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أو الضمیر النائب عنھ "نحن" أو ما یتعلق بھما صفةَ الطرف المشتري للسلع أو الخدمات  "  BOSTON SCIENTIFICیحمل االسُم "
 أو البرمجیات. 

 
بموافقة   إال  تغییرھا  أو  استبدالھا  أو  أخرى  وأحكام  بشروط  إلحاقھا  أو  ھذه  العامة  واألحكام  الشروط  تعدیل  یجوز    BOSTONال 

SCIENTIFIC  ل ھذه الشروط واألحكام العامة للشراء مجمل االتفاقیة الُمبرمة بین طرفیھا وتحل محل أي شروط أخرى  الخط یة. تشّكِ
د")، وترفض   د ("الموّرِ بموجب ھذه الشروط واألحكام، أي شروط أخرى منصوص ،  BOSTON SCIENTIFICصادرة عن الموّرِ

ل جزًءا من أي تعاقد یُبرم بین الطرفین.  علیھا أو مضمنة أو ُمشار إلیھا من قِبل المورد (سواء   أكانت تحت التأكید أم غیر ذلك) وال تشّكِ
 في حالة االختالف بین اللغتین اإلنجلیزیة والعربیة ، یجب أن تكون اللغة اإلنجلیزیة سائدة. 

 

 العرض، وأمر الشراء، والتغییرات  .1

د العروض مجانًا  .  یجب أن یقدم الموّرِ

تتضمن أوامر الشراء ).  مثل تلك الُمرسلة عن طریق البرید اإللكتروني والفاكس وما إلى ذلك( یُعمل بأوامر الشراء المكتوبة فقط  
اآلتیة ( المعلومات  و )  أ :  اإلصدار،  و )  ب( تاریخ  الشراء،  أمر  المطلوبة  )  ج ( رقم  البضائع  الخدمات ")  البضائع("مواصفات  أو 

سعر  )  د ( بما في ذلك الكمیات، و ")  المنتجات"یُشار إلیھم بشكل فردي أو جماعي باسم  ") ( البرمجیات("أو البرمجیات  ")  الخدمات ("
 . التعلیمات الخاصة بالشحن ووسیلة النقل) ز ( وجھة الشحن المطلوبة، و ) و ( تاریخ التسلیم المطلوب، و) ھـ ( الشراء، و 

د قبول أي أمر شراء أو رفضھ فور استالمھ، على   أیام من تاریخ یجب على الموّرِ أال یتجاوز ذلك بأي حال من األحول عشرةَ 
د أن یشیر إلى أي أخطاء أو غموض في أمر الشراء.  استالم األمر یخضع إجراء أي تغییر ألمر الشراء بعد  .  ویجب على الموّرِ

 ).  مثل التأكید عن طریق البرید اإللكتروني والفاكس وما إلى ذلك( قبولھ لتأكیدنا الكتابي 

د نفسھ الوفاء بأوامر الشراء التي نصدرھا، ما لم یتفق الطرفان على خالف ذلكیجب   ویخضع التعاقد مع المقاولین من  .  على الموّرِ
 .  الباطن لموافقتنا الخطیة فقط

النحو اآلتي  BOSTON SCIENTIFICیحق لشركة   كتابةً، على  الشراء،  أمر  تغییر  ( في أي وقت  أو )  أ:  المنتجات  تغییر طبیعة 
 . مواقع التسلیم) ج(تغییر الشحنات وطرق التعبئة والتغلیف، و) ب( خدمات التي یجب تقدیمھا، وال

د إبالغ    30بعد استالم طلب التغییر في موعد أقصاه   بأي تغییرات في األسعار    BOSTON SCIENTIFICیوًما، یجب على الموّرِ
 . أو التسلیم نتیجة إجراء ھذه التغییرات المطلوبة/ و

 
 اإللغاء  / الشحن / التسلیم. 2

ویجب تقدیم كل  .  یتم التسلیم إلى عنوان التسلیم المحدد في أمر الشراء، مع دفع الرسوم عند التسلیم وفق مصطلحات التجارة الدولیة
ات  كما یجب أن تشتمل جمیع الوثائق على رقم أمر الشراء، وأي أرقام تعریف إضافیة للمنتج.  وثائق الشحن الالزمة عند التسلیم

د إجراء عملیات تسلیم جزئیة من دون الحصول على موافقتنا الخطیة السابقة. المحددة عند االقتضاء وتكون تواریخ  . ال یحق للموّرِ
.  ویتحقق االمتثال لتاریخ التسلیم بموعد تسلیم المنتجات في عنوان التسلیم  . التسلیم المشار إلیھا في أمر الشراء أو موعد التسلیم ملزمة

د مسؤولیة اتخاذ اإلجراءات الالزمة الخاصة بالنقل لتسلیم المنتجات، ویتحمل كافة التكالیف ذات الصلةكما یت  . ولى الموّرِ



2 
 

د إخطار قسم المشتریات في   على الفور بأي عملیات تسلیم متأخرة، مع ذكر الظروف    BOSTON SCIENTIFICیجب على الموّرِ
   Europe-Procurement@bsci.com: ن التواصل اآلتيذات الصلة، وإرسال ھذه اإلخطارات إلى عنوا

د تعویض   عن أي أضرار تتكبدھا الشركة نتیجة عملیات التسلیم المتأخرة أو اإللغاء    BOSTON SCIENTIFICیجب على الموّرِ
ل موافقتنا على التسلیم المتأخر للمنتجات أو األداء المتأخر للخدمة تنازالً عن أي.  الوارد أدناه مطالبات بالتعویض عن    وال تشّكِ

 . األضرار

د في تنفیذ أي حكم من أحكام أمر الشراء أو االمتثال لھ خالل الوقت المحدد أو أي تمدید لھذا الوقت تقدمھ   في حال إخفاق الموّرِ
BOSTON SCIENTIFIC    بذلك، ویجوز لشركة إلى إخطاره  الحاجة  الحال من دون  د مقصًرا في  الموّرِ یُعد    BOSTONكتابةً، 

SCIENTIFIC  ،  د، إلغاء أمر الشراء كلیًا أو جزئیًا من دون تحّمل أي مسؤولیة، باستثناء مھ إلى الموّرِ بموجب إخطار خطي تقدِّ
یجوز  .   الخدمات المكتملة والمقبولة والمنتجات المادیة التي تم تسلیمھا وقبولھا بموجب ذلك الجزء غیر الملغي من أمر الشراء

  BOSTONإلغاء أمر الشراء من دون تحّمل أي مسؤولیة في أي وقت قبل التسلیم وإصدار موافقة    BOSTON SCIENTIFICلشركة  
SCIENTIFIC  د عن تنفیذ العملیات المطالب بھا ضمن أعمالھ العادیة، أو  )  أ: ( في الحاالت اآلتیة د  )  ب( توقّف الموّرِ عدم قدرة الموّرِ

د إلجراءات )  ج ( اتھ المنصوص علیھا في أمر الشراء ھذا، أو  على الوفاء في الوقت المناسب وبشكل مرٍض بالتزام  خضوع الموّرِ
د لصالح دائنیھ)  د( اإلفالس الطوعي أو غیر الطوعي، أو اإلعسار، أو   الموّرِ إذا تأخر أي من  :  وخالفًا لما سبق ذكره.    تنازل 

الطرفین في تنفیذ التزاماتھ بسبب الحرب أو االضطرابات المماثلة أو الحرائق أو غیرھا من األسباب التي ال یمكن أن تٌنسب إلى  
د مدةَ   یوًما أو أكثر    30ھذا الطرف، فإن ھذا التأخیر ال یؤدي إلى أي مطالبة بالتعویض عن األضرار؛ شریطة أنھ إذا تأخر الموّرِ

د، إلغاء أمر الشراء كلیًا أو جزئیًا، BOSTON SCIENTIFICل ھذه األسباب، یجوز لشركة لمث  . بموجب إخطار یقدم إلى الموّرِ

 
 نقل الملكیة والمخاطر .  3

 .  یجب نقل الملكیة والمخاطر عند التسلیم

 

 الضمان . 4

د أن المنتجات تتوافق مع جمیع المتطلبات المنصوص علیھا في   أمر الشراء وأي مواصفات معمول بھا للمنتجات وأنھا یضمن الموّرِ
ذات جودة تجعلھا صالحة للعرض في السوق وخالیة من أي عیوب، سواء أكانت ناجمة عن التصمیمات الخاطئة أم سوء المواد 

 . المستخدمة أم سوء التصنیع، وأنھا حدیثة الصنع

لأل صالحة  المستخدمة  المواد  جمیع  أن  صراحةً  د  الموّرِ تحدده  یضمن  الذي  النحو  على  لھا  المخصصة    BOSTONغراض 
SCIENTIFIC  . 

د تقدیم جمیع المنتجات التي تتضمن عنصر خدمة وفقًا للممارسات الصناعیة الجیدة من قِبَل موظفین مؤھلین ومدربین   یضمن الموّرِ
الجودة معاییر  أعلى  وفق  واجتھاد  بجد  ویعملون  الصلة  ذات  المھارات  ولدیھم  مناسب  تتوقعھ   بشكل  الذي  المناسب  النحو  على 

BOSTON SCIENTIFIC  . 

د، سواء أكانت خطیة أم شفھیة، صریحة أم ضمنیة، لمدة ال تقل عن   . شھًرا من التسلیم 24تسري ضمانات الموّرِ

تتوافق    بموجب القانون في ما یتعلق بمطابقة المنتجات، فإنھ في حال لم BOSTON SCIENTIFICوإلى جانب أي حقوق تتمتع بھا 
على نفقة  ، BOSTON SCIENTIFICیجوز لشركة . المنتجات بأي شكل من األشكال مع الضمانات، تُعد ھذه المنتجات معیبة 

د د ومن دون المساس بأي حقوق أخرى، طلب إصالح المنتج المعیب أو استبدالھ أو إعادتھ إلى الموّرِ  .  الموّرِ

 : ضمانات البرمجیات

د   خالیًا من جمیع الرھون واألعباء    BOSTON SCIENTIFICمتع بجمیع الحقوق الالزمة لمنح الترخیص إلى  أنھ یت)  أ ( یضمن الموّرِ
وفق الوثائق المقدمة، ال  ،  BOSTON SCIENTIFICأن منح الترخیص واستخدام البرمجیات من قِبَل ) ب( وغیرھا من المطالبات و

حقوق طبع ونشر أو أسرار تجاریة أو غیر ذلك من حقوق الملكیة ولن یخالف أو ینتھك أي براءة اختراع أو عالمة تجاریة أو  
الفكریة المملوكة ألي طرف ثالث، وأن ھذا المنح سیكون خالیًا من التزامات السداد ورسوم الترخیص غیر المحددة في صدر أمر 



3 
 

یضمن .  رى الواردة في أمر الشراءأن البرمجیات ستعمل وفق الوثائق المقدمة وستطابق المواصفات والمتطلبات األخ)  ج ( الشراء، و
د د أن الكود المصدري للبرمجیات یخضع التفاقیة إیداع تُبرم لصالح المرخص لھم من قِبَل الموّرِ   BOSTONوبناًء على طلب  .   الموّرِ

SCIENTIFIC  ،  د تزوید بما   بالمعلومات المتعلقة بإیداع الكود المصدري للبرمجیات،  BOSTON SCIENTIFICیجب على الموّرِ
.  للحصول على الكود المصدري  BOSTON SCIENTIFICفي ذلك اسم وكیل اإلیداع والشروط واإلجراءات التي یجب أن تلتزم بھا  

إلى جانب كل الضمانات ،  BOSTON SCIENTIFICتظل ھذه الضمانات ساریة بعد فحص البرمجیات وقبولھا وسداد ثمنھا من قِبَل  
 .  ضمنیة، بموجب القانوناألخرى، سواء أكانت صریحة أم  

 

 الفحوصات/ االختبارات. 5
 

فحص المنتجات واختبارھا في أي وقت وفي أي مكان، وفي حال القیام بذلك،   BOSTON SCIENTIFICیحق لشركة  .  المنتجات
د بتقدیم أي خدمة أو مساعدة معقولة من دون تحمیل الشركة أي تكلفة إضافیة   . یلتزم الموّرِ

ج معیب من حیث المواد المستخدمة أو التصنیع أو في حال كان المنتج ال یفي بمتطلبات أمر الشراء، تحتفظ في حال وجود أي منت
BOSTON SCIENTIFIC  د على مسؤولیتھ الخاصة.  بالحق في رفض ھذا المنتج كما  .  وسیتم إرجاع المنتجات المرفوضة إلى الموّرِ

إلى   یسدد  بأن  د  الموّرِ األجزاء   كل  BOSTON SCIENTIFICیلتزم  أو  المنتجات  إرجاع  عند  المتكبدة  والنقل  المناولة  تكالیف 
 . المرفوضة، إلى جانب توفیر منتجات أو أجزاء بدیلة 

 

یخضع تقدیم الخدمات العامة والمتعلقة بالبرمجیات ونتائج العمل والتسلیمات المتضمنة كل الخدمات العامة  . تقییم الخدمات وقبولھا
.    وتقییمھا وقبولھا، ولن تُسدَّد الدفعة النھائیة إال بعد القبول النھائي  BOSTON SCIENTIFICى مراجعة  والمتعلقة بالبرمجیات إل

وفي حال كان تأدیة الخدمات العامة أو المتعلقة بالبرمجیات ال تتوافق مع مواصفات أمر الشراء أو ال تطابق الضمانات الواردة في  
تطلب إعادة تأدیة الخدمات العامة ) أ( أن   BOSTON SCIENTIFICانون، یحق لشركة أمر الشراء أو المنصوص علیھا بموجب الق

د إلى أن تتوافق مع ھذه المواصفات والضمانات، و تتعاقد مع طرف ثالث لتأدیة  )  ب( أو  / أو المتعلقة بالبرمجیات على حساب الموّرِ
د، والخدمات العامة أو المتعلقة بالبرمجیات لتصحیح نتائج العمل أو استبد ال تُقید  .    تلغي أمر الشراء)  ج( أو  / الھا على نفقة الموّرِ

 . بموجب القانون أو بموجب أمر الشراء BOSTON SCIENTIFICھذه المادة أي حقوق أخرى تتمتع بھا 

 

ولن یتم السداد إال بعد  ،  BOSTON SCIENTIFICتخضع البرمجیات لالختبار والتقییم والقبول من قِبل  .   اختبار البرمجیات وقبولھا
في حال لم تتوافق البرمجیات مع مواصفات أمر الشراء أو وثائق البرمجیات أو لم تطابق الضمانات الواردة في أمر .  القبول النھائي

د تسلیم نسخة جدیدة  )  أ( أن    BOSTON SCIENTIFICركة  الشراء أو المنصوص علیھا بموجب القانون، یحق لش تطلب من الموّرِ
د صیانة البرمجیات أو إصالحھا أو تشغیلھا على النحو الذي أقر بھ  )  ب( أو  / من البرمجیات على نفقتھ الخاصة، و تطلب من الموّرِ

  BOSTON SCIENTIFICحقوق أخرى تتمتع بھا  ال تُقید ھذه المادة أي  .    تلغي أمر الشراء)  ج( أو  / وضمنھ وعلى نفقتھ الخاصة، و
   . بموجب القانون أو بموجب أمر الشراء

 

 شروط األسعار والفواتیر والسداد . 6ِ

تشمل األسعار كل .    تكون األسعار المذكورة في أمر الشراء ثابتة وغیر خاضعة للتغییر، ما لم یتفق الطرفان على خالف ذلك
وفي حال تحویل العملة، .  والتغلیف، والضرائب، والرسوم، واالقتطاعات، وضریبة القیمة المضافة، وما إلى ذلكتكالیف التعبئة  

د باالمتثال للوائح االتحاد األوروبي، وقوانین لبنان ولوائحھا وأي قانون معمول بھ، بما في ذلك كل قواعد التحویل  یتعھد الموّرِ
 . الساریة
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عنواننا إلى  الفاتورة  مع    تُرسل  المبرمة  االتفاقیة  في  الُمحدد  اإللكتروني  البرید  عنوان  إلى  أو  الشراء  أمر  في  المذكور  البریدي 
BOSTON SCIENTIFIC  . رقم أمر الشراء الُمشار إلیھ في األمر الذي نصدره، ورقم  :  ویجب أن تتضمن الفاتورة المعلومات اآلتیة

د وشركة  الصنف، ورقم ضریبة القیمة المضافة الخاص بكل من ال  . ما لم نطلب خالف ذلك،  BOSTON SCIENTIFICموّرِ

صراحةً  علیھا  الُمتفق  تلك  غیر  إضافیة  رسوم  بأي  فاتورة  إصدار  د  للموّرِ یجوز   .  ال 
ل ھذا السداد، تحت أي  .  یوًما من استالم الفاتورة الصحیحة والمنتجات أو الخدمات  45تُسدَّد المدفوعات بالكامل في غضون   ال یشّكِ

 .  BOSTON SCIENTIFICن الظروف، قبوالً للمنتجات وال یُفَسر على أنھ تنازل عن أي حق من حقوق ظرف م

 . لن یتم سداد أي فاتورة قبل تسلیم المنتجات

 
 
 

 التنازل . 7

د التنازل عن حقوقھ والتزاماتھ المنصوص علیھا في أمر الشراء إلى أي طرف ثالث من دون الحصول على  ال یجوز للموّرِ
د، بدًءا  . ویُعد أي تنازل یخالف ما تقدم ذكره باطالً وال یُعمل بھ.  BOSTON SCIENTIFICقة خطیة سابقة من مواف كما یقر الموّرِ

التنازل عن حقوقھا والتزاماتھا المنصوص علیھا في أمر الشراء إلى طرف  Boston Scientificمن اآلن، بأنھ یجوز لشركة 
د بأي تنازل Boston Scientificثالث، ویجب على   . إخطار الموّرِ

 
 التأمین والتعویض . 8
 

إلى جانب تغط الخاصة،  لتغطیة موظفیھ وممتلكاتھ  تأمین ساریة وشاملة والحفاظ علیھا  تقدیم وثیقة  د  الموّرِ یة نطاق  یتعین على 
 . أنشطتھ ومسؤولیاتھ بما في ذلك المسؤولیة العامة للطرف الثالث ومسؤولیة المنتج

د مسؤولیة أي خسارة أو مطالبة أو ضرر من أي نوع ینشأ عن تسلیم المنتجات واستخدامھا بما في ذلك، على سبیل   یتحمل الموّرِ
 . أو العیوب الخفیة/ المثال ال الحصر، مسؤولیة المنتج و

عن  یلتز بالدفاع  د  الموّرِ كل    BOSTON SCIENTIFICم  عن  الخاصة،  نفقتھ  على  وتعویضھا،  خسارة  أي  تحمل  من  وإعفائھا 
المطالبات الصادرة عن أي طرف ثالث بما في ذلك انتھاكات حقوق التألیف والنشر أو براءات االختراع أو غیرھا من حقوق الملكیة 

 . الفكریة المتعلقة بالمنتجات

 
د أن یوضح في الفاتورة بلدَ منشأ األجزاء أو المنتجات التي  ألغراض ال رقابة على األجزاء أو المنتجات الكاملة، یجب على الموّرِ

بھا المعمول  اللبنانیة  الجمھوریة  قوانین  في  علیھ  المنصوص  المنشأ  تعریف  وفق  تسلیمھا  شركة .   یتم  بتعویض  د  الموّرِ ویلتزم 
BOSTON SCIENTIFIC    د معلومات خاطئة أو غیر دقیقة عن بلد عن أي تكالیف وأضرار قد تتكبدھا الشركة نتیجة تقدیم الموّرِ

 .  المنشأ

د بالقوانین واللوائح المعمول بھا بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، قوانین إنتاجیة العمال وحمایتھم وأجورھم،   یلتزم الموّرِ
طفال أو العمل القسري أو العمل في السجون وظروف العمل غیر اآلمنة أو المخاطر التي تتضمن القوانین واللوائح الخاصة بعمل األ

 . البیئیة

 
 المعلومات السریة. 9
 

د مع األوامر التي نصدرھا وكل التفاصیل التجاریة والتقنیّة ذات الصلة على أنھا معلومات سریة، ویجب أن یقتصر  یتعامل الموّرِ
د كذلك بأنھ سیلتزم بالحفاظ على سریة المعلومات وأنھ لن ینشر أو یستخدم .  تھ تجاھنااستخدامھ إیاھا على تنفیذ التزاما ویقر الموّرِ
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أو الشركات التابعة لھا من دون الحصول   BOSTON SCIENTIFICأو یكشف عن أي معلومات ذات طبیعة سریة تُقدَم إلیھ من قِبَل  
ذلك مطلوبًا بأمر من المحكمة أو حسب الضرورة المعقولة ألداء التزاماتھ   على موافقة خطیة سابقة من الطرف المسؤول، إال إذا كان

االتفاقیة ھذه  بمنتجات  .  بموجب  المتعلقة  المعلومات  الحصر،  ال  المثال  سبیل  على  السریة،  الطبیعة  ذات  المعلومات  تتضمن 
BOSTON SCIENTIFIC  ق، أو عملیات التصنیع، أو البرمجیات أو الشركات التابعة لھا، أو المنتجات المقترحة، أو خطط التسوی

 . االحتكاریة، أو المعلومات المالیة، أو أي معلومات أو مواد تسویقیة أخرى غیر متاحة للجمھور العام بأي شكل من األشكال

 

 

 حمایة البیانات.  10

 

د تتضمن أي معالجة للبیانات الشخصیة  د إبرام اتفاقیة معالجة ) إذا كانت غیر ثانویة( إذا كانت خدمات الموّرِ ، فیجب على الموّرِ
  BOSTONالقیاسیة على الفور بناًء على طلب  BOSTON SCIENTIFICالبیانات أو ملحق معالجة البیانات وفق شروط 

SCIENTIFIC  البیانات الشخصیةوقبل معالجة  . 

د اعتماد تدابیر أمنیة كافیة والمحافظة علیھا، من الناحیة التقنیة والتنظیمیة، لحمایة المعلومات الشخصیة الخاصة  یجب على الموّرِ
د الوصول إلیھا في إطار تقدیم الخدمة،  Boston Scientificبشركة   غیر / المنتج، ضد أي تدمیر غیر مقصود / التي یجوز للموّرِ

روع أو فقدان غیر مقصود أو ضرر أو تغییر أو كشف أو وصول غیر ُمصّرح بھ، خصوًصا عند إجراء المعالجة التي تنطوي مش
   . على نقل المعلومات الشخصیة عبر الشبكات، وضد أي شكل من أشكال المعالجة غیر المشروعة

د نقل أي     . الطرفین ق علیھا بینشخصیة خارج المواقع والمنشآت الُمتفَ  معلومات ال یجوز للموّرِ
 

د بأن أي بیانات شخصیة للموظفین قد ترد في  BOSTON SCIENTIFICامتثاالً لقوانین حمایة البیانات المعمول بھا، تبلِّغ  الموّرِ
د، سیتم تضمینھا في قاعدة بیانات مؤتمتة ت  د، أو أي تعامالت أخرى مع موظفي الموّرِ كون  الفواتیر الصادرة بموجب عقد الموّرِ

Boston Scientific   ھي المتحكمة في بیاناتھا لألغراض الرئیسیة لإلدارة المالیة واللوجستیة لعالقتنا التعاقدیة مع خادم یقع في
 .  المشروعة  BOSTON SCIENTIFICتتم المعالجة وفق مصلحة . الوالیات المتحدة

  Boston Scientificقة االقتصادیة األوروبیة، فقد طبّقت المنط/ ولنقل البیانات الشخصیة بشكل قانوني خارج االتحاد األوروبي
سویسرا والوالیات المتحدة، إلى جانب / بنود االتحاد األوروبي التعاقدیة القیاسیة المتفق علیھا بین كیاناتھا في االتحاد األوروبي

 . ضمانات إضافیة مثل تشفیر البیانات قید النقل

دینا واست المسؤولین عن إدارة  BOSTON SCIENTIFICخدامھا بشكل أساسي من قِبَل موظفي سیتم الوصول إلى بیانات موّرِ
دین عبر شركات   . BOSTON SCIENTIFICالموّرِ

 

ما دام أن شركتك تعمل معنا أو ستعمل معنا لفترة  Aribaسیتم االحتفاظ بالمعلومات في نظام الشراء اآلمن الخاص بنا لدى شبكة  
 . نونیة بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، قوانین مكافحة غسیل األموالأطول امتثاالً للمتطلبات القا

 SAPباتفاقیات نقل البیانات الُمبرمة مع الشركات التابعة لـ  SAP Aribaولنقل بیاناتك الشخصیة خارج االتحاد األوروبي، تلتزم 
Ariba/SAP ، متطلبات االتحاد األوروبي لنقل البیانات الشخصیة عبر وتلتزم كذلك بإجراء المعالجة الفرعیة التي تتوافق مع

 ariba.comعلى موقع  GDPRولمزیٍد من المعلومات، یُرجى زیارة صفحة الالئحة العامة لحمایة البیانات . الحدود

د ممارسة حقوقھم في الوصول والتصحیح والحذف والنقل والمعارضة من خالل االتصال بمسؤول حم  ایة  یمكن لموظفي الموّرِ
أو مراسلة مسؤول حمایة  Europeprivacy@bsci.comعلى البرید اإللكتروني  Boston Scientificالبیانات األوروبي لدى 

  calle Ribera del Loira 46 (ed 2) 28042 Madridفي أوروبا كتابیًا وإرسال المراسالت إلى العنوان  BSCالبیانات لدى  
 )Spain( 
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 لوثائق الفنیةا/ وثائق براءات االختراع. 11
 

ملًكا لنا، وال  BOSTON SCIENTIFICتظل جمیع الرسومات والمواصفات وغیرھا من المعلومات أو المواد الفنیة التي تقدمھا 
وتجب إعادة ھذه المواد إلى  . BOSTON SCIENTIFICیجوز اإلفصاح عنھا لآلخرین أو استخدامھا للتصنیع إال لمصلحة 

BOSTON SCIENTIFIC  . 

 
 كام متنوعة أح. 12

د لقوانین لبنان، باستثناء البنود التي تعارض   تخضع شروط وأحكام الشراء ھذه والعالقة التجاریة الكاملة القائمة بیننا وبین الموّرِ
 . ال تنطبق اتفاقیة األمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع. القوانین

لبنان، وحدھا دون غیرھا للفصل في أي نزاع ینشأ عن أو یتعلق بھذه الشروط واألحكام یُحتكم إلى المحكمة المختصة في بیروت،  
 . أو أمر الشراء، أو أي ضرر أو غیر ذلك/ و

د المنتجات ھو عنوان الشحن نفسھ  . یجب أن یكون المكان الذي یقدم فیھ الموّرِ

اء أو أي بنود متعلقة بأي اتفاقیات أخرى، یجب أال یؤثر  في حال بطالن أو عدم نفاذ أي من بنود ھذه الشروط واألحكام العامة للشر
 . ذلك البطالن في صالحیة أي بنود أو اتفاقیات أخرى

الحق في تدقیق دفاتره وسجالتھ بدقة في ما یتعلق بتأدیة أمر الشراء والخدمات بموجب   Boston Scientificیمنح المورد شركة  
 . ھذه االتفاقیة

 . القوانین واللوائح المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد المعمول بھا محلیًا ودولیًا یتعھد المورد باالمتثال لكل
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE  

 
THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE (GTCs) ARE APPLICABLE TO 
ANY ORDER MADE BY  
 
BOSTON SCIENTIFIC MIDDLE EAST SAL  
ABED AL HAMEED KARAMEH STREET 
BUILDING AL ASAAD 
BEIRUT 
LEBANON 
TAX ID 2688299 
 
("BOSTON SCIENTIFIC" or "we", "our", "us") FOR THE PURCHASE OF GOODS, SERVICES OR 
SOFTWARE.  
 
THE GTCs MAY NOT BE MODIFIED, ADDED TO, SUPERSEDED OR OTHERWISE ALTERED 
UNLESS APPROVED BY BOSTON SCIENTIFIC IN WRITING. THESE GENERAL TERMS AND 
CONDITIONS OF PURCHASE FORM THE COMPLETE AGREEMENT BETWEEN PARTIES 
AND SUPERSEDE ANY OTHER TERMS ISSUED BY SUPPLIER ("SUPPLIER") AND ANY 
OTHER TERMS STIPULATED OR INCORPORATED OR REFERRED TO BY SUPPLIER 
(WHETHER IN ITS CONFIRMATION OR OTHERWISE) ARE HEREBY REJECTED BY BOSTON 
SCIENTIFIC AND SHALL NOT FORM PART OF ANY CONTRACT.   
IN CASE OF DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND ARABIC LANGUAGES THE 
ENGLISH LANGUAGE SHALL PREVAIL. 
 

1. OFFER, PURCHASE ORDER ("PO") AND CHANGES  

Offers shall be made by the Supplier free of charge.  

Only POs placed in writing shall be valid (e.g. by e-mail, fax, etc.). POs will include the following 
information: (a) date of issuance; (b) PO number; (c) specification of the ordered goods ("Goods"), 
services ("Services"), or software ("Software") (individually or together “Products”) including 
quantity; (d) purchase price; (e) requested date of delivery; (f) requested shipping destination and 
(g) instructions as to shipping and mode of transportation.  

The Supplier shall promptly accept or reject each PO upon receipt thereof, but in any event by no 
later than ten days of such receipt. The Supplier shall point out any mistakes and ambiguities in a 
PO. Any deviation by the PO from the order acceptance shall require our written confirmation (e.g. 
by e-mail, fax, etc.).   

Unless otherwise agreed, our POs shall be fulfilled by the Supplier itself. Subcontractors shall only 
be engaged subject to our written consent.  

BOSTON SCIENTIFIC has the option at any time, in writing, to change the PO: (a) nature of the 
Products or Services to be performed; (b) shipments and packaging methods; (c) delivery locations.  

After receipt of a change request and at the latest after 30 days, the Supplier will have to inform 
BOSTON SCIENTIFIC if the desired changes result in price changes and / or delivery changes. 

 
2. DELIVERY / SHIPPING/CANCELLATION  
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Delivery shall be made to the delivery address specified on the PO and the agreed Incoterm is DDP 
(Delivery Duty Paid). Deliveries shall be accompanied by all appropriate shipping documents. All 
documents shall contain the number of the PO and, where applicable, any additional identification 
numbers as to the specific Products. The Supplier shall not be entitled to effect partial deliveries 
without our prior written consent. The delivery dates indicated in the purchase order or delivery 
schedule shall be binding. Compliance with the delivery date is determined by when the Products 
are received at the delivery address. The Supplier is responsible for making the appropriate 
arrangements of transportation for delivery of the Products and shall bear all costs in relation 
hereto.   

The Supplier shall promptly notify BOSTON SCIENTIFIC Procurement of any delayed deliveries, 
specifying the relevant circumstances on the following contact details: Europe-
Procurement@bsci.com.  

The Supplier shall compensate BOSTON SCIENTIFIC for any damages incurred by BOSTON 
SCIENTIFIC relating to the delayed delivery or below cancellation. The acceptance of a late delivery 
of Products or performance of Service by us shall not constitute a waiver of any claims for damages. 

If Supplier fails to perform or comply with any provision of the PO within the time specified or any 
extension thereof provided by BOSTON SCIENTIFIC in writing, then Supplier will automatically 
become in default without a notice being required and BOSTON SCIENTIFIC may, by written notice 
to Supplier, rescind the whole or any part of the PO without liability, except for Services completed 
and accepted and tangible Products delivered and accepted under that portion of the PO that was 
not rescinded.  BOSTON SCIENTIFIC may terminate the PO without  liability  at  any time prior to 
delivery and  acceptance by  BOSTON SCIENTIFIC if: (i) Supplier ceases  to conduct Supplier’s 
operations in  the normal course of business: (ii) Supplier is unable  to timely  and satisfactorily 
timely meet Supplier's obligations under this PO: (iii) Supplier is  the subject voluntary or 
involuntary bankruptcy, or insolvency  proceedings: or (iv) Supplier makes an assignment  for the 
benefit of Supplier' s creditors.   Notwithstanding the foregoing: if  a party's performance is  
delayed because of war or similar  unrest, fire,    or other similar cause  that cannot be attributed 
to such party, such delay  in  performance shall not lead to any claim for damages provided 
however that if Supplier experiences a delay  of 30  days  or more  for such reason  BOSTON 
SCIENTIFIC may  upon notice rescind aIl or any portion of this PO. 

 
3.  TRANSFER OF OWNERSHIP AND RISK 
The transfer of ownership and risk shall take place upon delivery.  

 

4. WARRANTY 

The Supplier warrants  that the Products comply with all requirements set out in the PO and any 
applicable Product specification and that the Products are of merchantable quality and free from 
any defects, whether due to faulty designs, poor material or poor workmanship and that the 
Products are newly manufactured.  
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The Supplier expressly warrants that all material used are fit for the intended purposes as specified 
by BOSTON SCIENTIFIC.  

The Supplier warrants that all Products that include a service element will be performed in 
accordance with good industry practice, by appropriately qualified and trained personnel with 
relevant skill, care and diligence and to the highest standard of quality as it is reasonable for 
BOSTON SCIENTIFIC to expect.  

The Supplier’s warranties, whether in writing or oral, express or implied, shall be applicable for a 
minimum period of 24 months from the delivery.  

In addition to any rights BOSTON SCIENTIFIC has under the law with regard to conformity of the 
Products, if the Products should fail in any respect to meet the warranties such Products shall be 
deemed defective. BOSTON SCIENTIFIC may without prejudice to any further rights request the 
defective Product either repaired or replaced or returns any defective Product to the Supplier at 
Supplier’s expense.  

Warranties for Software:  

Supplier warrants that (i) Supplier has  all rights necessary  to  grant the license to  BOSTON 
SCIENTIFIC free and clear of  all liens, encumbrances  and other claims; (ii)  the grant of the license 
and use of the Software by BOSTON SCIENTIFIC, in accordance with the documentation provided, 
does  not  and will not infringe  or  violate any third party  patent, trademark, copyright, trade  
secret  or other intellectual property right and  will be free from liabilities of royalties and  licensing 
fees other than any  specified on the front of the PO; and (iii) the Software will operate in 
accordance  with, and conform to the  documentation provided,  the  Specifications  and other 
requirements of the PO. Supplier warrants that the source code of the Software is the subject of 
an escrow agreement for the benefit of Supplier’s licensees.  If requested by BOSTON SCIENTIFIC, 
Supplier shall provide BOSTON SCIENTIFIC with information related to the escrow of the source 
code of the Software, including the name of the escrow agent and the conditions and procedures 
for BOSTON SCIENTIFIC to access the source code. These warranties survive inspection of, 
acceptance of, and payment for the Software by BOSTON SCIENTIFIC and are in addition to all 
other warranties, whether express or implied, created by law.  

 

5. TESTS / CHECKS 
 

Products. Products will be checked and tested by BOSTON SCIENTIFIC at all times and in all places, 
and if such control is carried out the Supplier shall provide at no extra cost any help and reasonable 
assistance.  

If a Product is found to be defective in materials, manufacturing, or otherwise does not meet the 
requirements of the PO, BOSTON SCIENTIFIC reserves the right to refuse the Product. Rejected 
Products will be returned to the Supplier at his own risk. The Supplier shall pay BOSTON SCIENTIFIC 
all costs of handling and transportation incurred in the return of rejected Products or parts and 
the provision of replacement Products or parts. 
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Evaluation and Acceptance of Services.   The performance of the Services and Software-related 
Services and the work product and deliverables from all Services and Software-related Services are 
subject to the review, evaluation and acceptance by BOSTON SCIENTIFIC and final payment will 
not be made until after final acceptance.   If the performance  of the  Services  or Software-related 
Services  fails to  meet the Specification of the PO or confirm  to  the warranties in the PO  or under  
law, BOSTON SCIENTIFIC shall have the right  to: (i) require the re-performance of  the Service or 
Software-related Services  at  Supplier' s expense until they are in conformance with  such 
Specifications and warranties: (ii) contract with a third party to perform Services or  Software 
Services to correct or replace  the work  product at Supplier's expense: and/or (iii) cancel  the PO.   
This Section shall not limit any other rights BOSTON SCIENTIFIC has under a law or under the PO. 

 

Testing and Acceptance of Software.  The Software is subject to testing, evaluation and acceptance 
by BOSTON SCIENTIFIC, and payment will not be made until after final acceptance. If the Software 
fails to meet the Specifications of the PO, the documentation for the Software, or conform with 
the warranties in the PO or under law, BOSTON SCIENTIFIC shall have the right to: (i) require 
Supplier to deliver a new copy of the Software at Supplier' s expense; (ii) require Supplier to fix, 
repair or otherwise cause the Software to perform as represented and warranted at Supplier's 
expense: and/or (iii) cancel the PO.   This Section shall not limit any other rights BOSTON SCIENTIFIC 
has at law or under the PO.  

 

6. PRICES, INVOICE AND PAYMENT TERMS  

Unless otherwise agreed, the prices mentioned in the PO are firm and not subject to change.   The 
prices are including of any packaging, taxes, duties, levies, VAT etc. In the case of currency 
conversion, the Supplier undertakes to comply with EU regulations, Lebanese laws and regulations 
and any applicable law including any applicable conversion rules. 

The invoice shall be sent to our postal address mentioned on the PO or to a specified e-mail address 
in agreement with BOSTON SCIENTIFIC. Unless otherwise directed by us, the invoice shall contain 
the following information: The PO number indicated in our order, the item number and the 
Supplier's and BOSTON SCIENTIFIC’s VAT number. 

The Supplier may not invoice any additional charges than those expressly agreed.  
Payments are made within 45 days net after receipt of a correct invoice and Products or Services. 
Payment shall under no circumstances constitute acceptance of the Products nor be construed as 
a waiver of any rights of BOSTON SCIENTIFIC.  

No invoice will be paid before the delivery of the Products.  

 
 
 
7. ASSIGNMENT 
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The Supplier may not assign its rights and obligations under a PO to any third party without the 
prior written consent of BOSTON SCIENTIFIC. Any assignment in violation of the foregoing will be 
void and have no effect. Supplier agrees as of now that Boston Scientific is allowed to assign its 
rights and obligations under a PO to a third party and Boston Scientific shall notify Supplier of any 
assignment. 

 
8. INSURANCE AND INDEMNITY  
 

The Supplier shall provide and maintain an effective and comprehensive insurance policy to cover 
for its own personnel and its own property as well as cover of its own scope of activities and 
liabilities including general third party liability and product liability.  

Supplier shall be liable for any loss, claim or damage whatsoever arising in connection with the 
delivery of use of the Products including but not limited to product liability and/or hidden defects.  

Supplier shall indemnify and hold harmless and defend, at its own expense, BOSTON SCIENTIFIC 
from and against any and all claims by a third party of infringements of copyrights, patents or other 
intellectual property rights relating to the Products.  

 
As a control for parts or the whole Product, the Supplier must indicate on the invoice the country 
of origin of parts or Products delivered, according to the definition of origin given by the Republic 
of Lebanon’s regulations in force.  Supplier shall compensate BOSTON SCIENTIFIC from any costs 
and damages that would be incurred as a result of false or inaccurate statements about the country 
of origin.  

The Supplier shall comply with applicable laws and regulations, including but not limited to the 
manufacture, protection and remuneration of workers, including laws and regulations governing 
child labor, forced labor or prison labor and unsafe working conditions or environmental. 

 
9. CONFIDENTIAL INFORMATION 
 

The Supplier shall treat our orders and all related commercial and technical details as Confidential 
Information and use them only to perform its obligations towards us. Supplier further agrees that 
it shall keep confidential and shall not publish or otherwise divulge or use for its own benefit or for 
the benefit of any third party any information of a proprietary nature furnished to it by BOSTON 
SCIENTIFIC or its affiliated companies without the prior written approval of the communicating 
party, except as required by court order or as reasonably necessary to perform its obligations 
under this Agreement. Information of a proprietary nature shall include, but not be limited to, 
information concerning BOSTON SCIENTIFIC‘s or its affiliated companies' products, proposed 
products, marketing plans, manufacturing processes, proprietary software, financial information, 
or any other marketing information or materials in whatever form not generally known to the 
public. 
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10.  DATA PROTECTION 

 

If the Supplier’s Services include any processing of personal data (which are not ancillary), the 
supplier will execute a Data Processing Agreement or Data Processing Addendum, based on 
BOSTON SCIENTIFIC standard terms, immediately upon BOSTON SCIENTIFIC request and prior to 
the processing of personal data.  

The Supplier shall adopt and maintain adequate security measures, from a technical and 
organizational point of view, so as to protect the Personal Information of Boston Scientific, which 
the Supplier may have access to within the framework of performance of the service/product 
provided, against any accidental or illicit destruction, or accidental loss, damage, alteration, 
divulgation or non-authorized access in particular during the processing involving the transmission 
of Personal Information over a network, and against any form of illicit processing.   
The Supplier shall be prohibited from any transfer of Personal Information outside of the sites and 
installations agreed upon between the parties.    
 

In order to comply with applicable data protection laws BOSTON SCIENTIFIC informs the Supplier 
that any personal data of its employees that could be contained in invoices derived from the 
supplier contract or any other interaction with the Supplier staff will be included in an automated 
database of which Boston Scientific is data controller with the main purposes of financial and 
logistical management of our contractual relationship with a server located in the United States. 
The processing is based on BOSTON SCIENTIFIC legitimate interest.  

To lawfully transfer personal data outside the European Union/EEA, Boston Scientific has 
implemented EU Standard Contractual Clauses between its EU/Swiss and US entities as well as 
additional safeguards such as encryption for data in transfer. 

The data of our suppliers will be primarily accessed and used by BOSTON SCIENTIFIC employees 
in charge of managing suppliers across the companies of BOSTON SCIENTIFIC. 

 

The information will be kept in our secure procurement system Ariba so long as your company 
works with us or longer to comply with legal requirements, including but not limited to Anti-
Money laundering legislation. 

To transfer your personal data outside the EU, SAP Ariba maintains data transfer agreements 
with SAP/SAP Ariba affiliates and sub-processors that comply with the EU requirements for cross-
border personal data transfer. For more info see GDPR page on ariba.com 

The supplier staff can exercise his rights of access, rectification, deletion, portability and 
opposition by contacting Boston Scientific European data Protection Officer at 
Europeprivacy@bsci.com or write to BSC Data Protection Officer Europe, calle Ribera del Loira 46 
(ed 2) 28042 Madrid (Spain) 
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11. PATENT / TECHNICAL DOCUMENTS 
 

All drawings, specifications and other technical information or materials provided by BOSTON 
SCIENTIFIC remain our property and shall not be disclosed to others or used for manufacturing 
other than for BOSTON SCIENTIFIC. Those materials must be returned to BOSTON SCIENTIFIC.  

 
12. MISCELLANEOUS  

These Terms and Conditions of Purchase and the entire business relationship between us and the 
Supplier shall be governed by the laws of Lebanon, with the exclusion of its conflict of laws 
provisions. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 
shall not apply. 

Any disputes arising from or in connection with these Terms and Conditions and/or PO, tort or 
otherwise shall be exclusively adjudicated by the competent court of Beirut, Lebanon. 

The place of performance for Products provided by the Supplier shall be the shipment address. 

If a provision of these General Terms and Conditions of Purchase or a provision relating to any 
other agreements should be or become invalid, this shall not affect the validity of any other 
provisions or agreements. 

The Supplier grants Boston Scientific the right to audit its books and records strictly in relation to 
the performance of the PO and services under this Agreement. 

The Supplier undertakes to comply with all local and international applicable anti bribery and anti-
corruption laws and regulations. 
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