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 الشروط العامة للبيع
 
 نطاق التطبيق -1
الشـــروط العامـــة للبيـــع. إن هـــذه يـــتم تـــوفير كافـــة التوريـــدات والخـــدمات المصـــاحبة لهـــا بشـــكل حصـــري علـــى أســـاس  

اإلشــارات مــن جانــب المشــتري إلــى أحكامــه وشــروطه العامــة مرفوضــة بموجــب هــذا. تنطبــق الشــروط العامــة للبيــع 
لبيــع تتطلــب موافقــة العامــة لشــروط هــذه الاألعمــال المســتقبلية. إن اإلنحــراف عــن الخاصــة بالبــائع أيضــًا علــى كافــة 

 خطية صريحة من البائع.
 
 العرض والقبول -2
إن عروض أسعار البائع ليست عروضًا ملزمة ولكن يجب النظر إليها على أنها دعوات إلى المشتري لتقـديم عـرض  

بـول البـائع. إذا كـان القبـول يختلـف عـن العـرض، فـإن هـذا القبـول ملزم. يـتم إبـرام العقـد بطلبيـة (عـرض) المشـتري وق
 غير ملزم من البائع.جديدًا يشكل عرضًا 

 
 جودة المنتج والنماذج والعينات؛ الضمانات -3

3-1 
 ذلك، يتم تحديد جودة البضائع بمواصفات منتج البائع. خالفما لم يتم االتفاق على 

 
3-2 

 لزمة فقط إلى الحد الذي تمت الموافقة عليها صراحة بأنها تحدد جودة المنتج.إن خصائص النماذج والعينات هي م
 
3-3 

إن بيانات الجودة وعمر المنتج على الرف وكذلك البيانات األخرى تشكل ضمانًا فقط إذا تمت الموافقـة عليهـا ووصـفت 
 على هذا النحو.

 
 المشورة -4
مـة ءألفضـل معلوماتـه. إن أي مشـورة ومعلومـات فيمـا يتعلـق بمالأعطيـت وفقـًا تكـون قـد إن أي مشورة يقدمها البائع  

 واستخدام البضائع لن تعفي المشتري من القيام بتحقيقاته واختباراته الخاصة.
 
 األسعار -5
إذا تــم تعــديل أســعار البــائع أو شــروط الــدفع الخاصــة بالبــائع بشــكل عــام بــين تــاريخ العقــد وٕارســال البضــاعة، يجــوز  

السعر أو شروط الدفع النافذة في تاريخ إرسال البضائع. في حالة الزيادة في السـعر، يحـق للمشـتري  للبائع أن يطبق
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 يومًا اعتبارًا من تاريخ إشعار الزيادة في السعر. 14االنسحاب من العقد بإعطاء إشعار إلى البائع خالل مدة 
 
 التسليم -6
يـتم تفسـير الشـروط التجاريـة العامـة وفقـًا آلخـر نسـخة حديثـة ما هو متفق عليه فـي العقـد. حسب يتعين تنفيد التسليم  

مــن شــروط غرفــة التجــارة الدوليـــة النافــذة فــي تــاريخ إبـــرام العقــد. إذا لــم يــتم التوصــل إلـــى اتفــاق صــريح بــين البـــائع 
 والمشتري، يتم إجراء عمليات التسليم على أساس خالصة أجور النقل في موقع البائع (اف سي ايه).

 
 أثناء النقل الضرر -7
يتعــين إيــداع إشــعار المطالبــات الناشــئة عــن الضــرر أثنــاء النقــل مــن جانــب المشــتري مباشــرة مــع الناقــل ضــمن الفتــرة  

 المحددة في عقد النقل ويتم تزويد البائع بنسخة من هذا اإلشعار.
 
 التغليف -8

8-1 
 قياسية. تغليفيتعين على البائع تسليم بضائعه في مواد 

 
8-2 

يومــًا  30يجــب تفريـغ هـذه الحاويـات وٕاعادتهــا بـدون أجـور نقــل خـالل مـدة مسـتردة، تسـليم البضـائع فــي حاويـات إذا تـم 
اعتبــارًا مــن تــاريخ اســتالم المنتجــات. يتحمــل المشــتري المســؤولية عــن الخســائر واألضــرار التــي تصــيب الحاويــات التــي 

لحاويـات التـي يتعـين إعادتهـا ألي أغـراض أو منتجــات يتعـين إعادتهـا والتـي يعتبـر مسـؤوًال عنهـا. يجـب عـدم اسـتخدام ا
 أخرى. يتعين استخدامها بشكل حصري لنقل المنتجات التي يتم تسليمها. يجب عدم نزع العالمات عن الحاويات.

 
8-3 

 القابلة للتخلص منها. التغليفلن يسترجع البائع مواد 
 
 االلتزام بالمتطلبات القانونية -9
ــ  ذلــك صــراحة، يتحمــل المشــتري المســؤولية عــن االلتــزام بكافــة القــوانين واللــوائح التــي  خــالفى مــا لــم يــتم االتفــاق عل

 تتعلق باستيراد ونقل وتخزين واستخدام البضائع.
 

 التأخير في الدفع -10
10-1 
 في دفع سعر الشراء بحلول تاريخ االستحقاق يشكل إخالًال أساسيًا بااللتزامات التعاقدية.اإلخفاق إن 
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10-2 

بالمئـة فـي  12في حالة اإلخـالل بالـدفع مـن جانـب المشـتري، يحـق للبـائع فـرض فائـدة علـى المبلـغ القـائم وذلـك بمعـدل 
 وقت استحقاق الدفعة.

 
 حقوق المشتري فيما يتعلق بالبضائع المعيبة -11

11-1 
ة خمسـة عشـر يومـًا اعتبـارًا وذلـك خـالل مـدالروتينـي يجب إشعار البائع بـأي عيـوب يـتم اكتشـافها أثنـاء القيـام بـالتفتيش 

مـــن تـــاريخ اســـتالم البضـــائع؛ ويتعـــين اإلبـــالغ عـــن العيـــوب المخفيـــة خـــالل مـــدة خمســـة عشـــر يـــوم اعتبـــارًا مـــن تـــاريخ 
 اكتشافها. يجب أن يكون اإلشعار خطيًا ويجب أن يصف بدقة طبيعة وحجم العيوب.

 
11-2 

 ، يتمتع المشتري بحقوقه القانونية شريطة أنه:1-11ًا للبند إذا كانت البضائع معيبة وكان المشتري قد أبلغ البائع وفق
 
 يتمتع البائع بالحق في أن يختار إما تصحيح العيب أو تزويد المشتري ببضائع بديلة غير معيبة. أ)
 

ري، يجوز للبائع إجراء محاولتين وفقًا للبند أ) أعاله. إذا فشلت هذه المحاوالت أو لم يكن ذلك مقبوًال لدى المشت ب)
 يجوز للمشتري إما أن ينسحب من العقد أو يطالب بتخفيض في سعر الشراء.

 
 .12فيما يتعلق بمطالبات التعويض ورد النفقات المتعلقة بالعيوب، ينطبق البند  ج)
 

11-3 
 ع مطالبات المشتري بشأن البضائع المعيبة لمدة تحديد تبلغ ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ استالم البضائع.ضتخ
 

 في الحاالت التالية تنطبق فترات التحديد القانونية التالية بدًال من مدة سنة واحدة:
 

 المسؤولية عن سوء التصرف المقصود؛ أ)
 

 إخفاء العيوب لغرض االحتيال؛ ب)
 

مطالبـات فـي مواجهـة البـائع تتعلـق بعيـوب فـي البضـائع بحيـث أنـه عنـدما تـم اسـتخدامها فـي البنـاء بالطريقـة  ج)
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 دية أصيبت بالعيب؛االعتيا
 

مطالبات األضرار التي تتعلق بالحياة والجسد والصـحة الناتجـة عـن إهمـال مخـل مـن قبـل البـائع بواجباتـه أو  د)
 إخالل مقصود أو ناتج عن اإلهمال بأي من واجبات الممثل القانوني للبائع أو وكيل نائب له.

 
مطالبات عن أضرار أخرى ناتجة عن إخالل إهمـال جسـيم مـن جانـب البـائع بواجبـه أو عـن إخـالل مقصـود  هـ)

 أو ناتج عن اإلهمال بأي من واجبات الممثل القانوني للبائع أو وكيل نائب له.
 

 في حالة مطالبة الرجوع من جانب المشتري على أساس لوائح مشتريات بضائع استهالكية. و)
 

 ؤوليةالمس -12
 إلى الحد المسموح به قانونًا، فإن مسؤولية البائع عن األضرار التي تتعلق بالعقد مستثناة. 
 

 المقاصة -13
 يجوز للمشتري فقط مقاصة مطالبات من البائع في مواجهة مطالبة مقابلة غير متنازع عليها أو صدر حكم فيها. 
 

 الضمانات -14
ة المشــتري علــى الــدفع، وخاصــة إذا كانــت الــدفعات كمتــأخرات، يجــوز إذا كــان هنــاك أي شــكوك معقولــة حــول قــدر  

للبائع، مع مراعاة مطالبات أخـرى، إلغـاء فتـرات االعتمـاد وٕاجـراء عمليـات تسـليم أخـرى تسـتند علـى دفعـات مقـدمًا أو 
 أي ضمان آخر.

 
 الملكيةب االحتفاظ -15

15-1 
 طالبات الناتجة عن العالقة التجارية مع البائع.تبقى البضائع ملكًا للبائع إلى حين االلتزام بكافة الم

 
15-2  

 يلتزم المشتري بأن يحتفظ بكافة البضائع مع حفظ الملكية لصالح البائع مجانًا.
 

15-3 
ضــمن إطــار عمليــة تجاريــة صــحيحة وفقــط إذا لــم يكــن المحــتفظ بملكيتهــا يحــق للمشــتري فقــط أن يعيــد بيــع البضــائع 

يتعين إبالغ البائع على الفور بشأن أي حجوزات على أو أي طريقة أخـرى للحصـول  المشتري قد ارتكب أي إخالل.
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 من قبل طرف ثالث. المحتفظ بملكيتهاعلى البضائع 
 

 المحـتفظ بملكيتهـاكإجراء احتياطي، يتنازل المشتري بموجبه عن كافة مطالبات سعر الشراء مـن إعـادة بيـع البضـائع 
لبـائع حتـى يـتم إلغـاء ذلـك مـن المحـددة لالجانبية. يحق للمشتري قبض المطالبات بما في ذلك المطالبات  ،إلى البائع

 قبل البائع.
 

15-4  
ــ بالمئــة،  20بشــكل كلــي نســبة ات المحــددة إذا كانــت القيمــة ذات الجــدوى للضــمانات المتاحــة للبــائع تتجــاوز المطالب
قــد يطلبــه المشــتري ســواء عبــر التحويــل أو  عنــدها يكــون البــائع ملزمــًا إلــى هــذا الحــد بــاإلفراج عــن الضــمانات حســبما

 التنازل كما يختار البائع.
 

15-5  
الشكل القائم حاليًا، بموجب قوانين بلد الوجهة، يلتـزم المشـتري بالتعـاون فـي حالـة نافذًا بإذا لم يكن االحتفاظ بالملكية 

 أسس منح ضمان إلى البائع بما يتناسب مع لوائح بلد الوجهة.
 

15-5 
 ئع استعادة البضائع على حساب احتجاز الملكية حتى لو كان لم ينسحب من العقد بعد.يجوز للبا

 
15-6  

إذا كــان المشــتري ينــوي معالجــة البضــائع التــي تــم تســليمها قبــل أن يــدفع ثمنهــا، عنــدها يحــق للبــائع طلــب ضــمانات 
 مناسبة.

 
 الظروف القاهرة -16

ائع مثل الحوادث الطبيعية أو الحرب أو اإلضرابات أو اإلقفال إن أي حادثة أو ظروف تكون خارج نطاق سيطرة الب 
بوجه العمل أو نقص المواد الخـام والطاقـة أو عرقلـة النقـل أو أعطـال معـدات التصـنيع أو الحريـق أو االنفجـارات أو 

ن أداء هـذه منـع فيـه البـائع مـيالتصرفات الحكومية سوف تعفي البائع من التزاماته بموجب هذا العقد إلـى الحـد الـذي 
االلتزامـات. ينطبــق الشـيء نفســه إلـى الحــد الـذي يــؤدي فيــه هـذا الحــادث أو الظـرف إلــى جعـل األداء التعاقــدي غيــر 

الحـدث المـذكور اسـتمر مـع مـوردي البـائع. إذا حـدث ذلـك مجدي تجاريًا بالنسبة للبائع علـى مـدى فتـرة طويلـة أو إذا 
 ئع االنسحاب من العقد بدون أن يكون للمشتري أي حق بالتعويض.) أشهر يحق للبا3آنفًا لمدة تزيد عن ثالثة (

 
 مكان الدفع -17
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 بغض النظر عن مكان تسليم البضائع أو المستندات، فإن مكان الدفع سيكون مقر أعمال البائع. 
 

 المراسالت -18
للحظة التـي تصـل فيهـا ستكون نافذة فقط في ا ،إن أي إشعار أو مراسالت آخرى يكون مطلوبًا أن يستلمها طرف ما 

إلى هذا الطرف. إذا تم األخذ في االعتبار حد زمني، فإنه يتعين أن يصل اإلشـعار أو الرسـالة إلـى الطـرف المسـتلم 
 خالل هذه المدة الزمنية.

 
 االختصاص القضائي -19

 ينظر فيه أمام محاكم إمارة دبـي.يتعين أن إن أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذا العقد  
 

 القانون السائد -20
تخضع العالقة التعاقدية لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة. عندما تطبـق شـروط البيـع هـذه خـارج دولـة اإلمـارات  

االختصــاص القضــائي منطقــة العربيــة المتحــدة فإنــه يــتم تفســيرها بحيــث تتقيــد بــالقوانين اإللزاميــة المعنيــة المطبقــة فــي 
 ي بلد وجهة البضائع.للمشتري المعني وكذلك ف

 
 لغة العقد -21

بلغة أخرى باإلضافة إلى اللغة التي تم إبرام عقد البيع فيهـا (لغـة للمشتري شروط البيع العامة هذه في حال تم توفير  
العقد)، فإن ذلك يكون قد تم للتسهيل على المشتري فقط. في حال االختالف على التفسـير، فـإن النسـخة التـي تكـون 

 د هي التي تكون ملزمة.بلغة العق
 
 2014طبعة: يوليو         
  


