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األعمال حيث  

 المقدمة  .1 

تنطبق على جميع السلع والخدمات   هذه ذ.م.م.  ASIKS تنطبق "شروط البيع والتسليم" هذه على جميع العقود / الفواتير األولية الصادرة عن   1.1

 ذ.م.م. ASIKS األولية الموقعة و / أو المصدق عليها من قبلالعقود / الفواتير    التي يتم تنفيذها بين األطراف المعنية وتكون سارية على أساس

 .طلب / المرسل إليه والمرسل

 

 الفواتير األولية   /إبرام عقد   .2

تتم الموافقة على جميع العقود   .العقد / الفاتورة األولية ساري المفعول وملزم لكال الطرفين عندما يتم اعتماد و / أو توقيع العقد / الفاتورة األولية2.1 

ال   المدفوعات التي لها شروط "الدفع المسبق" و "خطاب االعتماد" لن يتم تقديمها حتى السداد اعتمادًا على شروط الدفع. كل لإلنتاج،المبرمة تلقائيًا 

 .يسجل في حسابنا أو حتى يتلقى البنك نسخة سويفت من خطاب االعتماد

 .على طريقة التسليم المحددة وشروط التسليم ووجهة التسليم وشرط الدفعسيحتوي كل عقد منفصل 2.2 

إمكانية حدوث أي تغييرات أو تغيرات في العملة. من الممكن فقط   والمستلم / المستلم لإلرسالية ، بدون  ذ.م.م ASIKS سيتم تحديد السعر بين2.3 

المرسل /   ،بدأت قبل الموافقة على التغييرات قد إذا كان اإلنتاج ذلك،روف استثنائية. ومع باالتفاق المتبادل أو بسبب ظ تغيير العقد / الفاتورة األولية

 .مسؤول عن المواد التي تم إنتاجها بالفعل ويجب أن يدفع جميع التكاليف وفقًا لعقد / فاتورة أولية مبرمة قبل التغييرات المستلم

 .جميع األسعار على الوضع الحالي للسوق وأسعار التسليم وشروط الدفع تعتمد2.4 

 

 شروط التسلي   .3

، وفقًا للشروط المطابقة    االوروبية  شركات التأمينعند  البضائع في حالة وجود مخاطر حرب    أمين، يجب على البائع ت CIF في حالة مبيعات   3.1

 .الزبونو التأمين لدى  للنقل البحري CFR و FOB المتعلقة بالنقل البحري. يتم توفير وتغطية مبيعات لبنود الحرب لمعهد لندن

 CIF على أساس البائع غير مسؤول عن أي تغطية تأمينية ما لم يتم استيفاء شروط التسليم  3.2
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 حالة الشحن   .4

الحروب واالضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية   يكون البائع مسؤوالً عن التأخير ، بما في ذلك عدم التسليم ، بسبب القوة القاهرة ، مثللن   4.1

 .النقل األسباب الخارجة عن السيطرة بما في ذلك التأخير الذي تسببه شركاتمن  وفقًا لقوانين االتحاد األوروبي وغيرها ذلك،واإلضرابات وما إلى 

 .الذي تم االتفاق عليه ستعتمد الشحنة على مساحة الشحن المتاحة. البائع له الحق في تأخير وقت الشحن  4.2

 .الشحن الجزئي أو إعادة الشحن مسموح به ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك  4.3

من واجبنا االتصال بشركة النقل   بالمعدات،نكتشف األضرار التي لحقت    التحقق من مالءمة الحاوية قبل تحميل البضائع. إذا  تنامسؤولي  من4.4  

لم يتم تقديم أي تقرير من قبل وكيل    إذا كان هناك بوليصة شحن نظيفة صادرة / موقعة و ذلك، ضرر بالصور الرقمية. ومع عن ال المسؤولة واإلبالغ 

 .التعويض عن أضرار الحاوية في أي ميناء باستثناء ميناء المغادرة لن يكون مسؤوال عن أي ذ.م.م  ASIKS الشحن

 ملحزظ الحاوية )بما في ذلك الحمولة( الوزن يجب أال يتجاوز الوزن المخطط للحمل الحد األقصى لسعة الحمولة للحاوية. أقصى قدر من تكبير   4.5

حتى تحل المشكلة. ومع    سيرفض الناقل تحميل الحاوية  الزائد، التزامنا بعدم تجاوزه. في حالة الحمل    األمان ، وهوعلى هامش   CSC على لوحة

في  تكاليف الزائد    لن يكون مسؤوال عن أي ذ.م.م ASIKS تقريًرا من وكيل الشحن  تقدمإذا كان هناك بوليصة شحن نظيفة صادرة / موقعة ولم    ذلك،

 .مغادرةأي ميناء غير ميناء ال

الحقا. من واجبنا إرسال     ذ.م.م   ASIKS  تقديمها من قبليجب تأكيد مستندات الشحن في غضون عشرة أيام من تاريخ المغادرة ، ما لم يتم   4.6 

عند  االعتماد ، الموافقات )باستثناء أيام السبت واألحد( ، اعتمادًا على شروط الدفع )البنك من خالل البنك ، خطاب المستندات في غضون يومين من

لى األقل من وصول ع  لتسديد المدفوعات عشرة أيام قبل بنائناز  فإننا ننصح جميع المستندات،الوصول(. إذا كانت شروط الدفع تستند إلى نسخة من 

 .أيام من تاريخ وصول الحاويةأقل من عشرة  . لن نكون مسؤولين عن أي إيداع إذا تم استالم الدفعة فيهابسبب وقت التسليم اإلضافيالحاويات ، 

يورو لكل بوليصة شحن ، والتي ستضاف   80فاتورة    باصدار   نقوم ألي بوليصة شحن إضافية منفصلة يطلبها المرسل / المرسل إليه ، نحن 4.7 

 .إلى الفاتورة بعد الشحن

 

 االحتفاظ بالملكية   .5

المشتري بالكامل. جميع  يتم دفعها من قبلالفائدة المحتملة ،  الشراء اإلجمالي ، بما في ذلك يحتفظ البائع بملكية البضائع المباعة طالما أن سعر   5.1

عند الوصول إلى  يوًما بعد الوصول" ، وهو x نسخة من المستندات" أو "الدفع في غضون“الدفع على أساس    المدفوعات التي تحتوي على شرط

 .ن كل يوم إضافي للدفع المؤجل ي مبلغ الفاتورة ،٪ إضافية من إجمال2.5سيتم تحصيل  ، ميناء الوصول

 .على البضائع "ASIKS" ، وبالتالي ، فإن جميع الحقوق محفوظة فيما يتعلق بشعار  ASIKS البضاعة هي ملك لشركة  5.2

 .الشيءينص العقد / الفاتورة األولية على نفس  نحن قادرون على تمييز الخشب وفقًا الحتياجات العمالء ، إذا
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 .الموافقة عن طريق البريد اإللكتروني صريح ويمكن استخدامها فقط من قبل اآلخرين مع  ذ.م.م  ASIKS   هو ملك لشركة "ASIKS" االسم 5.3

 

 الكمية  .6

 .٪ من الكمية المتفق عليها10البائع له الحق الكامل في تسليم زائد / ناقص  6.1

 .المسلمة على المقاييس والحسابات التي تتم في بلد المنشأيجب أن تستند الكمية  6.2

 

 الدفع  .7

 الهاتف عند إجراء أي دفعة عبر  IBAN و SWIFT يجب على جميع العمالء تأكيد  اإلنترنت،نظًرا للعدد الكبير من المحتالين والمتسللين على   7.1

 موظفنا ، سوف يجيبWechat أو Viber أو WhatsApp  ـ تطبيقاتالمخول على  62801061 387+ذ.م.م. عبر رقم الموبايل   ASIKSل 

ذكر أن التفاصيل المصرفية الخاصة بنا نننصح جميع شركائنا بتوخي الحذر و  .صحيحة إذا كانت جميع التعليمات إلى المكتب   CONFIRM" بـ

المشار إليها على موقعنا وال نستخدم أي بريد  اإللكتروني هي حالة إجراء مكالمة فيديو بين الطرفين. جميع مراسالتنا عبر البريد شارك اال فيلن ت

عن دفع    حقطلب / المرسل إليه ال  فظ المرسل تعن أي مدفوعات يتم إجراؤها لرقم حساب خاطئ ويح  ونمسؤول  إلكتروني آخر. نحن لن نكون

في الجزء    يمكن العثور على تفاصيل البنك الخاصة بنا   .ذ.م.م   ASIKS   فاتورة أولية / فاتورة / سند إذني صادر عن  المبلغ اإلجمالي وفقًا لـ

  www.asiks.netالسفلي من موقعنا

 

 الشكاوى  .8

 .إرسال للمشتري الحق الكامل في إرسال ممثل يقوم بفحص جودة وأبعاد البضائع من قبل 8.1

 سبعة أيام من تاريخ الوصول إلى ميناء الوصول. الكليجب إرسال جميع الشكاوى في غضون  8.2

 يجب إرسال الشكاوى كتابيًا مع إرفاق الصور ببريدنا اإللكتروني

info@asiks.net  أوsaldin@asiks.net  أو.merima@asiks.net  

 .فلن يتم قبول الشكاوى ية،األصلإذا قام المشتري بإزالة البضائع من شحنتها  8.3

 

 

http://www.asiks.net/
mailto:merima@asiks.net
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 المسؤولية عن اإلصابات واألضرار من البضائع .9

 .التعامل مع البضائع عند الوصول / لن يكون البائع مسؤوالً عن أي إصابات أو سلع تالفة تحدث أثناء التفريغ 9.1

 

 الخسائر غير المباشرة  .10

 .الخسائر المتكبدة نتيجة تقصير العميل تجاه أطراف ثالثة مباشرة ناتجة عن أرباح الحقة أولن يكون البائع مسؤوالً عن أي خسائر غير  10.1

 

 التغييرات  .11

يتم تعديلها وإصدارها كموافقة رسمية على التعديالت من   أي تغييرات على الفواتير / العقود األولية الموقعة صالحة فقط إذا كان العقد جديًدا 11.1

 .قبل الطرفين

 

 اإللغاء .12

 . في حالة إفالس المشتري إنذار،يجوز للبائع إلغاء أي عقد بين الطرفين دون سابق  12.1

 

 القضاء المحلي والتحكيم  .13

 .تخضع شروط البيع والتسليم هذه لقوانين البوسنة والهرسك 13.1

 .، ستحال إلى غرفة التجارة البوسنية نفسهماأي نزاع ينشأ فيما يتعلق بشروط البيع والتسليم والتي والتي ال تستطيع األطراف المتعاقدة حلها ب  13.2

 .البوسنة والهرسك. ستكون عملية التحكيم باللغة اإلنجليزية سراييفو،يتفق الطرفان على أن مكان التحكيم هو  13.3

 

 


