الطلب. إلين
 

ي للطلب الصادر من جهتنا. و�جب أن تكون جميع االتفاقات اإلضاف�ة وكافة  . 3 ي حجم الطلب هو التأ��د ال�تايب
�كون المع�ار الحاسم �ض

ي ص�غة مكت��ة. 
ي ُتجرى ع� الطلب �ض ات الىت  التغي�ي

 
ي الصادر من جهتنا.  . 4 ي المب�عات ووكالء السفر إعطاء اتفاقات إضاف�ة وتعهدات شفه�ة تتجاوز محتوى تأ��د الطلب ال�تايب

 غ�ي م�ح لموظ�ض
 

ي أو للطرف الثالث، الس�ما الصور والرسومات  . 5 ي �سلمها للمش�ت نحتفظ ألنفسنا بحقوق المل��ة وحقوق الن�ث ف�ما يتعلق بالمعلومات الىت
ي أو الطرف الثالث. والحسابات   والمستندات األخرى. وال �حق إطالع أي أشخاص عليها بخالف المش�ت

 
 
 

 السعر والدفع
 

�بة  . 1 �بة المب�عات لدى خروجها من المصنع. يتم تحد�د �ض . وال �شمل األسعار المذكورة �ض ي تأ��د الطلب عرضة للتغي�ي
السعر المذكور �ض

ي يوم إصدار الفاتورة بالق�مة
ي تغي�ي أسعارنا بالشكل المناسب، إذا طرأت  المب�عات �ض

ي ذلك الوقت. ونحتفظ ألنفسنا بالحق �ض
القانون�ة السار�ة �ض

ي ما يث ات أسعار الخامات. وسوف نقدم للمش�ت ي التكلفة، �سبب االتفاقات حول األجور أو تغي�ي
بت بعد إبرام العقد أ�ة تخف�ضات أو ز�ادات �ض

 ذلك بناًء ع� طلبه. 
 

ي خاص.  . 2 ي بدفع السعر عند �سل�م السلعة أو إرسال الفاتورة. و�تطلب الحصول ع� خصم اتفاق كتايب م المش�ت ض  �ل�ت
 

ي غضون مدة مالئمة، المطالبة بالدفع المسبق أو  . 3
ي، �حق لنا، و�ض ي للمش�ت

ي التصن�ف االئتمايض
إذا �شأت بعد إبرام العقد شكوك معقولة �ض

 . ض ي بهذا الطلب خالل المدة المحددة، �حق لنا بعد انقضاء المدة إلغاء العقد. دفع مبلغ تأمني م المش�ت ض  إذا لم �ل�ت



ي خاص ولغرض الدفع فقط، مع احتساب كافة رسوم الدفع  . 4 ا التفاق كتايب ُتقبل الحواالت المال�ة أو الش�كات أو سندات ال�ف وفق�
 النقدي والخصم. 

 
ي �س��ة ح . 5 ي حالة وجود سند واجب �حق للمش�ت

ي ال جدال فيها أو �ض سابه مقابل مطالباتنا بالسداد، إذا كانت المطالبات المقابلة للمش�ت
ي التمسك بحق االحتفاظ بالبضاعة، طالما أنه �ستند إ� مطالبات من نفس العالقة التعاقد�ة.   النفاذ. �حق للمش�ت

 
ا ع� سعر الفا %8ُتحتسب فوائد تأخ�ي بنسبة  . 6 ار. سن��� . ال �ستبعد إمكان�ة رفع دعوة للمطالبة بالتع��ض عن األ�ض  ئدة األسا�ي

 
 
 

ي التسل�م
 التور�د والتأخ�ي �ف

 

ي ع� أنها ملزمة.  . 1 . وال تعد مواع�د التور�د ملزمة، ما لم يتم االتفاق �شكل كتايب ي تبدأ مدد التور�د �جب ذكر مواع�د ومدد التور�د �شكل كتايب
ي وقتها االتفاق ع� موعد تور�د أو مدة تو 

ي العقد، فإنه �جب �ض
ات �ض ر�د من اعتبارا من تار�ــــخ إبرام العقد. إذا تم بعد ذلك االتفاق ع� تغي�ي

 جد�د. 
 

ط وصول كافة بنود الخدمة أو اإلرسال�ة والتصار�ــــح الالزمة والموافق ام بمدد التور�دات والخدمات �ش�ت ض ي موعدها المحدد، وخاصة االل�ت
ي �ض ات المقدمة من طرف المش�ت

ي موعدها، يؤدي
اطات �ض وط الدفع المتفق عليها والوفاء بالواجبات األخرى. عدم الوفاء بهذە االش�ت ام ��ث ض  إ� إطالة المدة بالقدر نفسه.  المتعلقة بالخطط، وكذلك االل�ت

 
ي حالة وجود تأخ�ي قائم بال -تطول مدة التور�د  . 2

ي التسل�م حىت �ض
بالقدر المناسب عند وق�ع حوادث غ�ي متوقعة ولم �ستطع تجنبها  -فعل �ض

برغم بذلنا للعنا�ة المعقولة كما تقتض�ه طب�عة الظرف، ومن هذە الحوادث اختالالت التشغ�ل والتدخالت الحكوم�ة، وصع��ات اإلمداد 
ي �سل�م األجزاء األساس�ة من قبل الموردي

ات �ض م بالطاقة، والتأخ�ي ض . نل�ت ض اب أو تعليق عمل الموظفني ي حالة وجود إ�ض
ء نفسه �ض ي ن. ��ي ال�ث

ي ع� الفور بهذە العوائق.   ب�خطار المش�ت
 

ي حالة تجاوز  . 3
ي بجاه��ة التسل�م حىت انقضاء المدة. �ض ام بمدة التور�د إذا غادرت السلعة المصنع أو تم إخطار المش�ت ض موعد �كون قد تم االل�ت

ي حالة تأخ�ي إذا �سل�م غ�ي ملزم أو م
ي بالتسل�م خالل مدة مناسبة. ونكون �ض ي مطالبتنا �شكل كتايب دة �سل�م غ�ي ملزمة بأر�عة أسابيع، �حق للمش�ت

ي دون تور�د.  ي طالب بها المش�ت  انقضت المدة الىت
 

. و�ذا ثبت . 4 ئ عن التأخ�ي ر النا�ث ي إ� جانب الحصول ع� اإلرسال�ة المطالبة بتع��ض عن ال�ض وجود تعمد أو إهمال جس�م من  �حق للمش�ت
ي حالة اإلهمال الجس�

�عات القانون�ة �ض ا للت�ث ض لنا، فإننا نتحمل المسؤول�ة طبق� م أو التخلف قبلنا أو من قبل وكالئنا أو مساعدي التنف�ذ التابعني
ار المتوقعة وذات ا امات التعاقد�ة األساس�ة، ع� أن �قت� ذلك ع� األ�ض ض من هذە  5لصلة بالعقد و�مقت�ض الجملة المتعمد عن أداء االل�ت
ار الناشئة عن تأخ�ي التسل�م ع� �سبة  بحد أق� من ق�مة المبلغ المتفق عل�ه  %15الفقرة. ف�ما عدا ذلك تقت� مسؤوليتنا عن تع��ض األ�ض

�بة المب�عات)، وذلك وفقا للجملة  ي حالة من هذە الفقرة. يتم استبعاد أ�ة مطالبات أخرى للمش�ت  5(شامل �ض
ي. ال تنطبق التقي�دات السابقة �ض

ار صح�ة.  ي األرواح أو إصابات جسد�ة أو أ�ض
 المسؤول�ة عن خسائر �ض

 
ة سماح مناسبة، مع توضيح موقفه من السلعة برفضها أو قبولها  . 5 ي ف�ت ي أن �حدد لنا �شكل كتايب ي التسل�م، �حق للمش�ت

إذا حدث وتأخرنا �ض
ة.  ار بدً� من حال انقضاء هذە الف�ت ة السماح دون جدوى اال�سحاب من العقد أو المطالبة بتع��ض عن األ�ض ي بعد انقضاء ف�ت �حق للمش�ت

. و��ي أحكام الفقرة  ي ار بدً� من األداء. و�ستبعد المطالبة  4األداء، ع� أن �كون ذلك من خالل ب�ان كتايب ي حالة المطالبة بتع��ض عن األ�ض
�ض

ي جميع حاال 
ي رفضه للسلعة. بالتسل�م �ض ة السماح دون جدوى إذا أعلن المش�ت  ت انقضاء ف�ت

 
ي التسل�م أم أنه  . 6

ي بتوضيح موقفه بناء ع� طلب منا خالل مدة مناسبة، بما إذا كان سينسحب من العقد �سبب التأخ�ي �ض م المش�ت ض �ل�ت
 م� ع� التسل�م. 

 
ي.  ُ�سمح بالتسل�مات الجزئ�ة والخدمات الجزئ�ة إذا كانت معقولة . 7  بالنسبة للمش�ت



ف النقل  انتقال المخاطر والتغل�ف وتأمني
 

ي حالة نقل السلعة بناًء  . 1
ي منذ خروجها من المصنع. و��ي نفس األمر �ض ي للسلعة إ� المش�ت

ي أو التدهور العر�ض
�عزى خطر الهالك العر�ض

ي ي إ� مكان آخر غ�ي مقر عمل المش�ت  ع� طلب المش�ت
ي بتنف�ذ الشحن. وكذلك إذا كان  كة شحن أو متعهد نقل أو الشخص المعىض  سيتم �سل�م السلعة إ� �ث

 
ا لقانون التغل�ف، �ستثىض من ذلك العبوات القابلة إلعادة االستخدام وخاصة منصات  . 2 جاع مواد النقل والتغل�ف األخرى وفق� ال يتم اس�ت

ي بالتخلص من مواد التغل�ف ع� نفقته الخاصة. النقل القابلة لإلرجاع والجوانب البالست�ك�ة.  م المش�ت ض  �ل�ت
 

ي التكال�ف الناشئة عن ذلك.  . 3 ي. و�تحمل المش�ت ض ع� النقل مادامت هذە رغبة المش�ت  �مكن شمول السلعة بتأمني
 
 
 
 
 

 المسؤول�ة عن العيوب والمسؤول�ات األخرى وسقوطها بالتقادم
 

ي اإلبالغ الفوري عن عيوب . 1 ي غضون  �جب ع� المش�ت
أ�ام ع� األ��� من معرفة الع�ب، مع ذكر تار�ــــخ أو ظهور الع�ب ووصف  10السلعة �ض

ي البالغ هذە المتطلبات، فنحن �ستبعد أي مسؤول�ة لنا عن العيوب. 
ا. إذا لم �ستو�ض ا محدد�  الع�ب كتابة وصف�

 
ي حالة اإلبالغ بالشكل الصحيح والسل�م، فإننا نتحمل المسؤول�ة عن عيوب الس . 2

: �ض  لعة ع� النحو التا�ي
 

ط لتحملنا ا لمسؤول�ة عن الع�ب أن �كون الع�ب غ�ي طالما أن هناك ع�ب بالسلعة، فإنه �حق لنا اخت�ار إما إصالح الع�ب أو تور�د سلعة خال�ة من العيوب (الوفاء الالحق). �ش�ت
ي السداد بالقدر الذي �جعل تافه. 

ي هذە الحالة الرفض. �ض
، �حق لنا �ض ض ض أو غ�ي متناسبني المبالغ المدفوعة مناسبة للجزء الخا�ي إذا كان أحد نو�ي الوفاء الالحق أو كالهما غ�ي ممكنني

ي، إال إذا كان النقل يتوافق مع  من العيوب. نحن نتحمل التكال�ف الالزمة للوفاء الالحق. وهذا ال ينطبق ع� التكال�ف الناشئة عن نقل السلعة إ� مكان آخر غ�ي مقر عمل المش�ت
 االستخدام المطابق للغرض المصنوعة له للسلعة. 

 
ي الفقرة  . 3

ض تخف�ض سعر  2إذا كان الوفاء الالحق المذكور �ض ي حق االخت�ار ما بني ، فللمش�ت ض غ�ي ممكن أو غ�ي متناسب أو فشل تحق�قه مرتني
اء أو اال�سحا ي حالة التأخ�ي المتعمد أو االمتناع عن الوفاء الالحق. ��ي ال�ث

ا لألحكام القانون�ة. و��ي ذلك بصفة خاصة �ض ب من العقد وفق�
ي حالة تور�د سلعة أخرى أو كم�ات أقل من المطل��ة. 

ا �ض  األحكام السابقة أ�ض�
 

�عات نحن نتحمل المسؤول�ة عن التعمد أو اإلهمال الجس�م الذي �قع منا أو من ق . 4 ا للت�ث ض لنا وفق� بل وكالئنا أو مساعدي التنف�ذ التابعني
ي األرواح أو إصاب

ي إطار قانون المسؤول�ة عن المنتج ف�ما يتعلق بوق�ع خسائر �ض
ات القانون�ة. ف�ما عدا ذلك فإننا نتحمل المسؤول�ة فقط �ض

امات ال ض ار �سبب التخلف المتعمد عن أداء االل�ت ار صح�ة أو أ�ض ار الناشئة جسد�ة أو أ�ض تعاقد�ة األساس�ة. وتقت� المطالبة بتع��ض عن األ�ض
ي حاالت اإل

ا �ض ار المتوقعة وذات الصلة بالعقد. كما تقت� المسؤول�ة أ�ض� امات التعاقد�ة األساس�ة ع� األ�ض ض همال عن التخلف عن أداء االل�ت
ار المتوقعة وذات الصلة بالعقد، إذا انتفت جميع الح ي الجملة الجس�م ع� األ�ض

 من هذە الفقرة.  2االت االستثنائ�ة المذكورة �ض
 

ي تحلق باألغراض . 5 ار الىت ي أو أي طرف ثالث، مثل األ�ض ي تلحقها السلعة بالمصالح القانون�ة للمش�ت ار الىت  يتم استبعاد المسؤول�ة عن األ�ض
ار األخرى. وال ��ي ذلك ع� حاالت التعمد أو اإلهمال الجس�م أو خسائر األرواح أو  ار الصح�ة أو تلك األ�ض اإلصابات الجسد�ة أو األ�ض

ي حاالت اإلهمال الجس�م أو التخلف عن أداء
امات التعاقد�ة األساس�ة. �ض ض  المتوقعة وذات الصلة بالعقد الناتجة عن التخلف عن أداء االل�ت

ار المتوقعة وذات الصلة با امات التعاقد�ة األساس�ة تقت� المسؤول�ة ع� األ�ض ض  لعقد. االل�ت
 

ض  . 6 ض السابقتني ،  5و 4تمتد أحكام الفقرتني ي
ار بدً� من األداء، بغض النظر عن السبب القانويض ار مع األداء وتع��ض األ�ض لتشمل تع��ض األ�ض

امات الناشئة عن العالقة الدائنة أو إت�ان فعل غ�ي مسم�ح به.  ض ا وخاصة �سبب وجود عيوب أو التخلف عن أداء االل�ت و��ي هذە األحكام أ�ض�
 ع� تع��ض النفقات المدفوعة بال جدوى. 



ا، يبدأ احتسابه من انتقال المخاطر أو باالستالم من قبل  . 7 ا واحد� يبلغ أجل السقوط بالتقادم للمطالبات والحقوق �سبب عيوب السلعة عام�
ي بتنف�ذ الشحن.  كة الشحن أو متعهد النقل أو الشخص المعىض ي الجملة �ث

ا ع� مطالبات  1��ي أجل السقوط بالتقادم المذكور �ض أ�ض�
ي الجملة 

ار غ�ي ذات الصلة بالعيوب. ال ��ي أجل السقوط بالتقادم المذكور �ض ي المادة  1التع��ض عن األ�ض
، 438ع� الحاالت المذكورة �ض

ي رقم  1الفقرة 
ي األلمايض

ي األغ 1من القانون المديض
ي رقم  1، الفقرة 438راض الثابتة)، والمادة (العيوب القانون�ة �ض

ي األلمايض
 2من القانون المديض

)، والمادة  ي
ي المبايض

ي واألش�اء المستخدمة �ض
اجع لصاحب العمل) أو المادة  1، الفقرة 479(المبايض ي (حق ال�ت

ي األلمايض
، 634aمن القانون المديض

ي رقم  1الفقرة 
ي األلمايض

ي أو األ  2من القانون المديض
ي تحقيق خدمات التخط�ط والمراقبة). تخضع اآلجال (المبايض

ي يتمثل نجاحها �ض عمال الىت
ي الجملة السابقة لمدة سقوط بالتقادم تبلغ 

اجع �سبب  3المذكورة �ض سنوات. �ستبعد أي مطالبات بتقل�ل المدة وكذلك ممارسة حق ال�ت
 عيوب المنتج، طالما أن المطالبة بالوفاء الالحق قد سقطت بالتقادم. 

 

ار  7ال ��ي آجال السقوط بالتقادم المذكورة بالفقرة  . 8 ي حالة التعمد أو إخفاء العيوب �سوء ن�ة، أو المطالبات بتع��ض األ�ض
�ض

ار صح�ة أو انتهاك للح��ة، أو المطالبات المكفولة بقانون المسؤول�ة عن المنتج، أو  ي األرواح أو أ�ض
�سبب إصابات جسد�ة أو خسائر �ض

ي حالة اإلخالل 
امات التعاقد�ة األساس�ة. �ض ض  بالواجب نت�جة اإلهمال الشد�د، أو التخلف عن أداء االل�ت

 
ض والعمال والوكالء ومساعدي  . 9 ض والعاملني استبعاد المسؤول�ة عنا أو تحد�دها ��ي كذلك ع� المسؤول�ة الشخص�ة للموظفني

 التنف�ذ. 
 
 
 
 

ار النقل ي حالة أ�ف
 السلوك المتعلق بالمسؤول�ة �ف

 

a(  ار ومعالجتها والت�ف �شكل صحيحالتعرف  ع� األ�ض
 
 

 أ
�
ي حاالت نادرة جدا

ن تصل بعض عنا� اإلرسال�ة نحن نقوم بفحص جميع العنا� واإلرسال�ات وتغل�فها بعنا�ة لدى خروج البضائع من عندنا. ع� الرغم من ذلك �مكن �ض
رة إ� المستلم أو قد تصله اإلرسال�ة ناقصة.  ي حالة مت�ض

 لذلك نرجو منك فحص إرساليتك بدقة شد�دة: �ض
 

 هل ال�رتونة تعرضت لإلتالف أو تم استبدالها؟ -
ا لألوراق المرفقة؟ -  هل اإلرسال�ة كاملة طبق�

 
ي اإلجراءات األخرى. 

ا أن هناك سلع ناقصة أو تالفة، فرجاًء اإلبالغ عن هذە الوقعة ع� الفور. وسوف نوضح لك با�ت  إذا كان واضح�
 

 أ�ام بعد استالم البضاعة.  7. لد�ك مدة ضمان دون موافقتنا تقم ب�رجاع اإلرسال�ات التالفة أو عنا� منها  من فضلك ال 
 

ام التام باإلجراءات الموضحة أدناە. ح�ث �قع ع� المستلم واجب الفحص!  ض  من مصلحتك االل�ت
 

b( التور�د عن ط��ق وكالة شحن 
 

كة  ي حضور وك�ل الشحن المورد و� KKG Gumppتقوم �ث
ر ��ــــح أثناء النقل ينصح بفتح اإلرسال�ة �ض ي حالة مالحظة �ض

ة عن ط��ق وكالة شحن. �ض سج�ل ب�رسال اللفات ال�ب�ي
ار ع� إ�صال االستالم أو بول�صة الشحن بالتار�ــــخ والوقت والتوقيع و�ثباتها. باإلضافة إ� ذلك �جب تدو�ن لوحة أرقام س�ارة الش حن. إرفاق الصور كدل�ل إثبات سوف األ�ض

ر بصورة أفضل.   �ساعدنا �شكل كب�ي ع� التعامل مع حالة ال�ض
 

c( التور�د بواسطة خدمة الطرود 
 

ر من الخارج، فرجاًء االمتناع التام عن استالمه، أو إذا كنت بحاجة ماسة إ� البضائع، قم بتس ار ع�إذا كان من الواضح أن الطرد متعرض لل�ض  بول�صة الشحن ج�ل األ�ض
ي حضور سائق التوص�ل. قم من فضلك بأخذ إ�صال بال�م�ات الناقصة

ي جميع األحوال وافحص اإلرسال�ة �ض
ي جميع األحوال ��ي بالتار�ــــخ والوقت. من فضلك خذ وقتك �ض

. و�ض
 : ي

 اآليت
 

ار وال�م�ات الناقصة وأخذ إ�صال بها من السائق.  -  �جب �سج�ل األ�ض
ي جميع األحوال. احرص ع� عدم تغي�ي البض -

 ائع والعبوات �ض
 

ر. �ستبعد اإلرسال�ات الخاصة ي حالة وق�ع �ف
ا ول�س له أهم�ة لدى التأمينات �ف

�
واللفات  التأش�ي بعبارة "مع التحفظ" هو إجراء عد�م األثر قانون

 المزودة بك��ون من شكاوى العيوب واالستبدال. 



 

 االحتفاظ بحق المل��ة
 

ي �سداد جميع المبالغ الحال�ة والمستقبل�ة الناشئة عن العالقة  . 1 نحتفظ ألنفسنا بحق مل��ة جميع السلع إ� أن �قوم المش�ت
 التجار�ة. 

 
ي الموافقة ع�  . 2 داد السلع الموردة. و�جب ع� المش�ت ي أي فعل مخالف للعقد، الس�ما تأخ�ي دفع المستحقات، �حق لنا اس�ت إذا أيت المش�ت

د داداالس�ت ي التكال�ف الناشئة عن اس�ت ا من العقد إال إذا أعلنا نحن ذلك �احة. يتحمل المش�ت داد ا�سحاب� ي االس�ت ي هذە الحالة. وال �عىض
نا اد �ض

ي من إعادة بيع السلعة الموردة أو معالجتها ما دامنا نحتفظ بمل�يتها، ذلك وك للسلع (خاصة تكال�ف النقل). عالوة ع� ذلك �حق لنا منع المش�ت
 ). 5إلغاء إذن التحص�ل (الفقرة 

 
ض هذە السلعة ع� نفقته الخاصة ضد قوى  . 3 م �شكل خاص بتأمني ض ي بالتعامل مع السلعة الموردة بالعنا�ة الواجبة، كما �ل�ت يتعهد المش�ت

 . ض  الطب�عة األول�ة وال�قة بق�مة االستبدال. و�تم التنازل إلينا عن المستحقات الناتجة عن ذلك تجاە التأمني
 

ي تحل محلها أو نقل مل�يتها ع� سب�ل الضمان أو التنازل عنها بط��قة  . 4 ي رهن السلع الموردة ومطالبات الدفع الىت ال �جوز للمش�ت
ا للمادة  ، حىت �ستطيع رفع دعوى طبق� ي ي إخطارنا ع� الفور �شكل كتايب ي حاالت الرهن أو إدخال أطراف ثالثة �جب ع� المش�ت

أخرى. �ض
تبة ع� هذە الدعوى طبقا للمادة من قانون اإل  771 ي النفقات الم�ت ي يتحمل المش�ت

اع القانويض ض ي هذا ال�ض
جراءات المدن�ة. و�الرغم من فوزنا �ض

 من قانون اإلجراءات المدن�ة.  771
 

ي الس�اق التجاري الصحيح أو معالجتها أو خلطها �سلع أخرى.  . 5
ي بيع السلعة �ض وعند ذلك �جب عل�ه التنازل إلينا عن جميع �حق للمش�ت

ل غ�ي المبالغ المستحقة عن إعادة البيع أو المعاجلة أو الخلط، أو المستحقة ألي أسباب قانون�ة أخرى (خاصة الناشئة عن التأمينات أو األعما
ي حىت  �بة الق�مة المضافة. �ظل المش�ت بعد التنازل مخوً� بتحص�ل هذە المبالغ، دون الم�ح بها) وذلك بق�مة الفاتورة النهائ�ة شاملة �ض

ي 
اماته �ض ض ي بال�ت

ي ��ض ي تحص�ل هذە المبالغ بأنفسنا. إال إننا نتعهد بعدم تحص�ل هذە المبالغ المستحقة، طالما أن المش�ت
الدفع  المساس بحقنا �ض

ي السداد، ولم يتقدم بأي طلب لفتح إجرا 
ي �قوم بتحص�لها، وال يتأخر �ض ءات اإلعسار ولم يتوقف عن الدفع. بخالف ذلك �جب من اإليرادات الىت

ي و�ناًء ع� طلبنا أن �علن لنا عن المبالغ المستحقة وعن المدين، و�عطائنا كافة الب�انات الالزمة للتحص�ل و�سل�منا المس تندات ع� المش�ت
ي  الخاصة بذلك، و�بالغ المدين (الطرف الثالث) بالتنازل. و�حق لنا إلغاء إذن التحص�ل،

ي أي مخالفات للعقد (خاصة التأخ�ي �ض إذا ارتكب المش�ت
 الدفع). 

 
م أن �متد االحتفاظ بحق المل��ة إ� المنتجات الناتجة عن المعالجة أو الخلط أو ال��ط بالسلع الموردة من قبلنا بق�متها ال�املة، مع العل . 6

ي 
 حالة المعالجة أو الخلط أو ال��ط بأجزاء تخص أطراف ثالثة مع هذە العمل�ات تتم لصالحنا بح�ث أننا نعت�ب أنفسنا الجهة المصنعة. �ض

ي المل��ة تتناسب مع الق�مة الفعل�ة لهذە األجزاء. 
ي المل��ة، فإننا نحصل ع� حصة �ض

 احتفاظ هذە األطراف بحقها �ض
 

ض المبالغ ا . 7 ا عن المبالغ المستحقة له عند الطرف الثالث ع� سب�ل تأمني ي لنا أ�ض� لمستحقة لنا عندە، والناشئة عن ر�ط السلع يتنازل المش�ت
 الموردة بمل��ة عين�ة. 

 
 . %20بة ال يتم احتساب األوراق المال�ة المستحقة لنا طالما أن ق�مة هذە األوراق المال�ة تتجاوز الق�مة االسم�ة للمبالغ المراد تأمينها بنس . 8

 
 
 

ار  التع��ضات المقررة عن األ�ف
 

ض له . 1 ي أو وكالئه أو مساعدي التنف�ذ التابعني ي مواجهة المش�ت
ار أو عن تخف�ض الق�مة �ض ي  -إذا كان �حق لنا المطالبة بتع��ض عن األ�ض

 كان السبب القانويض
�
فإنه �حق لنا  -أ�ا

ر أو ان %20المطالبة بنسبة  ار األ��ب من ق�مة المبلغ المتفق عل�ه ودون تقد�م أ�ة إثباتات أخرى كتع��ض عن ال�ض ي حالة األ�ض
خفاض الق�مة. نحتفظ بحق المطالبة بالتع��ض �ض

ر أو انخفاض الق�مة لم �حدث ع� اإلطالق أو أنه أقل من المبلغ ا ي إثبات أن ال�ض ا للمش�ت ي الق�مة. و�ظل مسموح�
 لمقرر. أو االنخفاض األ��ب �ض



 

 أحكام ختام�ة
 

ق هو القانون ال . 1  ). CISGمح�ي لجمهور�ة ألمان�ا االتحاد�ة مع استبعاد اتفاق�ة األمم المتحدة �شأن البيع الدو�ي للبضائع (القانون الُمطبَّ
 

ي ومكان األداء هو المكان الذي يوجد به مقر عملنا. ومع ذلك �حق لنا تقد�م مطالباتنا إ� أي محكمة أخرى  . 2
مكان االختصاص القضايئ

 مختصة. 
 

ي األحكام.  إذا كانت أو أصبحت بعض األحكام . 3
، فإن ذلك ال يؤثر ع� ��ان با�ت ي أو ك�ي

 باطلة �شكل جزيئ
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