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With effect from 1st June 2020 (“the Effective Date”) and until further
revision these General Terms & Conditions of Sale (GTCS)
shall apply to all Contracts for the sale of Marine Fuels, Lubricants
and related products and services by all companies within
the Glander International Bunkering group of companies as fully
identified at www.gibunkering.com with the exception of
Glander International Bunkering Inc., USA who shall transact
business according to different terms, available at the aforesaid
website:

1.

DEFINITIONS
The following expressions, where mentioned in these
GTCS or in the Contract, shall have the meanings as
shown below and unless the GTCS otherwise require, any
words denoting the singular shall include the plural and
vice-versa:
a) “Affiliate” means a company, partnership, or other
legal entity which controls, is controlled by, or is
under the indirect ownership of fifty per cent (50%)
or more of the issued share capital or any kind of
voting rights in a company, partnership, or legal
entity, and “controls”, “controlled” and “under
common control” shall be construed accordingly
b) “Agent” means the entity acting on behalf of the Buyer,
or the Vessel and/or both.

c) “Arrival Notice” means the notice sent from the Buyer
to the Seller that shall contain the following information
(which may be updated as necessary): 1) Call sign, 2)
Vessel’s Name, 3) Owners, 4) Flag, 5) Agents, 6)
Length Overall, 7) Gross tonnage, 8) Net Tonnage, 9)
Deadweight, 10) Ex-Names, 11) Expected time of
arrival, 12) Lloyds Register Number, 13)
Requirements.
d) “Bunker Delivery Receipt or BDR” means a
document issued by the Seller or the Seller’s agent at
the point of delivery describing the quantities and
specification of the Marine Fuel delivered to a Vessel,
whether or not signed on behalf of the Vessel.
e) “Buyer” means the entities or persons identified on
the Order Confirmation who have contracted with the
Seller to buy Products, which shall include its
assignees or successors, Managers (the entity that
is operationally or technically or commercially
managing the Vessel), Operators (the entity that
may be commercially operating the Vessel), Trader
(the entity that is buying the Products from the Buyer
and selling such to the Owner/Managers/Operator),
Owner (the owner of the vessel).
f) “Contract” means the Contract between the
Seller and the Buyer which consists of
these GTCS and the Order Confirmation
that is issued by the Seller for each supply
of Products.
g) “Designated Bank Account” means the bank
account identified in the invoice related to the
Contract as the account designated by the Seller for
receipt of payment.

 (المشار إليه في2020  يونيو1 ) اعتبارا ً منGTCS( ت ُطبّق هذه الشروط واألحكام العامة للبيع
 على جميع عقود بيع الوقود البحري،ًما يلي بعبارة "تاريخ السريان") إلى حين مراجعتها مجددا
وزيوت التشحيم والمنتجات والخدمات ذات الصلة بواسطة جميع الشركات التابعة لمجموعة
غالندر إنترناشونال بانكرينج وذلك على النحو المحدد بالكامل على الموقع اإللكتروني
 الواليات، باستثناء شركة غالندر إنترناشونال بانكرينج إنكwww.gibunkerin g.com
 التي تزاول،)Glander International Bunkering Inc., USA( المتحدة األميركية
:ً يتم إتاحتها على الموقع المذكور سابقا،أعمالها وفقا ً لمجموعة من الشروط المختلفة

التعريفات

.1

، عند ذكرها في الشروط واألحكام العامة للبيع أو العقد،تحمل العبارات التالية
 أي،تقتض الشروط واألحكام العامة للبيع خالف ذلك
 وما لم،المعاني المبينة أدناه
ِ
:كلمات تشير إلى المفرد تشمل الجمع والعكس صحيح

"الشركة التابعة" تعني شركة أو شراكة أو كيانا ً قانونيا ً آخر يتحكّم
) أو أكثر من حصة رأس%50( بالملكية غير المباشرة لخمسين في المئة
المال الصادر أو بأي نوع من أنواع حقوق التصويت في شركة أو شراكة
 ويجب أن، أو يعمل بموجبهما، أو خاضع لسيطرتهما،أو كيان قانوني
ت ُفهم الشركة التابعة "المتحكّمة" و"الخاضعة للسيطرة" " و"الخاضعة
لسيطرة مشتركة" وفقا ً لذلك

)أ

.أو كليهما/ب) "الوكيل" يعني الكيان الذي يتصرف نياب ًة عن المشتري أو السفينة و
ً ج) "إخطار الوصول" يعني اإلخطار ال ُمرسل من المشتري إلى البائع متضمنا
)2 ،) عالمة النداء1 :)المعلومات التالية (التي قد يتم تحديثها عند الضرورة
) الحمولة7 ،) الطول الكلي6 ، ) الوكالء5 ، ) العلم4 ،) المالك3 ،اسم السفينة
) الحمولة القصوى المسموح9 ، ) صافي الحمولة بالطن8 ،اإلجمالية بالطن
) الرقم لدى12 ، ) الوقت المتوقع للوصول11 ،) األسماء السابقة10 ،بها
. ) المتطلبات13 ،لويدز ريجستر

 " يعني وثيقة صادرة عن البائع أو وكيلهBDR "إيصال تسليم وقود السفن أو
في نقطة التسليم التي تصف كميات ومواصفات الوقود البحري الذي يتم
. سوا ٌء أكانت موقعة نياب ًة عن السفينة أم ال،توريده إلى سفينة ما

)د

هـ) "المشتري " يعني الكيانات أو األشخاص المحددين في تأكيد األمر الذين
تعاقدوا مع البائع على شراء المنتجات بما في ذلك المتنازل لهم من جانبهم
 والمدير (الكيان الذي يدير السفينة من الناحية التشغيلية أو،أو خلفاؤهم
،)ً وال ُمشغِّل (الكيان الذي قد يتولى تشغيل السفينة تجاريا،)الفنية أو التجارية
والتاجر (الكيان الذي يشتري المنتجات من المشتري ويبيعها
.) والمالك (صاحب السفينة،)ال ُمشغِّل/المدير/للمالك

و) "العقد " يعني العقد المبرم بين البائع والمشتري الذي يتألف من
هذه الشروط واألحكام العامة إلى جانب تأكيد األمر الذي
.يصدره البائع لكل عملية من عمليات توريد المنتجات

ز) "الحساب البنكي المخصص " يعني الحساب البنكي المحدد في الفاتورة
.ذات الصلة بالعقد بأنه الحساب المخصص من البائع الستالم المدفوعات
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h) “Independent Surveyor” means an independent

i)
j)
k)

l)

m)
n)

o)
p)

survey Company or a surveyor appointed from
time to time by the Seller in its sole discretion or
jointly appointed by the Seller and the Buyer, as
the case may be.
“Lubricants or related products” means all Products
supplied by the Seller which are not Marine Fuel
“Marine Fuel” means oil products supplied for use in a
Vessel’s engines and generators;
“Order Confirmation” means a written
confirmation issued by the Seller to the Buyer
setting out the details of the supply of Products
including i.e. Supply Place, supply date, volume
and grade of the Products and the agreed price.
“Price” means (i) the price stated in the Order
Confirmation for the Products; and (ii) any applicable
taxes, VAT or other duties whether or not identified in
the Order Confirmation; and (iii) any delivery costs
including any charges for delivery outside normal
working hours at the Supply Place or for rescheduled
delivery whether or not identified in the Order
Confirmation;
“Products” means the Marine Fuel, Lubricants or related
products to be delivered or that have been delivered.
“Sanctions Laws” means the various export controls
and economic sanctions regulations, including but
not limited to, those maintained by various European
Governments and the EU, Switzerland, the US
Government as enforced by the US Office of a
Contract Foreign Assets Control, the US Department
of State, and the US Department of Commerce, and
various UN sanctions as implemented into local laws.
“Seller” means the entity that appears as the Seller in
the Contract.
“Supply Place” means the location where the supply
operation takes place or is intended to take place.

q) “Supply Equipment” or “SE” means the Seller’s or

r)

2.

the physical supplier’s barges, tankers, trucks, pipes
and pumps as the case may be used to supply the
Vessel.
“Vessel” means the Vessel to which the Products
are being delivered to, or for which the Buyer has
contracted to buy the Products.

TERMS
a) These GTCS supersede and replace any previous
General Terms & Conditions of the Seller and shall be
effective from the Effective Date. No variation shall be
binding unless agreed in writing by the Seller. In the
event of a conflict between the Order Confirmation and
the GTCS the Order Confirmation shall prevail to the
extent of the conflict only but in all other respects the
GTCS shall apply.
b) It is agreed that the Buyer has bought and the
Seller has sold the Products as per the terms of
the Contract and the GTCS.

ح) "المساح المستقل " يعني شركة مسح مستقلة أو مساح مستقل يعيّنه البائع
ً ت آلخر حسب تقديره المطلق أو يعيّنه البائع والمشتري معا
ٍ من وق
.حسبما يكون الحال

ط) "زيوت التشحيم أو المنتجات ذات الصلة" تعني جميع المنتجات التي يوردها
البائع بخالف الوقود البحري
ي) "الوقود البحري " يعني المنتجات النفطية الموردة لالستخدام في محركات السفينة
ومولداتها؛
ك) "تأكيد األمر " يعني تأكيد خطي يصدره البائع للمشتري الذي يحدد
 مكان وتاريخ:تفاصيل توريد المنتجات بما في ذلك على سبيل المثال
.التوريد وكمية المنتجات ودرجتها والسعر المتفق عليه

)2() السعر المذكور في تأكيد األمر الخاص بالمنتجات؛ و1( ل) "السعر" يعني
أي ضرائب سارية أو ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من الرسوم سواء تم
) أي تكاليف تسليم بما في ذلك أي رسوم3(تحديدها في تأكيد األمر أم ال؛ و
مستحقة مقابل التسليم خارج ساعات العمل العادية في مكان التوريد أو ٌمقابل
إعادة جدولة موعد التسليم سوا ٌء أكان ذلك محددا ً في تأكيد األمر أم ال؛

م) "المنتجات " تعني الوقود البحري أو زيوت التشحيم أو المنتجات ذات الصلة التي
.من المقرر تسليمها أو تم تسليمها
ن) "قوانين العقوبات" يُقصد بها ضوابط التصدير المختلفة ولوا ئح العقوبات
 تلك التي ترعاها، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،االقتصادية
 والحكومة، وسويسرا،مختلف الحكومات األوروبية واالتحاد األوروبي
األميركية كما هو معمول به من جانب المكتب األميركي للرقابة على
، ووزارة التجارة األميركية، ووزارة الخارجية األميركية،األصول األجنبية
ومختلف العقوبات التابعة لألمم المتحدة كما هو معمول به في القوانين
.المحلية
.ص) "البائع" يعني الكيان الذي يظهر في العقد بصفة البائع
"مكان التوريد " يعني المكان الذي تجري فيه عملية اإلمداد أو من المقرر أن تقع
.فيه

)ق

 " تعني صنادل البائع أو المورد الفعلي والناقالتSE" ر) "معدات التوريد" أو
والشاحنات واألنابيب والمضخات التابعة لهما بحسب الحالة التي يقتضيها
.إمداد السفينة
ش) "السفينة " تعني السفينة التي يتم توريد المنتجات إليها أو التي تعاقد
.المشتري على شراء المنتجات ألجلها

الشروط
تحل هذه الشروط واألحكام العامة للبيع محل جميع الشروط واألحكام العامة
 وال يصبح أي تغيير.السابقة للبائع ويُعمل بها اعتبارا ً من تاريخ السريان
 وفي حالة وجود تعارض.ًيُجرى عليها ملزما ً ما لم يوافق عليه البائع خطيا
 يسود تأكيد األمر بقدر،بين تأكيد األمر وهذه الشروط واألحكام العامة للبيع
هذا التعارض فحسب وت ُطبق الشروط واألحكام العامة للبيع في جميع الجوانب
.األخرى

.2

)أ

ب) تم االتفاق على أن المشتري قد اشترى المنتجات وأن البائع قد باعها
.وفقا ً لشروط العقد والشروط واألحكام العامة للبيع
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3.

ORDER CONFIRMATION
a) A Contract shall only be concluded and binding when
the Seller sends the Order Confirmation to the Buyer.
Each Order Confirmation shall incorporate these
GTCS whether or not the Order Confirmation
includes an express reference to
the GTCS. If the Seller for whatever reason fails to
issue or send an Order Confirmation to the Buyer
these GTCS shall govern the sale nonetheless and
a contract pursuant to these GTCS shall be
deemed to have come into existence.
b) Should the Contract be entered into by any party
acting as an Agent for the Buyer and/or acting for or
on behalf of the Buyer, whether such is disclosed or
undisclosed, then such Agent with actual or
constructive notice of the existence of these GTCS in
addition to the Buyer and or holder of any interest in
the Vessel receiving the Products shall be jointly and
severally liable for and guarantees the proper
performance of all the obligations of the Buyer under
this Contract, and shall be deemed as a principal and
not only acting as an Agent.
c) It is agreed that all orders of all Products are
considered to be emanating from the Master of the
vessel, even if relayed by the Buyer to the Seller and
even if no written request for the Master of the
vessel exists, the dues and cost of such supplies
and/or deliveries shall be treated as a primary lien
on the Vessel.

4.

PRICE / PAYMENT / RISK AND
PROPERTY
a) The Buyer shall pay the Price in accordance with the
terms of the Contract. Promptly upon delivery the
Seller shall issue its invoice for the Price, but the
Buyer’s liability to pay the Price shall not be
dependent upon the issue of an invoice.
b) Any tax, VAT or other duties or other charge of
whatever nature and however named, or any
additional costs borne by the Seller whatsoever
caused by any change in the Seller’s contemplated
source of supply or otherwise, coming into
existence after the Contract has been concluded,
shall be added to the Price if necessary by raising
an additional or revised invoice.
c) All sums payable in accordance with a Contract for
Products delivered to a Vessel shall constitute a lien on
the Vessel.

تأكيد األمر
ملزما ً إال عندما يرسل البائع تأكيد األمر إلى
َ ال يصبح العقد ُم
ِ برما ً وال
 سوا ٌء، ويشمل كل تأكيد طلب هذه الشروط واألحكام العامة للبيع.المشتري
أكان يتضمن إشارة صريحة

.3

)أ

 إذا لم يقم البائع ألي سبب من األسباب.إلى تلك الشروط واألحكام أما ال
، فيجب على الرغم من ذلك،بإصدار تأكيد أمر أو إرساله إلى المشتري
 ويجب أن،أن تخضع عملية البيع للشروط واألحكام العامة للبي ع هذه
.ًيُعتبر أي عقد بموجب هذه الشروط واألحكام العامة للبيع قد أصبح قائما
ب) إذا تم إبرام العقد بواسطة أي طرفٍ يتصرف باعتباره وكيالً عن المشتري
، سوا ٌء تم اإلفصاح عن هذا أم ال،أو يتصرف لصالح المشتري أو نيابةً عنه/و
 بمقتضى إخطار فعلي أو تقديري بوجود هذه الشروط،يجب أن يتحمل الوكيل
أو صاحب أي مصلحة/ جنبا ً إلى جنب مع المشتري و،واألحكام العامة للبيع
 المسؤولية مجتمعين وفرادى عن جميع،في السفينة التي تتسلم المنتجات
،التزامات المشتري وأن يضمنوا أداءها بموجب هذا العقد على أتم وجه
ًويُعتبر هذا الوكيل بمثابة ال ُمو ِكّل وليس مجرد المتصرف باعتباره وكيال
.للمشتري

ج) تم االتفاق على أن جميع أوامر شراء المنتجات تعتبر صادرة عن ربّان
 حتى لو تم نقلها من قِبل المشتري إلى البائع وحتى لو لم يكن ثمة،السفينة
 ويجب أن ت ُعامل رسوم وتكاليف تلك،أمرا ً كتابيا ً من ربّان السفينة
.أو التسليمات على أنها حق حجز أساسي على السفينة/اإلمدادات و

المخاطر والممتلكات/سداد المدفوعات/السعر
 ويصدر البائع فاتورته فور التسليم.يدفع المشتري السعر وفقا ً لشروط العقد
مدرجا ً فيها السعر على أال تكون مسؤولية المشتري عن سداد السعر
.مشروطة بإصدار أي فاتورة

.4

)أ

ب) ت ُضاف أي ضريبة أو ضريبة قيمة مضافة أو غيرها من الرسوم أو
المصاريف األخرى أيا ً كانت طبيعتها ومهما كان اسمها أو أي تكاليف
إضافية يتحملها البائع أيا ً كانت والناجمة عن أي تغيير في مصدر التوريد
المقرر لدى البائع أو غير ذلك التي تنشأ بعد إبرام العقد إلى السعر إذا لزم
. وذلك من خالل تقديم فاتورة إضافية أو ُمعد َّلة،األمر

ج) ت ُشكِّل جميع المبالغ واجبة السداد وفقا ً ألي عقد مقابل المنتجات المسلمة إلى أي
.سفينة حق حجز على هذه السفينة
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d) The Buyer shall become liable for the Marine Fuel
immediately upon the Marine Fuel passing the SE’s
manifold, and risk of the Marine Fuel shall pass to the
Buyer at that time. The Buyer shall become liable for
Lubricants and related products immediately upon
them passing the Vessel’s rail or being delivered to the
designated place of delivery, and risk shall pass to the
Buyer at that time. Title to the Products shall pass only
when the Products have been fully paid for by the
Buyer and until such time the Seller shall retain title to
the Products.
e) Payment shall be made in United States Dollars (or
any equivalent currency as the Seller may require) by
telegraphic or telex transfer to the Designated Bank
Account. If payment is made to any other account, the
Buyer shall not be released from its obligation to
make payment to the Seller. All payments shall be
made net of transfer charges which shall be
for the Buyer’s account. Payment shall be
deemed to have been made on the date the
payment is credited to the Designated Bank
Account.
f) Payment shall be made in full without any discount or
deduction, and there shall be no withholding either in
part or in full by reason of any set-off, counter-claim or
for any other reason, whether relating to the Contract
or past agreements or Contracts.
g) If in breach of the preceding clause payment is
withheld or set-off by the Buyer, partly or in full,
due to alleged short delivery, quality dispute or any
other reason whatsoever or if any sum due
pursuant to any Contract is not paid within the
agreed time, the Buyer shall pay, in addition to the
outstanding amount and any interest that accrues
until the due date, compensation to the Seller of
20% of the outstanding amount. The Buyer
recognizes that such compensation is a
reasonable pre-estimate
of the Seller’s loss, taking account of factors
including but not limited to the additional
management time incurred in dealing with late
payment, the loss of opportunity to reinvest the
missing funds and currency exchange
fluctuations.
h) Except where the Seller has agreed in its Order
Confirmation to grant credit payment of the Price
shall be due immediately upon delivery of the
Products, or in all other cases immediately upon
an invoice being issued. The Buyer shall not be
entitled to insist upon provision of a BDR before
making payment, but the Seller shall nevertheless
use reasonable endeavors to provide a BDR with
its invoice.

يتحمل المشتري المسؤولية عن الوقود البحري فور مروره من متشعّب معدات
التوريد وتنتقل المسؤولية عن مخاطر الوقود البحري إلى المشتري في ذلك
 ويتحمل المشتري المسؤولية عن زيوت التشحيم والمنتجات ذات الصلة.الوقت
فور تجاوزها سياج السفينة أو تسليمها إلى مكان التسليم المحدد وتنتقل
 وال تنتقل ملكية.المسؤولية عن المخاطر إلى المشتري في ذلك الوقت
المنتجات إلى المشتري إال عندما يدفع ثمنها بالكامل وحتى ذلك الوقت يظل
.البائع محتفظا ً بحقوق ملكية المنتجات

)د

هـ) ت ُجرى عملية الدفع بالدوالر األمريكي (أو أي عملة مكافئة حسبما يطلب
البائع) عن طريق التحويل البرقي أو عبر التلكس إلى الحساب البنكي
 ال يُعفى المشتري من التزامه، وإذا تم الدفع إلى أي حساب آخر.المخصص
 ويجب أن ت ُقدَّم جميع المدفوعات صافية.بتقديم المدفوعات المستحقة للبائع
من رسوم التحويل التي

 يجب أن تُعتبر المدفوعات قد تم سدادها في.يتحملها المشتري
.تاريخ إيداع المبلغ في الحساب المصرف ّي المخصّص

و) يجب تقديم المدفوعات كاملةً من دون أي خصم أو تخفيض وال يتم اقتطاع أي
شيء منها سوا ٌء جزئيا ً أو كليا ً بسبب أي مقاصة أو مطالبة مضادة أو ألي
. سوا ٌء فيما يتعلق بالعقد أو اتفاقيات أو عقود سابقة،سبب آخر

ز) في حالة انتهاك البند السابق بأن أجرى المشتري مقاصة أو اقتطاعا ً من
 بسبب االدعاء بوجود قصور في تسليم،ً سوا ٌء جزئيا ً أو كليا،المدفوعات
المنتجات أو النزاع بشأن الجودة أو أي سبب آخر مهما كان أو إذا لم يتم
دفع أي مبلغ واجب السداد بموجب أي عقد في غضون الوقت المتفق
 إلى جانب المبلغ المستحق وأي فائدة واجبة حتى، يدفع المشتري،عليه
 ويقر. من المبلغ المستحق%20  تعويضا ً للبائع قيمته،تاريخ االستحقاق
المشتري بأن هذا التعويض هو تقدير مسبق معقول

 على سبيل المثال ال،لخسارة البائع مع مراعاة العوامل التي من بينها
 وقت اإلدارة اإلضافي المستغرق في التعامل مع التأخر في،الحصر
السداد وفوات فرصة إعادة استثمار األموال المفقودة وتقلبات سعر
.صرف العمالت

 يكون السعر واجب،ح) ما لم يوافق البائع في تأكيد األمر على منح ائتمان
، في جميع الحاالت األخرى،السداد على الفور عند تسليم المنتجات أو
 وال يحق للمشتري أن يصر على تقديم إيصال وقود.فور إصدار الفاتورة
السفن قبل إجراء الدفع ومع ذلك يجب على البائع بذل مساعيه المعقولة
.لتقديم إيصال وقود السفن مع الفاتورة
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i)

Where credit is granted such that payment is deferred
beyond the period stated in the preceding clause such
credit is entirely discretionary and the Seller shall at all
times be entitled to withdraw credit and demand
immediate payment by giving written notice without
providing reasons. For example, but without limitation,
credit may be withdrawn if the Seller has reason to
believe that the Buyer’s (or companies related to the
Buyer) financial circumstances have deteriorated or
the Seller receives information that causes it to alter its
assessment of the credit risk. Where credit is
withdrawn prior to delivery of Products then the Seller
shall be entitled to withhold delivery until payment of
the Price is made or alternatively the Seller may cancel
the order, without recourse by the Buyer.
j) Without prejudice to any other rights or remedies
available to the Seller the Buyer shall pay interest to
the Seller at the rate of 2 (two) per cent per month
(compounded monthly for each month, or part thereof,)
on all balances that remain unpaid from the date that
they were due or, upon the withdrawal of credit,
became due for payment. The Seller shall provide
regular interest notes which shall be binding as to the
amount of interest that is due, but the Buyer’s
obligation to pay interest shall not be conditional upon
such interest notes being issued.
k) The Seller shall be entitled to allocate payments from
the Buyer at its sole discretion and regardless of any
allocation stipulated by the Buyer and shall be entitled
to extinguish claims for compensation, interest, legal
fees or any other sums due from the Buyer in priority
to invoices for Products and regardless of the date that
the respective obligations arose.
l) In the event that any sums are overdue from the
Buyer and the Seller incurs costs in relation to the
collection of such overdue sums then the Buyer shall
indemnify the Seller and pay to the Seller upon
demand such costs, which shall include but not be
limited to attestation and translation costs, fees of third
party debt collection agencies, and lawyer’s fees and
regardless of whether such costs led to the collection
of the overdue sums. Furthermore, the Buyer shall
pay an administration fee of USD 250.00.
m) Seller may from time to time without need for prior
consent of Buyer, assign any of its rights under the
Contract to any third party and the assignee shall
enjoy and be entitled to exercise against Buyer any
and all rights herein conferred upon Seller.
n) If at any time an amount is payable by Buyer to Seller,
such amount may at the sole discretion of Seller be
fully or partially paid by set-off against any amounts
payable to Buyer by Seller and any Affiliate of Seller.

ط) عند منح ائتمان بحيث يتم تأجيل السداد إلى ما بعد الفترة المحددة في البند
 يكون هذا االئتمان تقديريا ً تماما ً ويحق للبائع في جميع األوقات سحب،السابق
االئتمان والمطالبة بالسداد الفوري عن طريق تقديم إخطار كتابي بذلك من دون
 يجوز سحب االئتمان إذا كان، وعلى سبيل المثال ال الحصر.إبداء أي أسباب
لدى البائع سبب لالعتقاد بأن الظروف المالية للمشتري (أو الشركات ذات
الصلة بالمشتري) قد تدهورت أو أن يحصل البائع على معلومات تجعله يغير
 يحق، وفي حالة سحب االئتمان قبل تسليم المنتجات.تقييمه لمخاطر االئتمان
للبائع عندئ ٍذ حجب التسليم حتى يتم سداد السعر أو يجوز للبائع بدالً من ذلك
.إلغاء أمر الشراء من دون الرجوع إلى المشتري

 يدفع،ي) مع عدم اإلخالل بأي حقوق أو سبل انتصاف أخرى متاحة للبائع
) عن كل شهر (التي تصبح%2( المشتري للبائع فائدة بنس بة اثنين في المائة
مركبة بشكل شهري عن كل شهر أو جزء منه) على جميع المبالغ التي ما
تزال غير مسددة منذ تاريخ استحقاقها أو التي تصبح مستحقة السداد عند سحب
 يقدم البائع سندات فائدة بصورة منتظمة التي تكون ملزمة فيما يتعلق.االئتمان
ً بمبلغ الفائدة المستحق على أال يكون التزام المشتري بدفع الفائدة مشروطا
.بإصدار هذه السندات

ك) يحق للبائع تخصيص مدفوعات من المشتري وفقا ً لتقديره المطلق وبغض
النظر عن أي تخصيص يحدده المشتري ويكون له الحق في إطفاء مطالبات
التعويض أو الفائدة أو الرسوم القانونية أو أي مبالغ أخرى مستحقة من
المشتري ويكون لها األولوية على فواتير المنتجات وذلك بصرف النظر عن
.التاريخ الذي نشأت فيه االلتزامات ذات الصلة

ل) في حالة تأخر أي مبالغ من المشتري وتحمل البائع تكاليف في سبيل تحصيل
 يجب على المشتري حينها تعويض البائع ودفع هذه،هذه المبالغ المتأخرة
 تكاليف، على سبيل المثال ال الحصر، التي تشمل،التكاليف له عند الطلب
التصديق والترجمة ورسوم وكاالت تحصيل الديون الخارجية وأتعاب
المحامين بغض النظر عمّا إذا كانت هذه التكاليف قد أدت إلى تحصيل المبالغ
 يدفع المشتري رسوما ً إدارية قدرها، وعالوة ً على ذلك.المتأخرة أم ال
. دوالر أمريكي250.00

حين آلخر من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة
ٍ م) يجوز للبائع من
 التنازل عن أي ح ّق من حقوقه بموجب العقد إلى أي،مسبقة من المشتري
 ويتمتع ال ُمتنازل له بأي ح ّق وكل الحقوق المسندة إلى البائع،طرف ثالث
 والتي يح ّق له،والمنصوص عليها في هذه الشروط واألحكام العامة
.ممارستها
ن) إذا كان هناك مبلغ مستحق الدفع على المشتري لصالح البائع في أي وقت
 يجوز دفع هذا المبلغ وفقا ً لتقدير البائع المطلق على نحو كلّي،من األوقات
أو جزئي عن طريق مقاصة إزاء أي مبالغ مستحقة الدفع للمشتري من
.جانب البائع وأي شركة تابعة للبائع
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5.

ARRIVAL NOTICE
a) The Buyer shall send to the Seller within 24 hours of
the Contract being concluded a written Arrival Notice
confirming, inter alia, arrival in accordance with the
delivery period stated in the Order Confirmation and
thereafter further Arrival Notices 72, 48 and 24 hours
before the Vessel’s arrival at the Supply Place. If the
Contract is entered less than 72 hours before delivery
then Arrival Notices shall be provided in daily
countdown from the date of the Contract.
b) The Buyer shall ensure that the Vessel’s port agent
at the Supply Place shall comply with any and all
requests from the physical supplier appointed by the
Seller for information of the Vessel’s arrival.
c) Failure to provide Arrival Notices as aforesaid shall
entitle the Seller to cancel the Contract.

d) If the Vessel fails to arrive within 12 hours of the
agreed delivery period stated in the Order Confirmation
or within 2 hours of the arrival time as stated in the last
Arrival Notice submitted in accordance with clause 5a
the Seller shall have the right to revise the Price and
the date of supply and other terms and alternatively
shall have the right to cancel the Contract.

6.

DELIVERY
a) The Buyer and Vessel and all of their personnel and
Agents shall obtain any necessary permits and comply
with all regulations applicable to the receipt, handling
and use of the Products to be supplied at the Supply
Place and a failure to do so shall entitle the Seller to
cancel the Contract. The Buyer shall indemnify the
Seller for all consequences, losses and or damages
(including fine and penalties) suffered by the Seller as
a result of the Buyer or the Vessel or its crew failing to
observe any such regulations or obtain any such
permits.
b) The Buyer shall comply with all requests for
information from the Seller, the Seller’s agents or
sub-contractors and from any port agent appointed
in accordance with clause 6(l).
c) The Buyer shall indemnify and hold harmless the
Seller against all damage and liabilities arising
from any acts or omissions of Buyer or its
servants, ship’s officers or crew in connection with
the delivery of Products or the bunkering
operations.

إخطار الوصول
 ساعة من تاريخ إبرام24 يجب أن يُرسل المشتري إلى البائع في غضون
ً  على الوصول وفقا، من بين جملة أمور،العقد إخطار وصول كتابي يؤكد فيه
 ويرسل بعد ذلك إخطارات وصول،لموعد التسليم المحدد في تأكيد األمر
 ساعة قبل وصول السفينة إلى24 و، ساعة48 و، ساعة72 إضافية بمدة
 يتم، ساعة72  وفي حالة إبرام العقد قبل التسليم بمدة تقل عن.مكان التوريد
تقديم إخطارات الوصول عندئ ٍذ بشك ٍل تنازلي يوميا ً اعتبارا ً من تاريخ إبرام
.العقد

.5

)أ

ب) يضمن المشتري امتثال وكيل ميناء السفينة الموجود في مكان التوريد ألي
من الطلبات المقدمة من المورد الفعلي المعين بواسطة البائع بشأن
.الحصول على معلومات عن وصول السفينة
 يحق للبائع حينها،ج) في حالة عدم تقديم إخطارات الوصول على النحو الوارد أعاله
.إلغاء العقد
 ساعةً من موعد التسليم ال ُمتّفق عليه12 د) إذا لم تصل السفينة في غضون
والمنصوص عليه في تأكيد الطلب أو خالل ساعتين من موعد الوصول كما هو
 يحق للبائع تعديل السعر،أ5 محدد في آخر إخطار وصول مقدّم وفقا ً للبند
ً وتاريخ التوريد وغير ذلك من الشروط ويحق له إلغاء العقد بد
.ال من ذلك

التسليم
يجب أن يحصل المشتري والسفينة وجميع موظفيهم ووكالئهم على أي من
التصاريح الالزمة وأن يمتثلوا لجميع اللوائح المعمول بها فيما يتعلق باستالم
ومناولة واستخدام المنتجات التي سيتم توريدها في مكان التوريد وفي حالة عدم
 ويعوض المشتري البائع عن جميع العواقب.القيام بذلك يحق للبائع إلغاء العقد
أو األضرار (بما في ذلك الغرامات والعقوبات) التي تلحق/أو الخسائر و/و
بالبائع نتيجة عدم اتباع المشتري أو السفينة أو طاقمها أيا ً من هذه اللوائح أو
.الحصول على أي من هذه التصاريح

.6

)أ

ب) يمتثل المشترى لجميع طلبات الحصول على المعلومات المقدمة من البائع
أو وكالئه أو مقاوليه من الباطن ومن أي وكيل ميناء تم تعيينه وفقا ً للبند
.) 6(1
ج) يعوض المشتري البائع ويبرئ ذمته من جميع األضرار وااللتزامات
التي تنجم عن أي فعل أو إهمال من جانب المشتري أو موظفيه أو
موظفي السفينة أو طاقمها فيما يتعلق بتسليم المنتجات أو عمليات تزويد
.السفينة بالوقود
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d) Notwithstanding any other provisions of the Contract
the Seller’s obligation is to use reasonable endeavors
to commence delivery promptly in accordance with the
agreed delivery period stated in the Order
Confirmation but the Seller does not guarantee the
time of delivery or the pumping rate at which the
Marine Fuel is to be delivered to the Vessel and the
Seller shall not be liable for any consequences, losses
or damages including demurrage howsoever caused
suffered by the Buyer arising from the time of delivery
or the rate at which Marine Fuel is pumped into the
Vessel.
e) The Buyer will make all connections and
disconnections of the delivery hose and will render all
other necessary assistance and equipment to receive
delivery of Marine Fuels. The Buyer shall ensure that
the Vessel provides a free, safe and always
accessible side for the delivery of Marine Fuels and
that all necessary assistance as required by the
Seller or the Seller’s representative is rendered in
connection with the delivery of Products. For safety
reasons it is solely the master of the supply barge
that determines whether mooring alongside the
Vessel is safe, taking weather, swell and forecasts
into decision. If clear and safe berth is unavailable,
delivery may be delayed or cancelled by the Seller
and all costs incurred will be for the Buyer’s account.
f) In the event that the supply is made by ship-to-ship
transfer, any damage caused by contact, collision,
swell or any other weather or sea related condition
shall be dealt with by the Buyer directly with the
owners of the supply barge. The Seller shall not be
held liable for any such damages and the Buyer shall
indemnify the Seller against any claims arising out of
such incident.
g) Where lightering/barging is employed,
lightering/barging charges shall be for the account of
Buyer. The Buyer will be liable for all demurrage or
additional expenses incurred by Seller if Buyer
causes delay in the supply of Products. Buyer will
also pay for mooring, unmooring and port dues
incurred.
h) If Buyer fails to take delivery, in whole or in part, of
the quantities specified in the Order Confirmation,
Buyer shall be responsible for any costs resulting
from Buyer’s failure to take full delivery, as well as
for any losses incurred by Seller including but not
limited to any loss of profit and any loss on the
resale of the Products. The Buyer shall bear the risk
of the return transport, demurrage on the barge or
trucks, storage or selling of the Products.

 يتمثل،د) بصرف النظر عن أي أحكام أخرى منصوص عليها في هذا العقد
التزام البائع في بذل كل مساعيه المعقولة لبدء التسليم بشك ٍل فوري وفقا ً لفترة
التسليم المتفق عليها والمنصوص عليها في أمر التأكيد ولكن ال يضمن البائع
موعد التسليم أو معدل الضخ الذي سيتم عنده تزويد السفينة بالوقود البحري
ً ولن يكون البائع مسؤو
ال عن أي عواقب أو خسائر أو أضرار بما في ذلك
غرامة التأخير أيا ً كان سببها المتكبدة من طرف المشتري والناشئة عن موعد
.التسليم أو معدل ضخ الوقود البحري إلى السفينة

هـ) يجري المشتري جميع عمليات التوصيل والفصل لخرطوم توصيل الوقود
 ويضمن.ويقدم جميع المساعدات والمعدات الالزمة الستالم الوقود البحري
المشتري أن السفينة توفر جانبا ً آمنا ً وخاليا ً ومتاحا ً دائما ً لتسليم الوقود
البحري ويقدم جميع الم ساعدات الالزمة حسبما يطلب البائع أو ممثله فيما
 فإن ربّان صندل اإلمداد، وألسباب تتعلق بالسالمة.يتعلق بتسليم المنتجات
هو من يحدد وحده ما إذا كان اإلرساء بجانب السفينة آمنا ً أم ال في ضوء
عوامل الطقس وارتفاع أمواج البحر والتوقعات المتعلقة بحالة الجو عند
 يجوز للبائع تأخير التسليم، وإذا لم يتم توفير مرسى خا ٍل وآمن.اتخاذ القرار
.أو إلغاؤه وتكون جميع التكاليف المتكبدة على حساب المشتري

 يعمل المشتري،و) في حالة إجراء التوريد عن طريق النقل من سفينة إلى سفينة
على معالجة أي ضرر ناجم عن االحتكاك أو االصطدام أو ارتفاع األمواج أو
أي ظروف أخرى تتعلق بالطقس أو البحر من خالل التعامل المباشر مع
 وال يتحمل البائع المسؤولية عن أي من هذه األضرار.مالكي صندل اإلمداد
.ويجب على المشتري تعويضه عن أي مطالبات تنشأ عن هذه األحداث

 يتم تحميل الرسوم المتعلقة بهذا،الصنادل/ز) في حا لة النقل عن طريق المراكب
 ويكون المشتري مسؤوالً عن جميع غرامات التأخير.النقل على المشتري
،أو النفقات اإلضافية التي يتكبدها البائع إذا تسبب في تأخير توريد المنتجات
كما يدفع المشتري الرسوم المتكبدة فيما يتعلق باإلرساء وفك اإلرساء
.والميناء

 بشك ٍل كلي أو،ح) إذا لم يستلم المشتري الكميات المحددة في تأكيد األمر
ً  يكون المشتري مسؤو،جزئي
ال عن أي تكاليف تنشأ عن عدم االستالم
 على سبيل المثال،الكامل وكذلك عن أي خسائر يتكبدها البائع بما في ذلك
. أي فوات لألرباح وأي خسارة ناجمة عن إعادة بيع المنتجات،ال الحصر
ويتحمل المشتري مخاطر إعادة النقل وغرامات التأخير المفروضة على
.الصنادل أو الشاحنات أو تخزين المنتجات أو بيعها
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i)

Seller will not be liable for any loss incurred by
Buyer due to a failure or delay in supply due to (a)
congestion affecting the physical supplier of
Products at the delivery facilities, (b) prior
commitments of available barges, (c) local customs,
pilots, port or other authorities or (d) shortage of
Products of the required specification or (e) failure
or under- performance of the SE, or (f) any
circumstances out of the direct control of the Seller.
j) The Buyer is obliged to keep Marine Fuel supplied
pursuant to a single Contract segregated from any
other bunker fuels delivered to the Vessel. The Buyer
is obliged to keep all Lubricants and related products in
such manner that they can be identified to the
Contract.
k) The Buyer undertakes to take delivery and leave the
Supply Place with all due dispatch. In the event that
the supply is delayed by the Buyer for whatever
reason, or if after the supply, the Vessel fails to leave
the Supply Place immediately, the Buyer shall
indemnify the Seller for any loss or damage suffered
by the Seller resulting from such delay, including any
claims incurred or arising due to the delay in the supply
of other vessels.
l) Where it is necessary according to the regulations or
practice of the Supply Place that a port agent be
appointed to facilitate the delivery of Marine Fuel and
the Buyer does not have an appointed agent for that
purpose then the Seller may appoint a port agent on
the Buyer and Vessel’s behalf or the Seller may
authorize its sub-contracted supplier to appoint said
port agent. Any such appointment by Seller shall be
strictly on behalf of the Buyer and the Vessel who
shall be jointly and severally liable for the port agent’s
fees and for any expenses, charges, taxes, duties or
fines incurred by the port agent on behalf of the
Vessel and Buyer.

7.

QUALITY
a) The Buyer shall have the sole responsibility of the
nomination of the grade of Products requested for
the Vessel. The Seller excludes any express or
implied warranties as to the fitness for any
purpose, stability or compatibility of the Products.
b)
Unless otherwise stated in the Order Confirmation
Marine Fuel sold shall conform to those specifications
defined under the prevailing ISO Standard or in the
absence of such Marine Fuel being available at the
Supply Place the Marine Fuel shall be of the same
quality generally offered for sale at the Supply Place for
the grade of Marine Fuel specified by the Buyer. The
Marine Fuel shall be used exclusively for the operation
of the machinery of the Vessel identified in the Contract.

ط) لن يتحمل البائع المسؤولية عن أي خسارة يتكبدها المشتري بسبب عدم
التوريد أو التأخير فيه نتيجة (أ) االزدحام الذي يؤثر على المورد الفعلي
، أو (ب) االلتزامات المسبقة للصنادل المتاحة،للمنتجات في مرافق التسليم
أو (ج) الجمارك أو المالحين البحريين أو الموانئ أو السلطات المحلية
) أو (هـ، أو (د) نقص المنتجات التي تحمل المواصفات المطلوبة،األخرى
 أو (و) أي ظروف خارجة عن،عطل معدات التوريد أو سوء أدائها
.السيطرة المباشرة للبائع

ي) يلتزم المشتري بالحفاظ على الوقود البحري المُورَّ د بموجب عقد وحيد بمعز ٍل
 ويلتزم المشتري بالحفاظ على جميع.عن أي وقود آخر يتم تسليمه إلى السفينة
.زيوت التشحيم والمنتجات ذات الصلة بالطريقة التي قد يتم تحديدها في العقد

 وفي حالة.ك) يتعهد المشتري باالستالم ومغادرة مكان التوريد بأقصى سرعة
، أو إذا لم تغادر السفينة،تأخر التوريد من قِبل المشتري ألي سبب من األسباب
 يعوض المشتري البائع عن أي خسارة، مكان التوريد بشكل فوري،بعد اإلمداد
أو ضرر يلحق به نتيج ًة لذلك التأخير بما يشمل أي مطالبات يتكبدها البائع أو
.تنشأ عن التأخير في إمداد السفن األخرى

 عندما يكون من الضروري وفقا ً للوائح أو ممارسات مكان،ل) يجوز للبائع
التوريد أن يتم تعيين وكيل ميناء لتسهيل تسليم الوقود البحري وكان ال يوجد
 تعيين وكيل ميناء نياب ًة عن المشتري،للمشتري وكيل معين لهذا الغرض
والسفينة أو تفويض مورّ ده المتعاقد من الباطن في تعيين وكيل الميناء
 ويكون هذا التعيين بواسطة البائع نيابةً عن المشتري والسفينة اللذان.المذكور
 عن رسوم وكيل الميناء وعن أي، مجتمعين وفرادى،يتحمالن المسؤولية
ًنفقات أو تكاليف أو ضرائب أو رسوم أو غرامات يتكبدها وكيل الميناء نيابة
.عن السفينة والمشتري

الجودة
يتحمل المشتري وحده المسؤولية عن تعيين درجة المنتجات المطلوبة
 يستثني البائع أي ضمانات سواء أكانت صريحة أم ضمنية في.للسفينة
.ما يتعلّق بمالءمة أي غرض من المنتجات أو ثباتها أو تطابقها

.7

)أ

 يجب أن يكون الوقود البحري،ب) ما لم ينص تأكيد األمر على خالف ذلك
المباع متوافقا ً مع المواصفات المحددة بموجب معيار األيزو السائد أو أن
 بالجودة نفسها للوقود، في حالة عدم توافره في مكان التوريد،يكون
المعروض للبيع عموما ً في مكان التوريد وذلك فيما يتعلق بصنف الوقود
 ويُستخدم الوقود البحري بشكل حصري.البحري المحدد بواسطة المشتري
.لتشغيل آالت السفينة المحددة في العقد
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c) Where the Buyer nominates Marine Fuel above the
sulphur limits set out in MARPOL Annex VI, the
Buyer shall be fully responsible for, and on the
Buyer’s request provide confirmation in writing, that
the Vessel has working Abatement Technology (as
defined in MARPOL Annex VI) installed in
compliance with MARPOL Annex VI or must include
a copy of a valid Fuel Oil Non-Availability Report
(FONAR) and the relevant authorisation granted to
the Vessel for that specific delivery of Products. The
Buyer shall indemnify the Seller of all cost or losses
incurred as a result of Seller’s breach of this

ّج) عندما يطلب المشتري وقودا ً بحريا ً يحتوي على كبريت بحدّ أعلى من الحد
 من اتفاقية ماربول (االتفاقية الدولية لمنع6 المنصوص عليه في الملحق
 يتحمّل المشتري المسؤولية الكاملة عن طلبه ويُقدّم،)تلوث البحر من السفن
ّ
ّ تأكيدا ً خ
6  بأن السفينة مج ّهزة بتقنية التخميد (كما هو محدد في الملحق،ًطيا
ُدرج
ِ  من اتفاقية ماربول أو يجب أن ي6 من اتفاقية ماربول) وفقا ً للملحق
 والتفويض،)FONAR( نسخة عن تقرير صالح بعدم توفر زيت الوقود
.ذي الصلة الذي ت ّم منحه للسفينة من أجل ذلك التسليم المحدّد للمنتجات
يجب أن يعوض المشتري البائع عن جميع التكاليف أو الخسائر المتكبدة
. (ج) هذا7 نتيجة خرق البائع للبند

Clause 7 (c).

8.

VALIDITY OF THE CONTRACT
Notwithstanding anything contained herein, the Buyer
accepts that even if it is established that the Seller is
in breach of its contractual obligations including those
as to quantity, quality or specification this shall not
nullify any part of the Contract in any way, neither
shall it affect the duties, liabilities and obligations of
the Buyer towards the Seller, irrespective of any claim
made or proven of whatsoever nature by the Buyer.

9.

QUANTITY
a) The quantity of Marine Fuel delivered by the Seller to
the Buyer shall be measured by measurements
taken on the SE’s tanks or shore tanks or by SE’s
meters by SE’s personnel which shall be conclusive
evidence of the quantities delivered and shall be
included in the BDR to be signed by a representative
of the Buyer. Failure by the Buyer to sign the BDR to
verify the measurement shall not alter the binding
nature of the quantities as recorded. Subject only to
the following clause, measurements by any other
means shall not be binding on the Seller.

صالحية العقد

.8

،بصرف النظر عن أي حكمٍ منصوص عليه في هذه الشروط واألحكام العامة
يقبل المشتري أنه حتى وإن ثبت أن البائع قد انتهك التزاماته التعاقدية بما في
 فإن ذلك لن يلغي أي،ذلك تلك التي تتعلق بالكمية أو الجودة أو المواصفات
جزء من العقد بأي شكل من األشكال ولن يؤثر على واجبات المشتري
 بغض النظر عن أي مطالبة يقدمها،ومسؤولياته والتزاماته تجاه البائع
.المشتري أو يثبتها أيا ً كانت طبيعتها

الكمية
ت ُقاس كمية الوقود البحري ال ُمسلّمة من البائع إلى المشتري من خالل
القياسات المأخوذة على خزّ انات معدات التوريد أو الخزّ انات الشاطئية أو من
خالل عدادات معدات التوريد بواسطة موظفي معدات التوريد التي تكون
دليالً قاطعا ً على الكميات المسلّمة ويتم إدراجها في إيصال تسليم وقود السفن
 لن يؤدي عدم توقيع المشتري على إيصال.الذي يوقع عليه ممثل المشتري
 إلى تغيير الطبيعة الملزمة،تسليم وقود السفن للمصادقة على صحة القياس
 لن تكون القياسات التي، ورهنا ً بالبند التالي فقط.للكميات على النحو المسجّل
.يتم أخذها باستخدام أي وسيلة أخرى ملزمة للبائع

.9

)أ
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b) The Buyer shall have the right to call upon an
Independent Surveyor to measure the quantity of
Marine Fuel delivered; the Independent Surveyor
shall be appointed by the Seller or jointly appointed
by both the Buyer and the Seller and shall only
measure the SE tanks or shore tanks or by SE’s
meters only to determine the quantity and shall issue
his survey report. If such Independent Surveyor is
requested by the Buyer, they shall pay the
Independent Surveyor’s expenses and costs in
relation to the measurements of the quantity of
Marine Fuel delivered. The measurement carried out
by the Independent Surveyor shall then be conclusive
evidence of the quantities delivered and shall be
included in the BDR to be signed by a representative
of the Buyer. Both the Seller and Buyer shall have
the right to witness the measurement operations.
Failure by the Buyer to sign the BDR to verify the
measurement shall not alter the binding nature of the
quantities as recorded. The quantity of Marine Fuel to
be delivered shall be the quantity specified in the
Order.

10. SAMPLING
a) The Seller or its representatives shall arrange for
samples to be drawn at the time of delivery of the
Marine Fuel. Unless otherwise agreed between the
Seller and Buyer prior to entering a Contract, the
samples shall be drawn from a point and in a manner
chosen by the Seller or its representatives in
accordance with the customary sampling procedures
at the Supply Place.
b) The sampling mentioned in clause (a) shall be
performed in the presence of the Seller or its
representatives and the Buyer or its
representatives, but the absence of the Buyer or
its representatives during all or any part of the
sampling process shall not prejudice the validity
of the samples.
c) On completion of sampling, all samples drawn by the
Seller or its representatives are to be sealed, labelled
and signed by both Seller or its representatives and
Buyer or its representatives and their numbers shall
be recorded on the BDR. Two samples shall be
retained by the Buyer or its representatives, one of
these shall be the MARPOL compliant sample. The
remaining samples shall be retained by the Seller or
its representatives.

ب) يحق للمشتري استدعاء مسّاح مستقل لقياس كمية الوقود البحري المسلّمة ويتم
تعيين المسّاح المستقل إما بواسطة البائع وحده أو البائع والمشتري معا ً وال
يقوم إال بقياس خزانات معدات التوريد أو الخزانات الشاطئية أو القياس من
خالل عدادات معدات التوريد فقط لتحديد الكمية ويجب عليه بعد ذلك إصدار
، وإذا تم تعيين هذا المسّاح المستقل بنا ًء على طلب المشتري.تقرير المسح
فيجب على المشتري دفع نفقات وتكاليف المسّاح المستقل فيما يتعلق بقياسات
 ويكون القياس الذي يُجرى بواسطة المسّاح.كمية الوقود البحري المسلّمة
ً المستقل عندئذ دلي
ال قاطعا ً على الكميات المسلّمة ويتم إدراجه في إيصال تسليم
 ويحق لك ٍل من البائع والمشتري.وقود السفن الموقع من قبل ممثل المشتري
 ولن يؤدي عدم توقيع المشتري على إيصال تسليم.حضور عمليات القياس
وقود السفن للمصادقة على صحة القياس إلى تغيير الطبيعة الملزمة للكميات
 ويجب أن تكون كمية الوقود البحري المزمع تسليمها هي.على النحو المسجل
.الكمية المحددة في الطلب

 أخذ العينات.10
(أ) يتخذ البائع أو ممثلوه الترتيبات الالزمة ألخذ العينات الالزمة عند تسليم الوقود
 يتم، وما لم يتفق البائع والمشتري على خالف ذلك قبل إبرام أي عقد.البحري
ً سحب العينات من نقطة معينة وبالطريقة التي يحددها البائع أو ممثلوه وفقا
.إلجراءات أخذ العينات المعتادة في مكان التوريد

(ب) ت ُجرى عملية أخذ العينات المشار إليها في البند (أ) في حضور البائع أو
ممثليه والمشتري أو ممثليه ولكن ال يؤثر غياب المشتري أو ممثليه
. على صحة العينات،خالل كامل عملية أخذ العينات أو أي جزء منها

 يجب ختم جميع العينات التي تم أخذها،(ج) بمجرد إتمام عملية أخذ العينات
بواسطة البائع أو ممثليه ووسمها والتوقيع عليها من جانب البائع أو ممثليه
. ويجب تسجيل أرقامها في إيصال استالم وقود السفن،والمشتري أو ممثليه
ويحتفظ المشتري أو ممثلوه بعينتين تكون إحداهما متوافقة مع االتفاقية الدولية
 على أن يحتفظ البائع أو ممثلوه بالعينات،)لمنع التلوث من السفن (ماربول
.المتبقية
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d) In the event of a dispute concerning the quality of the
Marine Fuel, one, and only one, of the samples
retained by the Seller with a seal number reflected
on the BDR, shall be forwarded for testing to an
independent laboratory mutually appointed by the
Buyer and Seller. The testing shall be limited to
analysis of the disputed properties, which must be
amongst the properties that formed part of the
Contract specification. The results of the analysis of
the sample shall be conclusive to determine the
quality of the Marine Fuel supplied. Analysis results
of the Seller’s or its representative’s drawn samples
will be the sole binding evidence for the quality of the
Marine Fuel supplied to the Vessel. The conformity
of the Marine Fuel shall be determined in
accordance with ISO 4259 and to the extent that the
components detected are within the allowed
tolerances in respect of reproducibility or
repeatability as set out in ISO 4259 the Product shall
be deemed to be compliant according to ISO 8217.
e) If the Buyer’s complaint concerning the quality of
the Product is based on the presence of
substances which are not part of the quality
specifications set out in Table 1 or Table 2 of ISO
8217, the Buyer shall show that the substances in
question without a reasonable doubt jeopardize
the safety of the Vessel or adversely affect the
performance of the machinery.
f) No samples drawn by the Buyer’s personnel or
samples subsequently taken shall be allowed as
evidence of the quality of the Marine Fuel. If any seals
have been removed or tampered with by an
unauthorised person, such samples shall be deemed
to have no value as evidence.
g) If the Seller and the Buyer cannot agree on an
independent laboratory to perform mutual analysis or
if the Buyer fails to reply to the Seller’s notice hereof
within 7 days from receipt of such notice, the Seller
can at its sole discretion decide which laboratory to
perform the analysis, which shall be final and binding
for all parties involved.

 يتم إرسال عينة،د) في حالة نشوء نزاع في ما يتعلق بجودة الوقود البحري
واحدة فقط من العينات التي يحتفظ بها البائع مع رقم ختم وارد في إيصال
تسليم وقود السفن الختبارها في مختبر مستقل يتم تعيينه بشك ٍل مشترك بين
 ويقتصر االختبار على تحليل الخصائص المتنازع عليها.المشتري والبائع
التي يجب أن تكون من بين الخصائص التي ت ُشكل جزءا ً من مواصفات
 وتكون نتائج تحليل العينة قاطعة لتحديد جودة الوقود البحري الذي تم.العقد
 وتعتبر نتائج تحليل العينات المسحوبة التي يحتفظ بها البائع أو.اإلمداد به
ممثله الدليل القاطع الوحيد فيما يخص جودة الوقود البحري الذي تم تزويد
 وإلى4259  ت ُقرر مطابقة الوقود البحري بموجب معيار األيزو.السفينة به
الحد الذي تكون فيه المكونات المكشوف عنها ضمن مدى الحيود المسموح
به فيما يتعلق بإمكانية إعادة اإلنتاج أو قابلية التكرار كما هو منصوص عليه
 ويجب أن يعدَّ المنتج ُمطابقا ً وفقا ً لمعيار األيزو،4259 في معيار األيزو
.8217

هـ) إذا كانت شكوى المشتري المتعلقة بجودة المنتج مبنية على وجود مواد
 أو1 ال ت ُشكّل جزءا ً من مواصفات الجودة المنصوص عليها في الجدول
 يجب أن يُظهر المشتري أن المواد،8217  من معيار األيزو2 الجدول
 من شأنها أن ت ُعرّ ض سالمة السفينة للخطر، من دون أدنى شك،المعنية
.أو تؤثر سلبا ً على أداء اآلالت

هـ) ال تمثّل أي من العيّنات التي يسحبها موظفو المشتري أو العينات التي يتم
ً سحبها الحقا ً دلي
 وفي حالة إزالة أي من األختام.ال على جودة الوقود البحري
 تعتبر هذه العينات ال،أو التالعب بها بواسطة أي شخص غير مصرح له
.قيمة لها وتفقد مصداقيتها كدليل

و) إذا تعذّر الوصول إلى اتفاق بين البائع والمشتري على مختبر مستقل
إلجراء تحليل مشترك أو إذا لم ير ّد المشتري على إخطار البائع بشأن تلك
 يجوز للبائع وفق تقديره، أيام من استالم هذا اإلخطار7 المسألة خالل
ً  اختيار مختبر إلجراء التحليل ويكون هذا االختيار نهائيا ً وملزما،المطلق
.لجميع األطراف المعنية
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11. CLAIMS
a) The quantity of Marine Fuel delivered shall be

b)

c)

d)

e)

determined in accordance with clause 9. Any
dispute regarding the quantity of the Marine Fuel
delivered shall be notified by telephone as well as in
writing by the Buyer or the master of the Vessel to
the Seller immediately that the dispute occurs and
while the delivery hoses are still connected. In the
event immediate verbal as well as written notice is
not made, such claim shall be deemed to be waived
and barred. A notification inserted in the BDR or in
a separate protest handed to the physical supplier
of Marine Fuel shall not qualify as notice. The Seller
shall under no circumstances be deemed to have
accepted such notice or protest handed to the
physical supplier.
Any claim regarding the quality of the Marine Fuel
delivered shall be presented in writing to the Seller as
soon as an alleged quality problem has occurred or the
Buyer is notified of any alleged problem and in any
event no later than within 15 days from the date of
delivery to the Vessel. Should the Buyer fail to make
timely notification as stipulated herein of any claim
regarding the quality of the Bunker Fuel the claim shall
be deemed waived and barred.
A written claim for the purposes of clauses (a) and (b)
must provide a complete and comprehensive
explanation of the circumstances and basis of the
claim, including where applicable the quantities short
and/or the discrepancies in quality, a full test report for
a test performed on one of the official samples
mentioned in the Bunker Delivery Receipt performed
by an independent laboratory along with copies of all
correspondence with the independent laboratory and
include copies of all supporting documents including
the vessel’s logs evidencing the matters complained
of.
To the extent that the Buyer’s test report evidence
that the components detected are within the
allowed tolerances in respect of reproducibility or
repeatability as set out in ISO 4259, the Product
shall be deemed to be compliant and the Buyer
cannot require further testing of the Product.
In the event of any claim presented in accordance with
clauses (a) and (b) the Buyer shall:
• Cooperate with the Seller and make all necessary
arrangements for the Seller or its representatives to
investigate such claim, including but not limited to
the boarding and inspection of the Vessel, the
interviewing of crew and the review and copying of
Vessel documents.

 المطالبات.11
 ويتم إخطار البائع بأي.9 ت ُحدد كمية الوقود البحري المس ّلمة وفقا للبند
ًنزاع يتعلق بكمية الوقود البحري المسلّم عن طريق الهاتف وكذلك كتابة
بواسطة المشتري أو ربّان السفينة فور نشوء النزاع حيث تكون خراطيم
 وفي حالة عدم تقديم إخطار شفهي أو كتابي.التوصيل ما زالت متصلة
 وال يعتبر إدراج. يعتبر ذلك تنازالً عن المطالبة وسقوطها بالتقادم،فوري
إخطار في إيصال استالم وقود السفن أو في اعتراض منفصل يتم تسليمه
 تحت أي، وال يعتبر البائع.إلى المورّ د الفعلي للوقود البحري بمثابة إخطار
 قد قبل هذا اإلخطار أو االعتراض المقدم إلى المورّ د،ظرف من الظروف
.الفعلي

)أ

ب) يتم تقديم أي مطالبة تتعلق بجودة الوقود البحري المسلّم كتابةً إلى البائع بمجرد
وقوع مشكلة الجودة المزعومة أو بمجرد إخطار المشتري بأي مشكلة
 يوما ً من تاريخ15 مزعومة وفي موعد ال يتجاوز بأي حال من األحوال
 وفي حالة عدم تقديم المشتري إخطارا ً في الوقت المناسب.التسليم إلى السفينة
على النحو المحدد في هذه الشروط واألحكام العامة للبيع بأي مطالبة تتعلق
. تعتبر هذه المطالبة متنازل عنها وساقطة بالتقادم،بجودة وقود السفينة

ًج) يجب أن تقدِّم المطالبة الخطية ألغراض البندين (أ) و(ب) شرحا ً كامالً وشامال
أو/ النقص في الكميات و، بما في ذلك حيثما أمكن،لظروف المطالبة وأساسها
 وتقرير اختبار كامل لفحص تم إجراؤه على أحد،التفاوت في مستوى الجودة
 في مختبر مستق ّل،العينات الرسمية المذكورة في إيصال تسليم وقود السفن
نسخ من الوثائق
بنسخ عن المراسالت كلها مع المختبر المستق ّل وإدراج
مرفق
ٍ
ٍ
ّ
.سجالت السفينة التي تُثبت المسائل ال ُمشتكى منها
الداعمة بما في ذلك

إلى الح ّد الذي يُثبت فيه اختبار المشتري أنّ المكونات ال تي تم اكتشافها تقع
ضمن مدى الحيود المسموح به في ما يتعلق بإمكانية إعادة اإلنتاج أو
 يُعتبر،4259 قابلية التكرار كما هو منصوص عليه في معيار األيزو
المنتج مطابقا ً وال يمكن للمشتري إجراء المزيد من االختبارات على
.المنتج

)د

:هـ) في حال تقديم أي مطالبة وفقا ً للبندين (أ) و(ب) يجب على المشتري ما يلي
• التعاون مع البائع واتخاذ جميع الترتيبات الالزمة بما يُمكّن البائع أو ممثليه
، على سبيل المثال ال الحصر،من التحقيق في هذه المطالبة بما في ذلك
الصعود على متن السفينة ومعاينتها وإجراء مقابالت مع الطاقم ومراجعة
.وثائق السفينة ونسخها
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• Take all reasonable steps and actions to mitigate
any damages, losses, costs and expenses
related to any claim of alleged off-specification or
defective Marine Fuel. If the Marine Fuel deviates
from specifications, the Buyer shall use all
reasonable endeavors to mitigate the
consequences hereof and shall burn the Marine
Fuel if possible even if this requires employment
of purification tools or other similar measures.
• Take all reasonable steps to preserve the Seller’s
recourse against the physical supplier of Marine
Fuel or any culpable third party.
f) In the event that the Buyer has made a valid
claim regarding the quality of the product, which
cannot be mitigated in accordance with 11.e) the
Seller shall have the option to debunker the
product and perform redelivery of on-spec
product in accordance with the terms of the
Contract.
g) A breach by the Buyer of any part of this clause will
entitle the Seller to set off losses caused by the
breach against any liability to the Buyer.
h) Any claims against the Seller in respect of a Contract,
including those notified in accordance with the
provisions of these GTCS, shall be brought before the
relevant court within 6 months of the date of delivery
of the Products, failing which such claims shall be
deemed waived and time barred.
i) Buyer’s submission of any claim does not relieve it of
responsibility to make full payments as required under
the Contract and Buyer shall not be entitled to set off
any claim from payment.

12. LIABILITY
a) The Seller’s liability for any damage whatsoever
arising under a Contract howsoever caused
and including the negligence of the Seller, its
servants, sub-contractors or agents and
whether based in tort or contract and including
claims for product liability and pollution shall be
limited to the lesser of
i. US$500,000; or
ii. the Price of the Products giving rise to the claim
on which the Seller’s liability is based. For
example, where a Contract provided for the
supply of two grades of Marine Fuel and liability
arises from one grade being off-specification then
only the Price for the off-specification Marine Fuel
shall be taken into account in calculating the limit
of the Seller’s liability.

• اتخاذ جميع الخطوات واإلجراءات المعقولة لتخفيف أي من
التعويضات والخسائر والتكاليف والمصروفات المتعلقة بأي مطالبة
تنشأ عن الزعم بعدم مطابقة المواصفات أو وجود عيب في الوقود
 يجب على، وفي حالة عدم مطابقة الوقود البحري المواصفات.البحري
المشتري استخدام جميع المساعي المعقولة للتخفيف من العواقب
ً  ويجب عليه حرق الوقود البحري إذا كان ذلك ممكنا،المترتبة على ذلك
.حتى لو تطلب ذلك استخدام أدوات تنقية أو تدابير أخرى مماثلة

• اتخاذ جميع الخطوات المعقولة للحفاظ على حق البائع في مطالبة المورّ د
.الفعلي للوقود البحري أو أي طرف ثالث مذنب
،و) في حال قدّم المشتري مطالبة صالحة في ما يتعلق بجودة المنتج
،)هـ.11 والتي ال يمكن تخفيفها وفقا ً لما هو منصوص عليه في البند
يكون للبائع خيار تفريغ المنتج وإعادة تسليم المنتج المطابق
.للمواصفات وفقا ً لشروط العقد

هـ) يؤدي انتهاك المشتري ألي جزء من أجزاء هذا البند إلى منح البائع الحق
.في مقاصة الخسائر الناجمة عن االنتهاك مقابل أي التزام تجاه المشتري
 بما في ذلك تلك التي يتم،و) ت ُقدَّم أي مطالبات ضد البائع في ما يتعلق بعق ٍد ما
اإلخطار بها وفقا ً لألحكام المنصوص عليها في الشروط واألحكام العامة للبيع
 أشهر من تاريخ تسليم المنتجات6  أمام المحكمة المختصة في غضون،هذه
.وإال تعتبر هذه المطالبات متنازالً عنها وساقطة بالتقادم

ز) إ ّن تقديم المشتري ألي مطالبة ال يُعفيه من المسؤولية عن سداد المدفوعات
بالكامل حسب ما هو مطلوب بموجب العقد وال يحق له إجراء مقاصة ألي مطالبة
.من المدفوعات المستحقة عليه

 المسؤولية.12
تكون مسؤولية البائع عن أي ضرر ينشأ بموجب عقد مهما كان
السبب وبما في ذلك اإلهمال من طرف البائع أو موظفيه أو مقاوليه
 وسوا ٌء أكانت تستند إلى مسؤولية تقصيرية أم،من الباطن أو وكالئه
عقد وبما في ذلك أيضا ً المطالبات المتعلقة بالمسؤولية عن المنتجات
 مقتصرة ً على القيمة األقل بين ما يلي،وتلوثها
 دوالر أمريكي؛ أو500,000 .i
 سعر المنتجات التي أدت إلى المطالبة التي تستند إليها مسؤولية.ii
 حال وجود عقد ينص على توريد صنفين، على سبيل المثال.البائع
من الوقود البحري وكانت المسؤولية تنشأ عن صنفٍ واح ٍد لعدم
مطابقته للمواصفات؛ فعندئ ٍذ ال يؤخذ بعين االعتبار سوى سعر
الوقود البحري غير المطابق للمواصفات عند حساب حدود
.مسؤولية البائع

)أ
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a) The Seller shall under no circumstances be held liable
for any consequential losses whatsoever whether
direct or indirect and whether or not foreseeable at
the time of formation of the Contract, including,
without limitation, delay, detention, demurrage,
charter hire, crew wages, pilotage, towage, port
charges, lost profits or increased cost or expenses for
obtaining replacement fuel and neither shall the Seller
be liable under any circumstances for punitive
damages.
c) When assessing liability for damage to the Vessel
and compensating for replacement parts there shall
be a reduction in the replacement value payable by
the Seller of 20 percent for each year or fraction
thereof for which the replaced part has been in use.
d) The Buyer shall indemnify the Seller against any
claims, losses, fines, penalties or costs of whatever
kind related to the Contract, including the legal costs
of dealing with such claims, instituted by third parties
against the Seller to the extent that such claims
exceeds the Seller’s liability towards the Buyer
according to this clause.
e) The Buyer shall hold harmless and indemnify the
Seller in respect of any liability, costs, losses,
fines, penalties and costs arising from any acts or
omissions of the Buyer or its servants in
connection with the delivery of Products or the
bunkering operations, including the failure to
obtain necessary permits or comply with applicable
law.

13. ENVIRONMENTAL
PROTECTION
a) The Buyer shall be responsible for ensuring that it
complies with all national and international trading
and pollution regulations, and all environmental and
health and safety regulations with regard to the
receipt and use of Products and shall indemnify the
Seller for all financial consequences, including cleanup costs and fines, of a breach of this provision.

ب) ال يتحمل البائع المسؤولية تحت أي ظرفٍ من الظروف عن أي خسائر تبعية
 و ُمتوقّ عة أم غير متوقّ عة في وقت،أيا ً كانت سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة
 التأخير أو االحتجاز أو، على سبيل المثال ال الحصر، بما في ذلك،إبرام العقد
غرامات التأخير أو أي من عقود االستئجار أو أجور الطاقم أو رسوم اإلرشاد
البحري أو رسوم القطر أو رسوم الموانئ أو فوات األرباح أو زيادة التكاليف
أو المصاريف للحصول على وقود بديل وال يكون البائع بأي حا ٍل من األحوال
.مسؤوالً عن التعويضات الجزائية

ج) عند تقييم المسؤولية عن الضرر الذي لحق بالسفينة والتعويض المستحق
 يُطبق خصم في قيمة االستبدال واجبة السداد من،مقابل قطع الغيار البديلة
 يتم خاللها، أو جزء منها، في المائة عن كل سنة20 طرف البائع بنسبة
.استعمال قطعة الغيار المستبدلة
 أو،ُعوض المشتري البائع عن أي مطالبات أو خسائر أو غرامات
ّ ي
 بما في ذلك التكاليف،جزاءات او تكاليف أيا ً كان نوعها في ما يتعلق بالعقد
القانونية الخاصة بالتعامل مع هذه المطالبات المقدمة من أطراف ثالثة ضد
البائع وذلك إلى القدر الذي تتجاوز فيه هذه المطالبات مسؤولية البائع تجاه
.المشتري وفقا ً لهذا البند

)د

،هـ) يحرص المشتري على تعويض البائع وإبراء ذمته من أي مسؤولية
 وتكاليف تنشأ عن أي أفعال، وجزاءات، وغرامات، وخسائر،وتكاليف
أو عن االمتناع عنها من جانب المشتري أو موظفيه في ما يتعلق بتسليم
 بما في ذلك عدم الحصول على،المنتجات أو عمليات التزود بالوقود
.التصاريح الالزمة أو االمتثال للقانون المعمول به

 حماية البيئة.13
يتحمل المشتري مسؤولية التحقق من امتثاله لجميع اللوائح الوطنية والدولية
 إضافةً إلى جميع اللوائح المعنية بالبيئة والصحة،بشأن التجارة والتلوث
والسالمة فيما يتعلق بتسليم المنتجات واستخدامها ويجب عليه تعويض البائع
 بما في ذلك تكاليف التنظيف والغرامات المفروضة،عن جميع العواقب المالية
.جرّ اء انتهاك هذا الحكم

)أ
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b) If an escape, spillage or discharge of Products (“Spill”)
occurs while a delivery of Products is being made to
the Vessel, the Buyer and the Vessel shall promptly
take all such action as is reasonably necessary to
mitigate the effects of such Spill. However,
notwithstanding the cause of such Spill, the Seller is
entitled at its option to take such measures and incur
such expenses (whether by employing Seller’s own
resources or by contracting with others) as are
reasonable in the sole judgment of the Seller to
remove the oil and mitigate the effect of such Spill. If
the Seller has exercised its option to itself take
measures in response to a Spill the Buyer agrees to
cooperate and render such assistance as is required
by the Seller in the course of such action. The Buyer
shall indemnify and hold the Seller and its
representatives harmless against any damages,
expenses, claims or liabilities of whatever nature,
unless such Spill or discharge is proven to be caused
solely by the Seller’s negligence. The Buyer agrees to
give or cause to be given to the Seller upon demand or
as required by applicable laws or regulations all
documents and information concerning any Spill .

14. LIEN
a)

In addition to any other security the Seller may have,
and as this Contract is entered into and product is
supplied upon the faith and credit of the Vessel, it is
agreed and acknowledged that a lien over the Vessel
is created for the price of the Products supplied
together with any interest accrued. The Buyer,
if not the Owner of the Vessel, hereby expressly
warrants that they have full authority of the
Agents/Traders/Owners/Managers/Operators/Charter
ers to pledge the Vessel in favor of the Seller and
that they have given notice of the provisions of this
Contract to them. The Seller shall not be bound by
any attempt by any person to restrict, limit or prohibit
its lien(s) attaching to a Vessel. The laws of the
United States, including but not limited to the
Commercial Instruments and Maritime Lien Act, shall
always apply with respect to the existence of a
maritime lien, regardless of the country in which
Seller takes legal action. Seller shall be entitled to
assert its rights of lien or attachment or other rights,
whether in law, in equity, or otherwise, in any
jurisdiction where the Vessel may be found.

ب) إذا حدث انفالت أو انسكاب أو تسرب للمنتجات ("االنسكاب") أثناء تسليم
 يتخذ المشتري والبائع على الفور جميع اإلجراءات المعقولة،المنتجات للسفينة
 وبصرف النظر عن سبب، ومع ذلك.الالزمة للتخفيف من آثار هذا االنسكاب
 يحق للبائع وفق اختياره أن يتخذ التدابير ويتكبد النفقات (سوا ٌء،هذا االنسكاب
من خالل استخدام موارده أو عن طريق التعاقد مع اآلخرين) حسبما يكون
 وإذا مارس.معقوالً وفق تقديره إلزالة النفط والتخفيف من تأثير هذا االنسكاب
 يوافق المشتري،البائع خياره في اتخاذ بعض التدابير استجابةً لحالة االنسكاب
على التعاون وتقديم المساعدة على النحو الذي يطلبه البائع في سياق هذا
 ويحرص المشتري على تعويض البائع وإبراء ذمته هو وممثليه من.اإلجراء
 ما لم،أي تعويضات أو نفقات أو مطالبات أو مسؤوليات أيا ً كانت طبيعتها
 ويوافق.يُثبت أن إهمال البائع هو السبب الوحيد لهذا االنسكاب أو التسريب
المشتري على تزويد البائع أو ضمان
 بجميع، عند طلب ذلك أو حسبما تقتضي القوانين واللوائح المعمول بها،تزويده
.الوثائق والمعلومات المتعلقة بأي حالة انسكاب

 حق الحجز.14
 ولدى إبرام هذا،إضافةً إلى أي ضمان آخر قد يكون من حق البائع
 تمت،العقد وتوريد المنتج على أساس التزام السفينة بالسداد الكامل
الموافقة واإلقرار على إنشاء حق حجز على السفينة مقابل سعر
 ويتعهد.المنتجات الموردة جنبا ً إلى جنب مع أي فائدة مستحقة
 بموجب الشروط، في حالة عدم كونه مالك السفينة،ًالمشتري صراحة
 بأنه يمتلك السلطة الكاملة على،واألحكام العامة للبيع هذه
مستأجري السفينة لرهن/المشغلين/المديرين/المالك/التجار/الوكالء
السفينة لصالح البائع وأنه تم إخطارهم باألحكام المنصوص عليها في
 وال يكون البائع ملزما ً بأي محاولة يقوم بها أي شخص للحد.هذا العقد
 وتسري.من أو تقييد أو حظر حقه في أي عملية حجز مرتبطة بالسفينة
 قانون، على سبيل المثال ال الحصر،قوانين الواليات المتحدة بما فيها
األدوات المالية التجارية والحجز البحري دائما ً فيما يتعلق بوجود أي
حق حجز بحري بصرف النظر عن البلد الذي يتخذ فيه البائع اإلجراء
 ويحق للبائع التأكيد على حقوقه في الحجز أو المصادرة أو.القانوني
الحقوق األخرى سوا ٌء أكانت بموجب القانون أم قواعد العدالة المطلقة
.أو بخالف ذلك في أي اختصاص قضائي توجد به السفينة

)أ
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b) Any notice or any stamp added to the Bunker
Delivery Receipt or similar shall be invalid and
cannot waive the Seller’s maritime lien on the
Vessel unless the Buyer has notified the Seller of its
intention to exclude the liability of the Vessel at
least 12 hours in advance of the supply by sending
written notice to legaldept@gibunkering.com.
Notification to the physical supplier of Marine Fuel
shall not be effective notice and any stamp or notice
applied to the Bunker Delivery Receipt after the
supply of Marine Fuel shall also be ineffective and
shall not vitiate the Seller’s lien on the Vessel.

15. SUBSTITUTION
Seller reserves its right to substitute for itself a third party
for the performance of all or part of its obligations.

16. FORCE MAJEURE
Neither Buyer nor Seller shall be responsible for any
loss or damage resulting from any delay or failure in
delivery or receipt in Products hereunder due to fire,
explosion or mechanical breakdown, flood, storms,
earthquakes, tidal waves, war, military operations,
national emergency, civil commotion, strikes or other
differences with workmen unions, or from any delay or
failure in delivery or receipt of Products hereunder
when the supplies of Buyers or Sellers or the facilities
of production manufacture, consumption,
transportation, distribution of Buyer and Seller are
impaired by causes beyond Buyer’s or Seller’s
control, or by the order, requisition, request or
recommendation of any governmental agency or
acting governmental authority, or Buyer’s or Seller’s
compliance therewith, or by governmental proration,
regulation or priority, or from any delay or failure due
to any causes beyond Buyer’s or Seller’s control
similar or dissimilar to any such cases. When such
cause or causes exist, the party affected shall have
the right, upon notice without delay as soon as
practicable to the other of the nature and probable
duration of such cause or causes, to restrict or cease
deliveries or acceptance hereunder in a fair and
equitable manner for the duration of such cause.

ب) يكون أي إخطار أو ختم يوضع على إيصال استالم الوقود أو ما شابهه
باطالً وال يمكن التنازل عن حق البائع في الحجز البحري على السفينة ما
لم يخطر المشتري البائع عن نيته في استبعاد مسؤولية السفينة قبل عملية
 ساعة على األقل وذلك عن طريق إرسال إخطار كتابي12 التوريد بمدة
 وال يعتبر أي إخطار مرسلlegaldept@gibunkering.com. إلى
إلى المورد الفعلي للوقود البحري إخطارا ً ساريا ً ويكون أي ختم أو إخطار
سار
ٍ يتم تطبيقه على إيصال تسليم الوقود بعد توريد الوقود البحري غير
.هو اآلخر وال يُب ِطل حق البائع في الحجز على السفينة

 اإلحالل.15
يحتفظ البائع بحقه في تعيين طرف ثالث ليحل محله في أداء جميع التزاماته أو أي
.جزء منها

 القوة القاهرة.16
ال يتحمل المشتري وال البائع المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينجم عن أي
تأخير أو إخفاق في تسليم المنتجات أو استالمها بموجب الشروط واألحكام
العامة للبيع هذه بسبب حريق أو انفجار أو عطل ميكانيكي أو فيضان أو
عواصف أو زالزل أو موجات مدية أو حروب أو عمليات عسكرية أو حالة
طوارئ وطنية أو اضطرابات أهلية أو إضرابات أو خالفات أخرى مع
 أو عن أي تأخير أو إخفاق في تسليم المنتجات أو،االتحادات العمالية
استالمها بموجب الشروط واألحكام العامة للبيع هذه نتيجة ضعف قدرات
اإلمداد لدى الم شترين أو البائعين أو مرافق تصنيع المنتجات واالستهالك
والنقل والتوزيع الخاصة بالمشتري والبائع ألسباب خارجة عن سيطرة أي
 أو بأمر أو تكليف رسمي أو طلب أو توصية من أي وكالة حكومية أو،منهما
 أو نتيجة إجراءات، أو امتثال المشتري أو البائع لذلك،سلطة حكومية منتدبة
 أو أي تأخير،تحصيص أو تنظيم أو ترتيب أولويات من جانب سلطة حكومية
أو إخفاق يرجع إلى أي أسباب خارجة عن سيطرة المشتري والبائع سوا ًء
 حال توافر هذا السبب أو.كانت مماثلة أو غير مماثلة ألي من هذه الحاالت
 بعد إرسال إخطار إلى الطرف اآلخر، يحق للطرف المتضرر،هذه األسباب
في أسرع وقت ممكن عمليا ً يفيد بطبيعة هذا السبب أو هذه األسباب ومدتها
 الحد من أو إيقاف عمليات التسليم أو القبول بموجب الشروط،المحتملة
واألحكام العامة للبيع هذه بطريقة عادلة ومنصفة طوال مدة استمرار هذا
.السبب
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17. COMPLIANCE CLAUSE
a) By accepting the Seller’s offer and Order
Confirmation, the Buyer thereby confirms and
warrants that the Buyer is in full compliance with the
Sanctions Laws; that the Buyer is purchasing the
Products as principal and not as agent, trustee or
nominee of any person or entity with whom
transactions are prohibited or restricted under the
Sanctions Laws; and the Products purchased will
not be used in any manner whatsoever directly or
indirectly in connection with any entities,
persons, projects, contracts, transactions or payments
that contravenes any Sanctions Laws. Further in
relation to these Sanctions Laws, the Buyer confirms
and warrants that the Vessel to be supplied is not
and/or will not be:
i. A designated vessel or flagged by a sanctioned
country;

ii. Owned or chartered by or related to any designated
entity or person;

iii. Coming from or on its way to visit countries or
regions designated under the Sanctions Laws;
iv. Involved in the transfer of goods that may be
prohibited under the Sanctions Laws; or
v. Engaged in any conduct designed to evade any
Sanctions Laws, including but not limited to turning
off transponders, reporting false travel plans,
deviating from reported travel plans and engaging
in ship-to-ship transfers to hide the origin of goods.
b) If at any time during the performance of the Contract
the Seller becomes aware or have reasonable
grounds to believe that the Buyer, the Vessel and/or
any related parties are in breach of the warranty as
aforesaid, the Seller shall have the option to
immediately cancel the Contract for the Buyer’s
account and risk. Under such circumstances, the
Seller shall not be held liable for any loss, delays,
claims or damages incurred by the Buyer, and the
Buyer shall be liable
to indemnify the Seller against any and all claims,
including return of any payment, losses, damages,
costs and fines whatsoever suffered by the Seller
resulting from any breach of warranty as aforesaid
and in accordance with the Contract.
b) The Buyer must inform the Seller immediately if the
Buyer becomes aware of or has reasons to believe
that any of the above items are fulfilled/apply. Should
the Buyer breach its obligation to inform the Seller,
the Buyer shall fully indemnify and keep the Seller
harmless for any damage or loss caused by such
breach, including consequential or liquidated
damaged.

 بند االمتثال.17
 يؤكد المشتري بذلك،عندما يقبل المشتري عرض البائع وتأكيد األمر
ً  وشراءه المنتجات بصفته شاريا،ويضمن امتثاله التام لقوانين العقوبات
،أمين له أو معيّن من جانبه
 وليس كوكي ٍل ألي شخص أو كيان أو،ًرئيسيا
ٍ
يكون إجراء معامالت معه محظورا ً أو مقيّدا ً بموجب قوانين العقوبات؛
وعدم استخدام المنتجات التي ت ّم شراؤها بأي طريقة سواء أكانت مباشرة أم
،غير مباشرة في ما يتّصل بأي كيانات

)أ

ً  أو معامالت أو مدفوعات ت ُشكّل انتهاكا، أو عقود، أو مشاريع،أو أشخاص
 في ما يتعلق بقوانين العقوبات، عالوةً على ذلك.لنصوص قوانين العقوبات
أو لن/ يؤكد المشتري ويضمن أن السفينة التي سيتم توريدها ليست و،هذه
:تكون
 سفينة محددة أو تحمل علم دولة خاضعة لعقوبات؛.1
 مملوكة لكيان أو شخص معيّن أو لجهة تتع ّلق بهما أو ُمستأجرة منهما؛.2
 قادمة من بلدان أو مناطق محدّدة بموجب قوانين العقوبات أو متّجهة إليها؛.3
مشاركة في نقل بضائع قد تكون محظورة بموجب قوانين العقوبات؛ أو
.4
ِ
 بما في ذلك،مشاركة في أي سلوك يهدف للتهرّ ب من أي قوانين عقوبات
.5
ِ
 واإلبالغ،المرسلة ال ُمجاوبة
ِ  إيقاف األجهزة،على سبيل المثال ال الحصر
، واالنحراف عن خطط السفر التي تم اإلبالغ عنها،عن خطط سفر زائفة
.واالنخراط في عمليات النقل من سفينة إلى أخرى إلخفاء منشأ البضائع
أو/ب) إذا أصبح البائع في أي وقت أثناء تنفيذ العقد على دراية بأن المشتري و
 أو،أو أي أطراف ذات صلة قد انتهكوا الضمان كما ذكر أعاله/السفينة و
 يكون للبائع خيار إلغاء العقد،توفرت لديه أسباب معقولة لالعتقاد بذلك
 وفي مثل هذه.على الفور ويتحمّل المشتري المسؤولية والمخاطر
 ال يتح ّم ل البائع المسؤولية عن أي خسارة أو تأخير أو مطالبات،الظروف
ً  ويكون المشتري مسؤو،أو أضرار يتكبدها المشتري
ال

 بما في ذلك إعادة،عن تعويض البائع عن أي مطالبة والمطالبات كلّها
، أيا ً كانت، أو غرامات، أو تكاليف، أو أضرار، أو خسائر،أي مدفوعات
.تكبدها البائع نتيجةً ألي إخالل بالضمانة كما تقدّم ذكره ووفقا ً للعقد

ج) يجب على المشتري إبالغ البائع على الفور إذا أصبح المشتري على علم بأن
 أو لديه أسباب لالعتقاد،تطبيقها/أي من البنود المذكورة أعاله يتم الوفاء بها
 يجب على المشتري، في حال أخ ّل المشتري بالتزامه في إبالغ البائع.بذلك
 وإبراء ذمته من أي ضرر أو خسارة ناتجة عن هذا،تعويض البائع بالكامل
. بما في ذلك األضرار االستتباعية أو أضرار التصفية،اإلخالل

c)
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d) The Buyer acknowledges that anticorruption laws and
regulations, including but not limited to the U.S.
Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), shall apply to
the parties. The Buyer and Seller shall comply with all
applicable anticorruption laws and regulations and will
not, offer, promise, pay, or authorize the payment of
any money or anything of value, or take any action in
furtherance of such a payment, whether by direct or
indirect means, to any public official or private
individual to influence the decision of such person in
the performance of his duties to a government or to his
company. Any breach of this clause will void the
related Contract and in the sole discretion of the Seller
any other Contract between the parties, making any
claims for payment, delivery or any other obligation of
the Seller under this Agreement void. The Buyer is
liable for any and all costs or losses incurred by the
Seller due to such breach and/or a Contract becoming
void as a consequence.
e) The Buyer must comply with all national and
international trading, pollution, environmental and
health and safety regulations concerning the
receipt and use of Products and shall indemnify
the Seller for all financial consequences, including
clean-up costs and fines, of a breach of this
provision.

18. CANCELLATION
a) In the event that the Seller cancels a Contract by
reason of (i) the Buyer’s breach of the Contract or
(ii) conduct on the part of the Buyer entitling the
Seller to cancel (iii) the Seller establishing that
sanctions against the Buyer were in force at the
date of the Contract then the Buyer shall have no
recourse to the Seller and the Buyer shall be
responsible for all losses, costs and expenses
suffered by the Seller by reason of the cancellation,
which shall include but not be limited to:

vi.
vii.

The Seller’s loss of profit on the Contract;

 بما،يقرّ المشتري بوجوب تطبيق قوانين ولوائح مكافحة الفساد على الطرفين
 وجوب تطبيق القانون األميركي المتع ّلق،في ذلك على سبيل الذكر ال الحصر
 يمتثل المشتري والبائع لجميع.)"FCPA"( بالممارسات األجنبية الفاسدة
قوانين ولوائح مكافحة الفساد المعمول بها ويلتزما بعدم عرض أي أموال أو
أشياء لها قيمة أو الوعد بها أو دفعها أو اإلذن بدفعها أو اتخاذ أي ٍ إجراء لتقديم
 إلى أي، سوا ٌء من خالل وسائل مباشرة أو غير مباشرة،هذه المدفوعات
مسؤول في الق طاع العام أو الخاص أو للتأثير على قرار هذا الشخص في أداء
 وفق، ومن شأن أي انتهاك لهذا البند إلغاء.واجباته تجاه حكومته أو شركته
 العقد ذي الصلة وأي عقد آخر مبرم بين األطراف وتصبح أي،تقدير البائع
مطالبات بالسداد أو التسليم أو أي التزام آخر على البائع بموجب ه ذه االتفاقية
أو خسائر يتكبدها البائع/ ويتحمّل المشتري المسؤولية عن أي تكاليف و.الغية
.أو بطالن العقد نتيجةً لذلك/جرّ اء هذا االنتهاك و

)د

يتعيّن على المشتري االمتثال لجميع اللوائح الوطنية والدولية المعنية
 والبيئة والصحة والسالمة في ما يتعلق باستالم،بالتجارة والتلوث
 ويجب عليه تعويض البائع عن جميع العواقب،المنتجات واستخدامها
 بما في ذلك تكاليف التنظيف والغرامات المفروضة جرّ اء،المالية
.انتهاك هذا الحكم

)أ

 اإللغاء.18
) اتباع2( ) انتهاك المشتري للعقد أو1( إذا ألغى البائع أي عق ٍد بسبب
) إثبات البائع وجود3( المشتري سلوك يمنح البائع الحق في اإللغاء أو
 فعندئ ٍذ ال،عقوبات مفروضة على المشتري سارية في تاريخ إبرام العقد
يحق للمشتري مطالبة البائع ويتحمل المشتري المسؤولية عن جميع
 على،الخسائر والتكاليف والنفقات التي يتكبدها البائع بسبب اإللغاء وتشمل
: ما يلي،سبيل المثال ال الحصر
. فقدان البائع لألرباح المتعلقة بالعقد.vi
 التكاليف أو الرسوم المتكبدة بشكل معقول فيما يتعلق بمقاولي البائع.vii
.من الباطن أو مورديه

)أ

. التكاليف اإلدارية.viii

Costs or charges reasonably incurred to the
Seller’s sub-contractors or suppliers;

viii. Administration costs.
b) If the Buyer cancels the supply after the Order
Confirmation any costs, expenses or charges
incurred by the Seller with its supplier/subcontractors are for Buyer’s account, and the Buyer
shall be liable to pay to the Seller the difference
between its selling price to the Buyer and the price
payable to the Seller’s supplier, such sum to be
paid immediately.

 فإن أي تكاليف أو نفقات أو،ب) إذا ألغى المشتري التوريد بعد تأكيد األمر
مقاوليه من الباطن يتحملها المشتري الذي/رسوم يتكبدها البائع مع مورّ ديه
يكون مسؤوالً أيضا ً عن الدفع إلى البائع الفرق بين سعر البيع والسعر
.واجب السداد إلى المورّ د التابع للبائع على الفور
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19. LAW AND JURISDICTION
a) These General Terms and Conditions and each
Contract to which they apply shall be governed by
the general maritime law of the United States of
America and disputes shall be determined by
Arbitration in London. If there are any gaps in the
general maritime law of the United States or if the
general maritime law of the United States does not
address a disputed issue, the law of the State of New
York shall apply. The arbitration shall be conducted
in accordance with the London Maritime Arbitrators
Association (LMAA) Terms current at the time when
the arbitration proceedings are commenced. In cases
where the claim or any counterclaim does not exceed
the sum of USD 2,000,000 (or such other sum as the
parties may agree) the arbitration shall be referred to
a sole arbitrator and the arbitrator’s appointment
shall be subject to the LMAA Terms.
b) In all other cases the reference shall be to three
arbitrators and the provisions of this Clause 19 c) shall
apply. A Party wishing to refer a dispute to arbitration
shall appoint its arbitrator and send notice of such
appointment in writing to the other Party requiring the
other Party to appoint its own arbitrator within fourteen
(14) calendar days of that notice and stating that it will
appoint its arbitrator as sole arbitrator unless the other
Party appoints its own arbitrator and gives notice that it
has done so within the fourteen (14) days specified. If
the other Party does not appoint its own arbitrator and
give notice that it has done so within the fourteen (14)
days specified, the Party referring a dispute to
arbitration may, without the requirement of any further
prior notice to the other Party, appoint its arbitrator as
sole arbitrator and shall advise the other Party
accordingly. The award of the sole arbitrator shall be
binding on both Parties as if the arbitrator had been
appointed by agreement.
c) The 1980 united Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods (CISG) shall not apply.

d) The laws of the United States, including but not limited
to the Commercial Instruments and Maritime Lien Act,
shall always apply with respect to the existence of a
maritime lien, regardless of the country in which the
Seller takes legal action. In case of breach of contract
by the Buyer, the Seller shall moreover be entitled to
take such legal action in any court of law in any state
or country which the Seller may choose and which the
Seller finds relevant in order to safeguard or exercise
the Seller’s rights in pursuance of this present
Agreement. Seller shall be entitled to assert its rights
of lien or attachment or other rights, whether in law, in
equity, or otherwise, in any jurisdiction where the
Vessel may be found.

 القانون واالختصاص القضائي.19
 للقانون البحري،تخضع هذه الشروط واألحكام العامة وكل عقد تُطبّق عليه
العام المعمول به في الواليات المتحدة األميركية ويتم البت في النزاعات عن
 إذا كانت هناك أي ثغرات في القانون البحري العام.طريق التحكيم في لندن
المعمول به في الواليات المتحدة أو إذا كان هذا القانون ال يُعالج قضية محل
 يجب إجراء التحكيم وفقا ً لشروط. يسري عندئ ٍذ قانون والية نيويورك،نزاع
 ) الجارية عند بدء إجراءاتLMAA( جمعية المحكمين البحريين في لندن
 في الحاالت التي ال تتجاوز فيها المطالبة أو أي مطالبة مضادة مبلغ.التحكيم
 دوالر أميركي (أو أي مبلغ آخر يتفق عليه الطرفان) يُحال2,000,000
التحكيم إلى محكّم منفرد ويخضع تعيين المحك ّم لشروط جمعية المحكمين
.)LMAA( البحريين في لندن

)أ

 يكون المرجع إلى ثالثة محكمين ويتم تطبيق،ب) وفي جميع الحاالت األخرى
 يتعهد الطرف الراغب في إحالة النزاع إلى التحكيم بتعيين.) ج19 أحكام البند
ّ محكّ مه وإرسال إخطار خ
طي بهذا التعيين للطرف اآلخر طالبا ً من الطرف
) يوما ً تقويميا ً من تاريخ14( اآلخر تعيين مح ّكم له في غضون أربعة عشر
اإلخطار وذكر أنه سيعين محكّ مه كمحكّم منفرد ما لم يعيّن الطرف اآلخر
)14(  ويقدّم إشعارا ً بإتمام ذلك في غضون مدة األربعة عشر،محكّ مه الخاص
 إذا لم يعين الطرف اآلخر محكما ً له ويرسل إخطارا ً بأنه قد قام.يوما ً المحددة
 يجوز للطرف الذي يحيل،) يوما ً المحددة14( بذلك خالل مدة األربعة عشر
 من دون الحاجة إلى أي إخطار مسبق آخر إلى الطرف،النزاع إلى التحكيم
 يجب. تعيين محكّ مه كمحكّم منفرد ويجب إخطار الطرف اآلخر بذلك،اآلخر
أن يكون قرار المحكّم المنفرد ملزما ً لكال الطرفين كما لو كان المحكّم قد تم
.تعيينه باالتفاق بينهما

 بشأن عقود البيع الدولي للبضائع1980 ج) ال ت ُطبّق اتفاقية األمم المتحدة لعام
.)CISG(
، على سبيل المثال ال الحصر،وتسري قوانين الواليات المتحدة بما في ذلك
 دائما ً فيما يتعلق بحق الحجز،قانون األدوات المالية التجارية والحجز البحري
 وفي.البحري بصرف النظر عن البلد الذي يتخذ فيه البائع اإلجراء القانوني
 يحق للبائع إضافةً إلى ذلك اتخاذ أي إجراء،حال انتهاك المشتري للعقد
قانوني في أي محكمة قانونية في أي والية أو بلد قد يختاره البائع التي يجدها
.البائع ذات صلة من أجل حماية حقوقه أو ممارستها فيما يتعلق بهذه االتفاقية
ويحق للبائع التأكيد على حقوقه في الحجز أو المصادرة أو الحقوق األخرى
سوا ٌء أكانت بموجب القانون أم قواعد العدالة المطل قة أو بخالف ذلك في أي
.اختصاص قضائي توجد به السفينة

)د
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