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التي ) Tubitex SpAوُقِبَلت من الشركة المساهمة شروط التوريد العامَّة هذه، ما لم يتمُّ االتفاق كتابًة على غير ذلك بين الطرفين، يتمُّ تطبيقها على جميع أوامر الشراء التي وصلت 
 . وتمثِّل جزًءا ال يتجزَّأ عن هذه األوامر( سُيطَلق عليها بعد ذلك الشركة المورِّدة

 واصفات الفنِّية للمنَتجاتالم .1

ت المطلوب شراؤها وأنَّه يرى أنها مناسبة لالستخدام الذي المشتري، بصياغته ألمر الشراء، يعترف ضمنيَّا بأنَّه قد فحص بعناية وانتباه المواصفات الفنيَّة والتشغيليَّة والجماليَّة للمنَتجا
 .يريدها له سواء بشكٍل مباشٍر أو غير مباشر

 . خدام الصحيحة لهذا المنَتجم أيًضا بعدم إجراء أيَّة تعديالت على المنَتج و، عن طريق إفادته بمعرفته لهذه المواصفات، فإنَّه يلتِزم أيًضا باحترام طُرق االستكما يلتِز
 أوامر الشراء وتأكيدها .2

ديد الدقيق للمنتجات المطلوب شراؤها مع اإلشارة إلى الكود الخاص بهذه المنتجات إذا كان ذلك أوامر الشراء التي يقدِّمها المشتري يجب أن تشير إلى رقم أمر الشراء إضافة إلى التح
ًلا وقد تمَّ ُيعتَبر أمر الشراء مقبو. يَّة حول هذا األمرممِكنا، إضافة إلى تحديد الكمِّية وسعر المنَتج الواحد والسعر اإلجمالي وشروط ومدد وطُرق الدفع ومكان التسليم وأيَّة معلومات إضاف

 .الموافقة عليه من جانب الشركة المورِّدة عندما يصل إلى المشتري تأكيد أمر الشراء من ِقَبل هذه الشركة المورِّدة

ُيقَصد بعقد البيع ما تمَّ االتَّفاق عليه . د غير ذلكيوًما، ما لم ُيحدَّ 60في الحالة التي يكون فيها أمر الشراء مسبوًقا بعرض فإنَّ هذا العرض ُيعتَبر صالًحا طوال مدَّة زمنيَّة حدُّها األقصى 
؛ يمِكن إجراء تعديالت على كمِّية المنتجات، نظًرا لالحتياجات اللُّوجستيَّة، والتي سيتمُّ االتِّفاق عليها تليفونيًّا Tubitex S.p.Aوصياغته لحظة إصدار تأكيد أمر الشراء من ِقَبل شركة 

 .مع المشترى

 األسعار  .3

، وتشتِمل على التغليف "IVA"قيمة المضافة ر المنتجات يتمُّ اإلشارة إليها في تأكيد أمر الشراء و، ما لم يتمُّ االتِّفاق على غير ذلك، ستكون بعملة اليورو، مع صافي ضريبة الأسعا
 . Tubitex S.p.Aفاق على غير ذلك مع شركة تكاليف عمليَّة اإلرسال دائًما ما تكون مستبَعدة ما لم يتمُّ االتِّ. المناسب لعمليَّة اإلرسال

 عمليَّات الدفع  .4

وفي إطار الشروط والمدد المحدَّدة في تأكيد أمر الشراء أو، ما لم يتمُّ تحديد  Tubitex S.p.Aدفع سعر المنتجات يجب أن يقوم به المشتري على الحساب الجاري البنكي الذي تحدِّده 
 .نهاية شهر تاريخ التصديق على الفاتورة يوًما من 60غير ذلك، في غضون فترة 

زيادة سنويَّة إضافة إلى % 5ة عند التأخُّر عن الدفع بمعدَّل في حالة التأخُّر في عمليَّات الدفع عن المواعيد النهائيَّة المحدَّدة في الفاتورة، فإنَّه سيتمُّ تحميل المشتري الفوائد المقرَّر
سيمكنها، دون أيَّة شروط جزائيَّة عليها وبتنازل المشتري كتعويض عن  Tubitex SpAالتام لمقابل التوريدات المتأخِّرة والمستحقَّة، فإنَّ شركة وحتى الدفع . المصروفات المستحقَّة

 . األضرار التي لحقت بها نتيجة لعدم الدفع، إيقاف تنفيذ أومر الشراء الجارية

 النقل والتسليم  .5

في . مواعيد التسليم، ما لم يتمُّ تحديدها صراحًة كبند أساسي، تكون دائًما إرشاديَّة تقديريَّة. ني إجباري يجب أن يتولِّى توفيره المشتري بموجب القانونيتمُّ نقل البضاعة تحت غطاء تأمي
 . د الزمنيَّة المحدَّدة في أمر الشراءحالة عدم استالم المنتَجات، فإنَّ المشتري سيجب عليه دفع المبلغ المستحق على عمليَّة التوريد كامًلا في غضون المَد

 الخالفات والمنازعات حول عمليَّات التوريد  .6

على " تمَّ االستالم مع التحفٌّظ"تابة جملة التحديد أيَّة شكاوى حول كميَّة أو سالمة علب التغليف أو المنتجات يجب تقديمها مباشرًة إلى مختص عمليَّة النقل والتسليم لحظة التسليم مع ك
في غضون ثمانية أيام من تاريخ  Tubitex SpAأيَّة عيوب في المنَتجات التي يتمُّ تسليمها يجب في جميع األحوال اإلبالغ عنها كتابًة إلى شركة . يصال االستالم أو على وثيقة التسليمإ

تعطي الحق في فسخ عقد الشراء وال في إيقاف عمليَّات الدفع المقرَّرة، ولكن تعطي الحق في إكمال أيَّة اختالفات في كميَّة المنتجات المسلَّمة عمَّا هو محدَّد في أمر الشراء ال . االستالم
على % 5ة بنسبة ما لم يتمُّ االتِّفاق على خالف ذلك، فإنَّ المشتري يلتِزم بقبول نسبة التساُمح في عدد المنتجات الناقصة المحدَّد. هذا النقص في كمِّية المنتجات خالل عمليَّات توريد تالية

استبدال البضاعة سيتمُّ في الحاالت . يلتِزم المشتري بعدم استخدام المنَتجات التي قد تكون معيوبة واإلبالغ دون تأخير عن شكاوى ومطالبات األطراف ثالثة التي عرفها. عمليَّات التوريد
 .Tubitex S.p.Aالتي تحدِّدها وتعتمدها شركة 

 الضمان  .7

اله ألمر حول جودة المنَتجات يتمُّ في حدود ما هو مبيَّن في بطاقة المواصفات الفنِّية للمنَتج والتي يقرِّها ويعترف بها البائع بمجرَّد إرس Tubitex S.p.Aمه شركة الضمان الذي تقدِّ
تمُّ تسليمها مع تلك المحدَّدة في أوامر الشراء وليس مالئمة ومطابقة هذه ، في هذه الحدود المبيَّنة، فقط وحصريًّا مطابقة وتوافق منتجاتها التي يTubitex S.p.Aتضمن شركة . الشراء

بالتحديد الدقيق والكامل لحاالت وظروف استخدام المنَتج المنَتجات لتلبية احتياجات ومتطلَّبات محدَّدة للمشتري أو ألطراف ثالثٍة أخرى، إلَّا أن يقوم هؤالء لحظة األمر الذي تقبله الشركة 
شهًرا من تاريخ التسليم، للمنَتجات التي يتمُّ حفظها في حاالت وظروف عاديَّة  12ما لم ُينصُّ على ِخالف ذلك في العرض أو في تأكيد أمر الشراء، ستكون مدَّة الضمان . قةذي العال

 : هذا الضمان لن يكون سارًيا وسيسقط، على سبيل المثال ال الحصر، في جميع الحاالت التالية. مالئمة

 ابة المنَتجات بأضرار وتلفيات أثناء عمليَّات الشحن والنقل؛ إص 

  استخدام المنَتجات بإهمال أو بإساءة استعمال؛ 

  عدم التقيُّد أو االلتزام بإرشادات وتوجيهات شركةTubitex S.p.A  الخاصَّة بطريقة تشغيل وصيانة وحفظ هذه المنَتجات؛ 

 يَّة تغييرات أو إصالحات أو تعديالت على المنَتجات دون الحصول على تصريح كتابي مسَبق بذلك من شركة إجراء العميل أو األطراف الثالثة األخرى أTubitex S.p.A. 
 المسؤوليَّة التعاقديَّة  .8

أضرار أو تلفيَّات قد تلحق باألشخاص أو الممتلَكات لن تكون مسؤولة بأي حاٍل من األحوال عن أيَّة  Tubitex S.p.Aباستثناء افتراضات الغش والتحاُيل أو اإلهمال الجسيم، فإنَّ شركة 
وفي جميع األحوال لن تكون الشركة مسؤولة بأي شكل عن أيَّة أضرار غير مباشرة، أو غير متوقَّعة أو غير منصوص عليها وفي جميع . جرَّاء استخدام هذه المنتجات التي يتمُّ تسليمها

بأي ضمان وال بأي تأكيدات كانت حول مطابقة هذه  Tubitex S.p.Aال تعترف شركة . ن فيها الضمان على هذه المنَتجات سارًيااألحوال خارج االفتراضات التي يمِكن أن يكو
أو ضمني، على سبيل ليس هناك أي ضمان آخر على هذه المنَتجات، ال ضمان صريح . المنَتجات لقواعد ولوائح بالد استخدام هذه المنَتجات التي ال تدخل في نطاق االتحاد األوروبي

 .المثال ال الحصر، حول التشغيل الجيد للمنَتج أو مدى مالئمته الستخدام محدَّد أو معيَّن

 تحسينات  .9

كثر أماًنا ويسًرا من الناحية التشغيليَّة، أو شكليَّة تجميليَّة على منتجاتها يكون الهدف منها جعل هذه المنتَجات أ/تحتِفظ الشركة المورِّدة لنفسها بحق إجراء أيَّة تعديالت أو تحسينات فنيَّة و
هذه االختالفات أو التعديالت ال يمِكن أن تؤدِّي إلى فسخ . دون أن يغيِّر ذلك المواصفات األساسيَّة للمنتجات التي يتمُّ توريدها وال قابليَّة استخدامها وفًقا للمواصفات على حسب أمر الشراء

 . عقد التوريد

 ة والفكريَّة الملكيَّة الصناعيَّ .11

لصناعيَّة أو الفكريَّة الخاصَّة بهذه المنَتجات المباَعة شراء منتجات الشركة واالستفادة منها، سواء بشكٍل مباشر أو غير مباِشر، ال ينِقل بأي شكٍل من األشكال للمشتري أي حق في الملكيَّة ا
كما أنَّ استخدام منتجات الشركة أو نقلها . Tubitex S.p.Aة الفكريَّة هي بشكٍل كامل ملكيَّة حصريَّة لشركة حقوق الملكيَّ. Tubitex S.p.Aحيث أنَّها ملكيَّات حصريَّة لشركة 

ارض مع حقوق يلتِزم العميل بعدم القيام بأيَّة أعمال تتع. لمواصفات المنتجات في إطار شروط وحاالت البيع ال يعطي أي حق للمشتري في امتالك هذه الحقوق أو المطالبة بامتالكها
 .الشركة في االمتالك الحصري للملكيَّات الفكريَّة والصناعيَّة لهذه المنَتجات

 السلطة القضائيَّة المختصَّة  .11

تها، ستكون هي محكمة مدينة البندقيَّة ستعادة مستحقَّاالسلطة القضائيَّة المختصَّة الحصريَّة للفصل في أيَّة منازعات قد تنشأ من عالقة التوريد، بما في ذلك إجراءات الشركة المورِّدة ال
(Vicenza .)عالقة عمليَّة التوريد سيتمُّ في جميع األحوال تنظيمها وضبطها في إطار نصوص القانون اإليطالي . 

  196/2003معلومات حول حماية البيانات الشخصيَّة بموجب المرسوم التشريعي رقم  .12

، بصفتها صاحبة األهليَّة في ذلك، ستقوم Viale del Lavoro n. 31في شارع ( Vicenza)بمدينة البندقيَّة  Barbarano Vicentino، التي مقرُّها في Tubitex S.p.Aشركة 
 .196/2003أو يدوي وفًقا للمبادئ القانونيَّة والشرعيَّة في إطار تطبيق المرسوم التشريعي رقم /بمعالجة البيانات الخاصَّة بالعميل بشكٍل إلكتروني و

البنوك، والمؤسَّسات االئتمانيَّة، وشركات )، سواء بشكل مباِشر أو عبر أطراف ثالثة أخرى من مقدِّمي الخدمات الذين تثق فيهم الشركة Tubitex S.p.Aن أن تستخِدم شركة يمِك
بصفتها صاحبة الحق في معالجة البيانات أو المسؤولة عن المعالجة، وذلك فقط  (أو المعلوماتيَّة، وشركات تحصيل الديون والمستحقَّات، إلخ/التأمين، وشركات إدارة الخدمات اإلداريَّة و

ماتيَّة وبالنظر إلى وجود االتِّصاالت اإللكترونيَّة والمعلو. لمبَرمةوحصريًّا للوفاء بكامل التزاماتها التنظيميَّة بما في ذلك االلتزامات المحاسبيَّة والضريبيَّة إضافة إلى االلتزامات التعاقديَّة ا
يحق للعميل، من  196/2003من المرسوم التشريعي رقم  7وفًقا للمادَّة رقم . أو المراسالت حول هذه الموضوعات المذكورة أعاله، فإنَّه يمِكن معالجة هذه البيانات ونقلها إلى الخارج

على العنوان الموضَّح  Tubitex S.p.Aلب تعديلها أو إكمالها أو إلغائها عبر التواصل مع شركة بين أموٍر أخرى، معرفة بياناته الشخصيَّة التي يتمُّ معالجتها إضافة إلى حقَّه في ط
 . أعاله

 


