اليمنت ماتيريلز تكنولوجي

حرين)
الشروط واألحكام ( َمملَكة البَ َ
 .1تكوين العقد
 1.1تسري هذه الشروط واألحكام ("الشروط واألحكام") ،باإلضافة إلى أي تسعير أو عرض أو تثمين أو رسوم خاصة
بالعرض ("عرض االسعععا ") تقدمها الشرررُةأ أو بالايابة عاهاُ( ،ما هو موضررأ أاهاه) ع ى يميا العقوا الصاصررة
بتوريد خدمات االختبار والمعايرة و  /أو الصدمات األخرى ("الخدمات") التي ت أ ِّافذها شرررررررُة " اليمنت ماتيريلز
تكنولوجي ام اي ليمتد  -فرع البحرين " ("الشععععععركة ") التي تقدم الصدمات الماصرررررروا ع يها بالايابة عن العمي
("العميل").
 1.2ت غي هذه الشروط واألحكام وتح مح أي باوا أو شروط واراة في أو أمشار إليها في ط ب شراء العمي أو قبول
عرض اسررعار أو مواصررفات ،ويتا العم بها وتقديمها ع ى أي شررروط أو أحكام متااقاررة واراة في أو أمشررار إليها
رروا ع يها في القاهون (ما لا يكن القاهون المعاي مسرررتثاى) أو في األعرا أو
في تأُيد أمر الشررررُة أو ُان ماصر
ا
الممار سات التجارية أو في سير التعامالت .ويتا تف سير أي عبارة تت اماها هذه الم صط حات ،مث "بما في ذلك"
أو "تتضععععمن" أو "على وجه التحديد" أو أي تعبير مماث  ،ع ى أهها ُ مات توضرررريحية وال ت أحد من معاى الك مات
التي تسبق هذه المصط حات.
اعتبارا من تاريصه ،ويجوز ل شرررُة سررحب أي
الصطية والشررفهية لمدة سررتين ( )60يو ًما
 1.3تسررري عروض االسررعار
ً
ِّ
أ
عرض ا سعار من هذا الاوع في أي وقت ُانُ .ما ال يأعتبر أي عرض ا سعار تقدمه ال شرُة عر ضا ً ل تعاقد ما أي
حيز الويوا والافاذ إال بمويب الشرط الفرعي .4-1
شصص وال يدخ أي عقد ِّ
 1.4يش ِّك أمر الشراء الصاا بالعمي أو قبول العمي لعرض االسعار بمثابة عرضا ً من ياهب العمي لشراء الصدمات
المحداة في عرض االسعار باا ًء ع ى هذه الشروط واألحكام .وال يجوز ل شرُة قبول أي طرح يعرضه العمي إال
من خالل إقرار ُتابي صررراار ويأافمذ من ياهب الشررررُة أو (أيهما أسررربق) من ياهب الشررررُة التي تشررررع في تقديا
الصدمات ،وذلك في حالة إهشاء عقد توريد وشراء ت ك الصدمات بمويب هذه الشروط واألحكام ("العقد").
 1.5ال يأشررك أي قبول أو إقرار ،حتى لو ُان خطيًا وموقعًا ع يه من ياهب الشرررُة ،ألمر شررراء العمي أو أي مسررتاد
آخر متع ق بالصدمات ُموافقةً ع ى أي شرط ألمر شراء العمي أو أي مستاد آخر يتعارض ما أو يايف إلى هذه
الشررررروط واألحكام ما لا توافق الشرررررُةأ تحديدًا ع ى هذا التعارض في هذه الشررررروط واألحكام ما مراعاة الشرررررط
الفرعي  2.1وبمويب أحكامه.
 1.6إذا قام العمي أ بتس يا أي مااة تتع ق باالختبار أو المعايرة إلى الشرُة ("نموذج") أو قيامه بتس يا أي ط ب ل شرُة
بغرض تقديا أي خدمات مماث ة ،يكون ذلك ،باا ًء ع ى قبول هذه العياة أو ط ب من الشررررُة بمثابة "عرضرررا ً" (ُما
هو أمشار إليه في الشرط الفرعي  .)1.4وإذا بدأت الشرُة هذه االختبارات أو المعايرة أو قدمت خدمات مماث ة باا ًء
ع ى هذه العياة ،يأعتبر هذا الطرح قد تا قبوله من ياهب الشررررررُة ويتا تكوين العقد .وع يه ،تسرررررري هذه الشرررررروط
واألحكام ع ى هذا العقد.
 .2التغيير ،بما في ذلك اإللغاء والتأجيل والتعديل
 2.1ال يجوز ألي طر تغيير هذه الشررررروط واألحكام أو التاازل عاها إال إذا ُان التغيير أو التاازل خطيًا وموقعًا ع يه
من ياهب مسئول أو شصص ممهور بالتوقيا قاهوهًا هيابة عن الشرُةُ .ما ي زم تحديد الشرط (الشروط) أو الشرط
(الشروط) الفرعي المراا تغييره أو التاازل عاه في ط ب التغيير أو في التاازل ،باإلضافة إلى تفاصي هذا التغيير
أو التاازل.
 2.2يجوز ل عمي إلغاء أو تأيي أو تعدي أي ط ب (ُ يًا أو يزئ يًا) في أي وقت ُان ،بشرررررررط أن يدفا العمي إلى
الشرررررُة ُام مب ت التعويم (ُما هو محدا في الشرررررط الفرعي  )3.1المتع ق بهذا الط ب ،باإلضررررافة إلى يميا
التكاليف (ُما هو محدا في الشررررط الفرعي  )3.1المتع قة بهذا الط ب المتكبد من ياهب الشررررُة قب تاريخ اإللغاء
أو التأيي أو التعدي  ،باإلضررررافة إلى أي خسررررائر أخرى أو مصرررراريف وتكاليف متكبدة من ياهب الشرررررُة هتيجة
لإللغاء أو التأيي أو التعدي .
 2.3تحتفظ ال شرُةأ بحقها في مرايعة وتعدي اي سعر في عرض األسعار ،حيث تا تغيير المستادات والموا صفات أو
المواا األخرى المتع قة بالعقد بشك يوهري ماذ تقديا عرض األسعار األص ي أو عاد ط ب خدمات إضافية غير
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ماصرروا ع يها في عرض األسررعار ،ع ى سرربي المثال ،إهتاأ أوصررا مكتوبة إليراءات تفصرري ية تتا ُجزء من
الصدمات .وع يه ،تبقى الموافقة ع ى هذه الط بات اإلضافية حسب تقدير الشرُة ،وذلك ار ًءا ل شك والريبة.
 .3األسعا والدفع
 3.1يدفا العمي ل شررررُة الرسررروم المحداة في عرض االسرررعار ،إن ُان ذلك ياطبق ،أو ُما هو ماصررروا ع يه فيما
يتع ق بتقديا الصدمات ("التعويض")ُ ،ما ي تزم العمي أ بالسرررداا ل شررررُة عاد الط ب عن أية هفقات متكبدة في تقديا
الصدمات ("التكاليف") ،ما لا يتا االتفاق صراحة ع ى خال ذلك ُتابةً.
 3.2يجوز ل شرُة إصدار فواتير فيما يتع ق بالصدمات:
 3.2.1عاد االهتهاء من الصدمات؛ أو
 3.2.2عاد االهتهاء من الصدمات بشررك مرضرري ل شرررُة بشررك معقول حول أيزاء مافصرر ة من الصدمة ،ففي هذه الحالة
تقوم الشرُة بإعداا فاتورة لت ك الاسبة من إيمالي التعويم ل صدمات التي يتا تافيذها بمويب العقد؛ أو
 3.2.3بطريقة تحدا خال ذلك في عرض االسعار ،بما في ذلك الباوا المستق ة في عرض االسعار ،أو تأُيد الط ب.
 3.3يدفا العمي التعويم والرسرررررروم الواراة في أي فاتورة عن الصدمات المقدمة بمويب هذه الشررررررروط واألحكام
بالكام  ،اون خصرررررا أو مقاصرررررة ،خالل ثالثين ( )30يو ًما من التاريخ المذُور في ت ك الفاتورة .ويأدفا التعويم
مجاهًا وبدون خصررا من الاررريبة أو ع ى حسررابها ما لا يط ب العمي بمويب القاهون أن يصاررا هذا الدفا لصصررا
الاررريبة المسررتقطعة ،وفي هذه الحالة ،يتا زيااة المب ت المدفوع من ياهب العمي إلى الحد الاررروري لاررمان أهه
بعد هذا االستقطاع أو الصصا ،تحص الشرُة ع ى مب ت مسا ٍو ل تعويم والتكاليف التي ُاهت ستت قاها إذا لا يكن
هااك حاية إلى هذا الصصا أو االستقطاع.
 3.4يقوم العمي بدفا تكاليف الشرررُة وتك فتها عن طريق التحوي المصرررفي اإللكتروهي في األموال التي تا تص يصررها
بالعم ة المحداة في عرض األسرررررعار أو العرض أو تأُيد الط ب الصاا بالشررررررُة .ويتا سرررررداا يميا المدفوعات
المسررتحقة ل شرررُة في غاررون الوقت المحدا بغم الا ر عما إذا ُان العمي قد اسررترا الدفا من طر خاريي،
ولكن اون اإلخالل بعمومية ما تقدم ،فإن هذا يشم افا الرسوم المستحقة ل شرُة ل عم ُصبراء أو ُشهوا خبراء
عاد إرشااها من ياهب المحامين الذين يعم ون لصالأ طر ما في الازاع ،وذلك ار ًءا ل ريبة والشك.
 3.5في حالة التص ف عن السداا خالل الثالثين ( )30يو ًما ،يجوز ل شرُة :تع يق أي خدمات أخرى يتا تافيذها ل عمي ؛
ُما يجوز حجب تقديا التقارير (ُما هو محدا في ال شرط الفرعي  )2.4أو تغيير أو سحب شروط االئتمان وتعدي
الشررررروط أو األسررررعار أو مسررررتويات الصدمة .ويحم المب ت المسررررتحق ،من حين خر ،فائدة محسرررروبة من تاريخ
اسررررتحقاق الفاتورة إلى تاريخ اسررررتالم المب ت بالكام بسررررعر يكون أق من ( )1الحد األقصررررى ل فائدة المسررررموح بها
بمويب القاهون أو ( )2ما يعاال  %3ساويًا باسبة أع ى من السعر األساسي من حين خر لباك إتش إس بي سي
( )HSBCل عم ة ذات الص ة..
 3.6يجوز ل شرُة أن تحتفظ أو تقوم بمقاصة أي مبالت مستحقة لها من ياهب العمي والتي تكون مستحقة ووايبة الدفا
مقاب أي مبالت مسرتحقة ل عمي بمويب هذا العقد أو أي عقد آخر مبرم بين الطرفين أو أي من شررُات المجموعة.
وتعاي "شعععركة المعموعة" ،فيما يتع ق بشررررُة ما ،وهذه الشررررُة ،هي أي شررررُة تابعة أو شررررُة قابارررة لت ك
الشرُة وأي شرُة تابعة لشرُة قاباة لهذه الشرُة.
 3.7يتعهد العمي أهه أثااء تقديا الصدمات ولمدة  6أشهر بعد إتمامها بأهه ال يجوز له ما ي ي:
 3.7.1استدراأ أو إغراء (أو مساعدة أي شصص آخر في استدراأ أو إغراء) أي عاو من موظفي الشرُة الذين قام
شهرا قب بدء اإليراء السابق من تاريخ
العمي بالتعام معها فيما يتع ق بالعقد و  /أو تقديا الصدمات خالل الـ 12
ً
أمر الشراء الصاا بالعمي أو تاريخ عرض االسعار ؛ أو
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خاريي) أي شصص ُما هو مشار إليه في الشرط الفرعي  3.7.1أو توظيفها

 3.7.2توظيف (مباشرة أو من خالل طر
بأي طريقة لتقديا الصدمات ل عمي .
ال ياطبق هذا التعهد فيما يتع ق بأي عارررو من موظفي الشررررُة الذين لا يتا التواصررر معها بشرررك مباشرررر أو غير
مباشر من ياهب العمي الذي يستجيب إلعالن ياعه العمي أو هيابة عن العمي .
في حالة حدوث خرق لهذا التعهد ،الذي يؤاي إلى مغاارة أي شررررررصص ُما هو مشرررررررار إليه في الشرررررررط ال
فرعي ،3.7.1يدفا العمي ل شرررررُة ،عاد الط ب ،مب غًا يعاال  ٪50من إيمالي حزمة المكافآت السرررراوية المدفوعة
من ياهب الشرررُة ل فرا قب مغاارته .ويقر العمي بأن هذا الشرررط هو شرررط عاال ومعقول يهد إلى تقييا حقيقي
ل صسارة المحتم ة ل شرُة.
 .4الخدمات
 4.1ما مراعاة الشروط الفرعية المتبقية من الشرط  ،4تامن الشرُة أهها ستكم الصدمات بطريقة مرضية وعم ية
بما يتفق ما المعايير الصررااعية .ويقر العمي ويوافق صررراحة ع ى أن الشرررُة ال تقدم أي ضررمان بأن أي هتيجة أو
هد يمكن تحقيقه من خالل الصدمات ،وأهه ،عادما تسررررررتاد الاتائا إلى اختبارات ع ى هطاق أصررررررغر واراسررررررات
ه رية ،قد تتط ب الاتائا التحقق الدقيق ليتا استقراؤها إلى هطاق اإلهتاأ.
 4.2تسررررررتصدم الشرررررررُة مسرررررراعيها المعقولة ال سررررررتكمال الصدمات وتقديا المع ومات المكتوبة والاتائا والتقارير الفاية
والشررهااات وسررجالت االختبار أو التفتيش والرسررومات والتوصرريات والمشررورة أو ما يماث ها فيما يتع ق بالصدمات
("التقرير") أو شرررهااة بذلك ل عمي في أي تاريخ مط وش بشرررك معقول ُتابيًا من ياهب العمي  ،إال إن الشررررُة ال
تكون مسؤولة تجاه العمي عن )1 :أي تأخير في أااء أي التزام بمويب العقد؛ أو ( )2األضرار التي تكبدها العمي
بسبب هذا التأخير.
 4.3يصارررررا التزام الشررررررُة باسرررررتكمال الصدمات بمويب العقد ألي التزام قد يكون ع يه االلتزام بأي قاهون أو الئحة
أخرى م زمة لها بحيث قد تكون سارية من حين خر.
 4.4ال يحق ألي موظف أو وُي أو أي شرررصص آخر تقديا أي ضرررمان أو تقديا أي تمثي هيابة عن الشررررُة فيما يتع ق
بالعقد ،أو تحمي الشرررررُة أي مسررررؤولية أخرى فيما يتع ق بالصدمات ،ما لا يكن هذا الاررررمان أو التمثي أو تحمي
المسؤولية يأماَأ ل عمي وفقًا ل شرط الفرعي .2.1
 4.5فيما يتع ق بالتقارير والتصررررروير الشرررررعاعي التي يتا تسررررر يمها أو تفسررررريرها ُجزء من أااء الصدمات ،يقوم العمي
بإخطار الشرُة ،في غاون أربعة عشر ( )14يو ًما من تاريخ إصدار هذه التقارير والتصوير الشعاعي ،عن أي
هزاع يحدث من ياهب العمي أو طر خاريي فيما يتع ق بالجواة اإلشررعاعية أو تفسررير الاتائا .وإذا لا يقا العمي
بإخطار الشرررُة خالل فترة األربعة عشررر ( )14يو ًما ،يتا اعتبار العمي بأهه قد قب التقارير والتصرروير الشررعاعي
ما أي تفسير لهذه المع ومات ،والتي قدمتها الشرُة.
 4.6يقر العمي ويامن ل شرُة مدى اُتمال واقة يميا المستادات والمع ومات المقدمة ل شرُة من أي تحقيق الشرُة
ل صدمات ،سواء ُان ذلك في وقت التوريد أو في وقت الحق.
 4.7يتا إصدار التقارير ع ى أساس المع ومات المعروفة ل شرُة في وقت تافيذ الصدمات .وع ى الرغا من أن الشرُة
تسرررررتصدم يميا المسررررراعي المعقولة لارررررمان الدقة ،فإن هذه الصدمات تعتمد ،في يم ة أمور ،ع ى التعاون الفاع
ل عمي وموظفيه وع ى المع ومات المقدمة ل شرُة .يتا إعداا يميا التقارير ع ى أساس:
 4.7.1ال تويد أي مسؤولية تجاه أي شصص أو هيئة أخرى غير العمي ؛
 4.7.2ال يتا إعدااها ألي غرض معين ،وال يعتبر أي بيان ،في أي ظر من ال رو  ،أن يكون أو يؤاي إلى تمثي أو
تعهد أو ضمان أو شرط تعاقدي ما لا ياص ع يه ع ى ويه التحديد؛
 4.7.3ال يتا تحديد التقرير إال من خالل التح ي االحترافي الذي يقوم به موظفو الشرررررررُة ل ك عقد ع ى حدة وأن أي
توقعات من ياهب الشرُة ل اتائا ما هي إال تقييما ً فحسب؛
 4.7.4يحق ل شرُة أن تحص ع ى تعويم بغم الا ر عن الاتائا أو االستاتايات التي تا التوص إليها في التقرير؛
 4.7.5من المسرررررتحسرررررن أن تتااول هتائا الصدمات الباوا والمع ومات المقدمة فق وال تعتبر ممث ة ألي مجموعة أُبر من
المجموعة التي تا أخذ العياة ماها؛
 4.7.6هذه الاتائا ههائية ومعتمدة من ياهب الشرُة .وال تتحم الشرُة أي مسؤولية عاد قيام العمي بالتصر باا ًء ع ى
هتائا أولية أو غير معتمدة أو من غير االستعاهة بالمشورة.
 .5ملكية العمالء
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 5.1ي تزم العمي بتقديا أُبر قدر ممكن من المع ومات ،بما في ذلك رقا أمر الشرررررراء الفريد أو المريا أو التصرررررريأ،
حول ُ عياة و  /أو متط بات الصدمة من أي المساعدة في تحقيق خدمة فعالة .وإذا زوا العمي أ الشرُة بتع يمات
مفصررررر ة مكتوبة فيما يتع ق بمعالجة باوا معياة من ممت كاتها ،تسرررررتصدم الشررررررُةأ مسررررراعيها المعقولة لالمتثال لهذه
التع يمات.
ً
 5.2يقوم العمي بإبالغ الشرررُة ُتابة قب قيام الشرررُة بأي خدمة ع ى موقا العمي أو عياة ذات طبيعة خطرة أو غير
مستقرة ،باإلضافة إلى إبالغ الشرُة عن أي مصاطر فع ية أو محتم ة تتع ق بالصحة والسالمة فيما يتع ق بعياة ما
والااشررئة عن أااء الشرررُة ل صدمات ،ويجب تقديا تع يمات بشررأن الزيارة ا ماة ل موقا أو التعام ا من ما العياة.
ُما يتحم العمي المسررؤولية الكام ة عن وضررا عالمات السررالمة المااسرربة الصاصررة بالعياة وأي معدات مقدمة إلى
الشرُة من ياهب العمي .
ً
 5.3يقر العمي ويوافق صرررررراحة ع ى أهه ،وفقا ل شررررررط الفرعي  5.4الذي ياص فيه العقد ع ى أن الصدمات تتارررررمن
اختبارا غير أمت ف ل عياة ،قد يؤاي أااء الصدمات إلى إتال أو تدمير أي من العياات وأي مواا أو ممت كات أخرى
ً
يتا تسرررر يمها من ياهب العمالء ل شرررررُة فيما يتع ق بالعقد .وال تتحم الشرررررُة ،تحت أي ظر من ال رو  ،أي
تكاليف أو أضرار إضافية ،بما في ذلك األضرار الالحقة والتكاليف أو الصسائر غير المباشرة ،الااتجة عن ت ف أو
فقدان ممت كات العمي .
 5.4عاد إيراء االختبار أو التح ي أو تافيذ الصدمات األخرى ،ال تتحم الشرُة أي مسؤولية فيما يتع ق بأي تكاليف أو
خسائر هاتجة عن ت ف أو تدمير أي ممت كات مم وُة ل عمي إال إذا قام العمي بإخطار الشرُة ُتابة قب التس يا إلى
الشرُة ،ويتا تمييز الممت كات التي تا تس يمها ل شرُة بشك واضأ تحت عاوان "يح ر تدميرها أو ت فها" .إذا تا
تقديا هذا اإلشعار وتا وضا عالمة ع ى ممت كات العمي  ،فإن مسؤولية الشرُة عن الارر الذي ي حق بممت كات
العمي أو تدميرها تقتصر ع ى األق ع ى:
 5.4.1قيمة م كية العمي ؛ أو
 5.4.2تك فة الصدمات التي أيريت ع ى الممت كات المتاررة وفقًا ل عقد.
 .6إعادة التسليم
 6.1تقوم الشرررررررُة ،باا ًء ع ى ط ب ُتابي معقول من العمي  ،بتسرررررر يا ممت كات العمي (بصال ما تا إتالفه ُجزء من
الصدمات) مرة أخرى إلى العمي بعد أااء الصدمات المتع قة بت ك الممت كات .ويجوز ل شررررررُة اسرررررتصدام أي طريقة
ل تس ر يا تقررها بشررك معقول وتفع ها باعتبارها تاوش عن العمي ولن تتحم أي مسررؤولية فيما يتع ق بأي عاص رر
من هذا القبي يتا تس يمه .يجوز ل شرُة بااء ع ى تقديرها توييه أي شصص يقوم بتس يا هذه الممت كات إلى العمي
لفاتور ة ذلك العمي مباشرة فيما يتع ق بهذا التس يا ،وع ى العمي أن يقدم أي ويميا المطالبات المتع قة بالممت كات
التالفة أثااء الاق مباشرة وأن تكون مويهة فق لشرُة التس يا هذه أو أي شصص آخر.
 6.2تحتفظ الشرررررُة بالحق في التصررررر بشررررك صررررحيأ في ممت كات العمي بعد مرور ثالثة ( )3أشررررهر من اهتهاء
الصدمات ،ما لا يويه العمي توييهات خطية ع ى ويه التحديد .تحتفظ الشرررُة بالحق في إعداا فاتورة العمي عن
أي تكاليف تا تكبدها ل تص ص ماها .إذا ُاهت ممت كات العمي  ،في رأي الشرررررررُة وحدها ،ضررررررصمة ل غاية أو غير
مستقرة بدرية ُبيرة بحيث ال يسمأ بتصزياها لمدة تزيد عن شهر واحد ،يكون ذلك وفقا ً لتقدير الشرُة المط ق فيما
يتع ق بطول الفترة الزماية التي يتا فيها االحتفاظ بهذه الممت كات قب أن يتا إتالفها.
 .7سند الملكية والضمان
يبقى سرراد م كية العمي الذي يتا تسرر يمه ل شرررُة ويميا مصاطر الصسررارة أو األضرررار التي ت حق بهذه الممت كات
(باستثااء الصسائر أو األضرار التي تسببها الشرُة والتي تصاا لها الشرُة وإلى المدى الذي تتحم فيه الشرُة
المسؤولية بمويب هذه الشروط واألحكام) ما العمي في يميا األوقات ،والذي يتولى مسئولية تافيذ والحفاظ ع ى
غطاء التأمين الصاا به فيما يتع ق بذلك ،حيث أقر بمويبه العمي بأن رسرررروم الشرررررُة ال تشررررم التأمين .ويجوز
ل شرُة االحتفاظ بجميا الممت كات الم س مة إليها حتى يتا سداا يميا المبالت الم ستحقة والوايبة ل شرُة من ياهب
العمي .
 .8المسؤولية والتعويض
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 8.1يحدا هذا الشرط ُ 8ام المسؤولية المالية ل شرُة وموظفيها ووُالئها ومقاوليها من الباطن ل عمي فيما يتع ق بأي
خرق ل عقد وأي اسررررررتصدام يتا إيراؤه ل عياات أو أي يزء ماها يتا تافيذ الصدمات ع يه وأي تمثي أو تصررررررريأ أو
تصر ضار أو إغفال (بما في ذلك اإلهمال أو اإلخالل بوايب قاهوهي) ياشأ بمويب أو فيما يتع ق بالعقد.
 8.2بصال ما هو ماصرررروا ع يه صررررراحة في هذا العقد ،وُما هو محدا بشررررك ُتابي ل عمي من ياهب موظف أو
شررررصص مصول بالتوقيا ل شرررررُة وفقًا ل شرررررط الفرعي  ،2.1فإن يميا الاررررماهات والشررررروط واألحكام األخرى
الماصوا ع يها في القاهون أو القاهون العام هي ،إلى أقصى حد يسمأ به القاهون ،مستثااة من العقد.
 8.3رهاًا بالشروط الفرعية المتبقية لهذا الشرط  ،8ال تتحم الشرُة المسئولية ،سوا ًء ُاهت مسؤولية تقصيرية (بما
في ذلك اإلهمال أو اإلخالل بالوايب القاهوهي) بالعقد أو التحريف أو غير ذلك من أي :
 8.3.1خسررارة األرباح أو خسررارة العم أو وفقدان اإليرااات أو خسررارة األسررواق أو الصسررارة أو الارررر المتكبد هتيجة
لمطالبة من قب الطر الصاريي؛ اسرررتافاا الشرررهرة و  /أو خسرررائر مماث ة أو خسرررارة الوفورات المتوقعة أو فقدان
البارررائا أو خسرررارة العقد أو خسرررارة االسرررتصدام أو فقدان أو ت ف البياهات أو المع ومات أو المدفوعات ع ى سررربي
الهبة؛ أو
 8.3.2أي خسائر أو تكاليف أو أضرار أو رسوم أو غرامات أو عقوبات أو مصروفات خاصة أو غير مباشرة أو خسارة
اقتصااية خالصة.
 8.4رهاًا بالشرررطين  8.3و ،8.7فإن المسررؤولية الك ية ل شرررُة ل عمي في العقد أو الارررر (بما في ذلك المطالبات عن
اإلهمال أو اإلخالل بوايب قاهوهي) أو التحريف أو الرا أو ما ياشررررأ فيما يتع ق باألااء أو األااء الماصرررروا ع يه
في العقد تقتصرررررر ،في يميا ال رو  ،ع ى ( 2,500 )1اياار بحرياي أو ( )2التعويم عن الصدمات المسرررررتحقة
الدفا ُ سرررراة بمويب العقد الصاضررررا ل مطالبة .في حالة حدوث احتيال أو إخفاء احتيالي من ياهب الشرررررُة ،فإن
الشرررُة ال تتحم أي مسررؤولية فيما يتع ق بأي مطالبة بمويب العقد وأي مطالبة من هذا القبي يتا ح رها بالكام
وغير قاب ة ل تافيذ إال إذا:
ً
 8.4.1قام العمي بإخطار الشرررُة بصررورة تفصرري ية وُتابية عن األسرراس المزعوم ل مطالبة خالل شررهرين ( )2من تاريخ
ع ا العمي بها وخالل عام واحد بعد االهتهاء من الصدمات التي تتع ق بها المطالبة؛ و
 8.4.2يجوز ل شرُة تفتيش أي ويميا الممت كات التي يأزعا أن الصدمات بها معيبة أو تتع ق بمطالبة العمي خالفًا لذلك.
 8.5باسررتثااء الحاالت التي يتا فيها تقديا الصدمات إلى شررصص يتعام ُمسررته ك (بالمعاى المقصرروا في قاهون شررروط
التعاقد غير العاالة في المم كة المتحدة لعام  ،)1977يتا ا ستبعاا يميا ال اماهات أو ال شروط أو ال شروط األخرى
الصريحة أو الاماية أو القاهوهية أو العرفية أو غير ذلك إلى أقصى حد يسمأ بها القاهون.
 8.6يقر العمي بأن األحكام المذُورة أعاله من الشررررط  8هذا معقولة وياعكس في السرررعر الذي سررريكون أع ى من اون
هذه األحكام ،ويقب العمي هذه المصاطر و  /أو التأمين وفقا لذلك.
 8.7يوافق العمي ع ى تعويم الشرررررُة وإبراء ذمتها من يميا الصسررررائر الااشررررئة التي قد تتكبدها الشرررررُة أو تتحم ها
هتيجة لـ:
 8.7.1خرق أي قاهون من ياهب العمي فيما يتع ق بأااء الصدمات؛
 8.7.2أي مطالبة أو تهديد مويه ضد الشرُة من ياهب أي طر خاريي هايا عن الصدمات أو من أي تأخير في أااء أو
عدم أااء الصدمات (حتى لو ُاهت هذه المطالبة مرتبطة فق أو بشرررك يزئي بصطأ أو إهمال من قب الشررررُة) إلى
مدى زيااة هذه المطالبة عن المب ت المدفوع مقاب الصدمات بمويب العقد الصاضا ل مطالبة؛ أو
 8.7.3أي مطالبات تا شأ هتيجة ألي سوء استصدام أو استصدام غير مصرح به ألي تقارير ت صدرها الشرُة أو أي حقوق
م كية فكرية تابعة ل شرُة (بما في ذلك العالمات التجارية) بمويب هذا العقد.
بغم الا ر عن أي حكا آخر من هذه الشررررررروط واألحكام ،تكون مسررررررؤولية العمي بمويب هذا التعويم غير
محدواة.
 8.8ال يويد في هذه الشروط واألحكام ما يحد من أو يستثاي مسؤولية الشرُة عن:
 8.8.1الوفاة أو اإلصابة الشصصية الااتجة عن اإلهمال؛ أو
 8.8.2المسؤولية التي يتكبدها العمي هتيجة االحتيال أو التزوير االحتيالي من ياهب الشرُة؛ أو
 8.8.3أي مسألة أخرى قد ال تكون محدواة أو مستثااة بمويب القاهون.
 8.9يسري العم بالشرط  8هذا حتى عقب إههاء هذا العقد.
 .9حقوق الملكية الفكرية
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 9.1في الشرط  8هذا ،تاطبق التعريفات التالية:
حقوق الملكية الفكرية :يميا براءات االختراع أو حقوق االختراعات أو هماذأ المافعة أو حقوق التأليف والاشرررررر
أو الحقوق ذات الصررر ة أو العالمات التجارية أو عالمات الصدمة والتجارة أو األعمال التجارية أو أسرررماء الاطاقات
أو حقوق التغ يف أو شرك السر عة أو الحقوق المتع قة بالشرهرة أو الحق في المقاضراة في حالة تقديا سر ا أمق مدة ع ى
أهها أصر ية أو بسرربب ماافسررة غير مشررروعة أو الحقوق المتع قة بالتصررميمات أو الحقوق المتع قة ببراما الحاسرروش
أو حقوق قواعد البياهات أو حقوق الطوبوغرافيا أو الحقوق المعاوية أو الحقوق المتع قة بالمع ومات السرررررررية (بما
في ذلك الدرا ية واألسررررار التجارية وأي حقوق م كية فكرية أخرى (مويواة ا ن أو تا إهشررراؤها فيما بعد) ،في ُ
حالة سرررواء ُاهت مسرررج ة أو غير مسرررج ة وتشرررم يميا ط بات التجديد أو االمتداا لهذه الحقوق ويميا الحقوق أو
أشكال الحماية المماث ة أو المعاالة لها في أي مكان في العالا؛
 9.2يميا حقوق الم كية الفكرية (بما في ذلك حقوق الاشرررر في السرررجالت أو الوثائق الع مية أو البياهات األسررراسرررية أو
الوسررررائ اإللكتروهية لمعالجة البياهات) التي يتا إهتايها أثااء أي خدمة ،يعوا م كيتها ل شرررررُة وت م ًكا لها ما لا
يتا االتفاق ع ى خال ذلك صراحة ُجزء من العقد.
 9.3تبقى الم كية وحقوق الطبا في التقرير لدى الشرررررُة .وفي حالة قيام العمي بتافيذ يميا التزاماته بمويب العقد ،بما
في ذلك افا مب ت التعويم ،يحصررررررر العمي ع ى ترخيص غير حصررررررري وخا ٍل من اإلتاوات وغير حصررررررري
السرررتصدام التقرير (بما في ذلك الحق في الترخيص من الباطن) ،ما مراعاة أحكام الشررررط الفرعي  2-9والشررررط
الفرعي .3-9
 9.4ت يميا حقوق الم كية الفكرية في يميا عالمة (عالمات) الصدمة والعالمات التجارية وعالمات (عالمات)
االعتماا وغيرها من األسماء والشعارات التي تم كها الشرُة م ًكا ل شرُة وال يمكن بيعها أو ترخيصها من ياهب
العمي .
 9.5عاد ماأ الشررهااة ،تقوم الشرررُة بماأ ترخيص ل عمي السررتصدام العالمة (عالمات) التجارية والشررعارات الصاصررة
ب شهااة ال شرُة لفترة صالحية ال شهااة ،ما مراعاة شروط اال ستصدام المعمول بها (ُما تا تعدي ها من حين خر)
والتي يتا إصدارها ما ُ شهااة وتكون متاحة عاد الط ب.
 9.6ي تزم العمي أ بتعويم الشرُة عن يميا الصسائر التي قد تكون الشرُة مسؤولة عاها هتيجة ااعاء بأن استصدام أي
بياهات أو معدات أو مواا أخرى يقدمها العمي ألااء الصدمات ياطوي ع ى اهتهاك أي من حقوق الم كية الفكرية
ألي طر خاريي.
 9.7باستثااء حقوق االستصدام الماصوا ع يها في الشرط  ،10فإن هذا العقد ال يماأ وال يجوز تفسيره ع ى أهه يماأ
أي حقوق ألي من الطرفين ألي اسررررا أو عالمة تجارية ل طر ا خر .ال يأماأ أي طر الحق في اسررررتصدام اسررررا
الطر ا خر فيما يتع ق بأي عم ية هشررررررر وال يجوز له تقديا أي بيان صررررررحفي أو إصرررررردار أي إعالن عام آخر
بصصرروا هذا العقد أو الصدمات أو أي معام ة بين الطرفين اون الحصررول ع ى موافقة خطية مسرربقة صررريحة من
الطر ا خر.
 .10استخدام التقا ير
 10.1تشك التقارير مع ومات سرية يجب حمايتها ويجب استصدامها فق من أي :
 10.1.1مساعدة العمي في استكمال متط باته الداخ ية والشرُة في أااء الصدمات ل عمي ؛
 10.1.2االمتثال لوُي العمي ومتط بات الطر الصاريي األخرى لتس يا واستصدام البياهات ال أمدرية في التقارير؛
 10.1.3تقديا أو الرا ع ى مطالبة في محكمة قاهوهية (شرررريطة أن يكون هذا هو الغرض من توييه التقرير ،واالتفاق ع ى
ذلك ما الشرُة قب إصدار التقرير)؛ أو
 10.1.4تقديا أو الرا ُما هو مط وش بمويب القاهون أو أي هيئة تا يمية.
 10.2يتعهد العمي بمويبه بأهه يح ر ع يه:
 10.2.1إفشرررررراء ،باسررررررتثااء ما هو مبين في الشرررررررط الفرعي  ،10.1تقرير (أو مع ومات واراة في تقرير) إلى أي طر
خاريي اون موافقة خطية مسبقة من الشرُة؛
 10.2.2هسخ أو تقديا تقرير ما باستثااء ما تا تس يمه من ياهب الشرُة اون الحصول ع ى موافقة خطية مسبقة من الشرُة؛ أو
 10.2.3استصدام تقرير ،أو أي يزء ماه ،بأي طريقة قد تاعكس بطريقة غير مواتية ع ى الشرُة أو ع ى مجموعتها ،أو قد
تكون أو قد تتامن بياهات أو تفسيرات أو تع يقات قد تكون ما ة أو خاطئة.
 .11مقرات الشركة
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تعتبر مقرات الشرُة ("المقرات") ماطقة أماية مصصصة لها:
 11.1.1تحتفظ الشرُة بالحق في رفم اي اخول إلى المقرات؛
 11.1.2ما لا يتا االتفاق ع ى خال ذلك مقد ًما من ياهب الشررررررُة ،يجوز التصرررررريأ بالدخول لزائر واحد لك عمي عاد
الط ب ليشهد الصدمات التي تا تافيذها لذلك العمي ؛
 11.1.3ي تزم زوار المباى ب وائأ وإيراءات الشرُة.
 11.2في حالة تافيذ أي ياهب من يواهب الصدمة في أماُن غير م شغولة من ياهب ال شرُة أو تحت سيطرتها المبا شرة،
ي تزم العمي بالتأُد من أن يميا إيراءات السررررالمة الارررررورية مطبقة لالمتثال لجميا لوائأ الصررررحة والسررررالمة
المعمول بها ،باسرررررتثااء ما هو متفق ع يه ُتابةً بين الطرفين أو عادما يكون تحديد األسررررربسرررررتوس يز ًءا من هطاق
الصدمات التي ستقدمها الشرُة ل عمي  ،يجب ع ى العمي ضمان إزالة يميا األسبستوس و  /أو احتوائه بأمان في
ُ ماطقة يزورها موظفو الشرُة خالل الزيارة إلى المباى المذُور.
 11.3باإلضافة إلى أي التزامات محداة ل عمي محداة في عرض االسعار وأحكام الشرط الفرعي  ،11.2حيث يتا توفير
الصدمات في مقر العمي  ،وي تزم العمي  )1( :تزويد الشرُة بالوصول الاروري إلى أي مكان ل عمي ؛ ( )2التأُد
من أن أي م كان يوفره العم ي لتوفير أي يزء من ال صد مة يكون م ااسرررررر بًا ل هذا الغرض؛ ( )3توفير يميا المواا
المسرراعدة والتشررغي ية المعتااة (بما في ذلك الغاز والمياه والكهرباء واإلضرراءة وما إلى ذلك) ذات الص ر ة بأي مباى
زوا به العمي أ؛ ( )4تزويد الشرُة بأية تصاريأ مط وبة ألااء الصدمة.
 .12التقاضي واإلجراءات األخرى
 12.1في حالة مطالبة العمي ل شررررُة بتقديا هتائا أو االئ تتع ق بالصدمات التي تقوم بها الشررررُة في بياهات الشرررهوا أو
ي سررات المحكمة أو غيرها من اإليراءات القاهوهية ،ي تزم العمي بأن يدفا ل شرررُة التكاليف ،حيث يجوز ل شرررُة
فرض رسرررررروم ع ى العمالء بشررررررك عام من حين خر لهذه الصدمات ويكون العمي مسررررررؤوال عن هذه التكاليف،
باإلضافة إلى التعويم.
 12.2وإذا ط ب طر آخر غير العمي من الشرُة تقديا هتائا أو االئ تتع ق بالصدمات التي تقوم بها الشرُة ل عمي في
أي إيراءات قاهوهية تتع ق بالعمي  ،ي تزم العمي بسداا يميا التكاليف والرسوم الااتجة عن أي خدمات تتط ب من
الشرررُة القيام بها هتيجة لذلك ،بما في ذلك إعداا أي بيان من شررهااات الشررهوا والتحاررير والمثول أمام أي ي سررة
اسررتماع في المحكمة .ي تزم العمي سررداا يميا هذه التكاليف ،سررواء قام العمي بسررداا يميا التعوياررات المسررتحقة
بمويب العقد أم من عدمه ،وما إذا ُاهت الشرُة قد أغ قت م ف العمي فيما يتع ق بالمسألة أم من عدمه.
 12.3إذا ُان أي ياهب من الجواهب أو عاصررررررر من الصدمات (بما في ذلك أي عياة) هي ،أو من المحتم أن تكون
موضررا أو مرتبطة بإيراءات قاهوهية ،يجب إخطار الشرررُة ُتابةً بذلك قب تافيذ الصدمات .وإذا لا يتا الكشررف عن
ذلك ل شرُة في ت ك المرح ة ،فال يجوز ل شرُة ،حسب تقديرها المط ق ،أن تكون أمهيمئة لتقديا شهااة خبير.
 12.4يسري العم بالشرط  12هذا حتى عقب إههاء هذا العقد.
 .13اإلنهاء
ألغراض الشرط  ،13يأقصد بـ "قواعد العقوبات" أي عقوبات تجارية أو اقتصااية سارية أو رقابة ع ى الصاارات
أو ح ر أو قواهين أو لوائأ أو قواعررد أو ترردابير أو قيوا ممرراث ررة أو قوائا أو قيوا أو أوامر أو متط بررات محررداة،
وتسري من حين خر ،بما في ذلك ع ى سبي المثال ال الح صر ،قواعد العقوبات التي يفر ضها االتحاا األوروبي
والمم كة المتحدة والواليات المتحدة واألما المتحدة.
 13.1إذا أصرررربأ العمي عرضررررة ألي من الحاالت المدرية في الشرررررط الفرعي  ،13.2يجوز ل شرررررُة إههاء العقد بأثر
فوري عن طريق تقديا إشعار خطي إلى العمي .
 13.2ألغراض الشرط الفرعي  ،1-13تكون الحاالت ذات الص ة ُما ي ي:
 13.2.1إذا ارتكب العمي خرقا ً ألية شررروط ل عقد أو أي عقد آخر ما الشرررُة غير القاارة ع ى التعويم أو ،إذا
قاارا ع ى التعويم ،لا يتا اسررررتدراُه من ياهب العمي وفقًا إلشررررعار مكتوش من الشرررررُة يتط ب
ُان ً
إيراء استدراك في غاون الفترة المحداة في اإلشعار المذُور؛
 13.2.2إذا أخفق العمي في سداا مب ت التعويم خالل الوقت المحدا؛
 13.2.3قيام العمي بأي ترتيب طوعي ما اائايه أو ي صبأ خا ضعا ً ألمر إااري أو (ُوهه فراًا أو شرُة) يصبأ
سررررا أو (ُوهه شرررررُة) يتا تصررررفيته (بصال أغراض الدما أو إعااة الهيك ة) أو يتوقف عن أو يع ق
مف ً
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سداا أي من ايوهه أو يكون غير قاار ع ى سداا ايوهه عاد استحقاقها بالمعاى المق صوا في الفقرة 123
من قاهون اإلعسار لعام 1986؛
 13.2.4يتا حجز ممت كات العمي أو أصوله واالستيالء ع يها من ياهب المرت ِّهن أو حارس قاائي أو وصي؛
 13.2.5يتوقف العمي أو يأاذر بالتوقف عن مواص ة العم ؛
 13.2.6تدرك الشرررررُةأ بشررررك معقول وتعي أن أيًا من الحاالت المذُورة في الشررررروط الفرعية من  13.2.1إلى
 13.2.5أعاله ع ى وشك الحدوث فيما يتع ق بالعمي وتقوم إخطار العمي بذلك؛
 13.2.7إذا ُاهت الشرررررررُة تعي بشررررررك معقول أن تقديا الصدمات أو التعام ما العمي يصالف قواعد العقوبات،
يصفق العمي أ في اسررررررتيفاء ط بات العااية الوايبة التي تقوم بها الشرررررررُة فيما يتع ق باالمتثال لقواعد
العقوبات أو القواهين أو ال وائأ األخرى ذات الصرر ة أو قيام العمي بأي شرريء يصالف قواعد العقوبات أو
قد يتسبب في اهتهاُها.
 13.3عاد إههاء العقد ألي سرربب من األسررباش ،ي تزم العمي أ أن يدفا مباشرررة ل شررُة يميا الديون إلى الشرررُة ما الفائدة
المعمول بها.
 13.4ال يؤثر إههاء العقد ،مهما ُان صرردوره ،ع ى أي من حقوق الطرفين والتعوياررات وااللتزامات والمسررئوليات التي
قد تكون مستحقة عاد اإلههاء.
 13.5ت الشروط التي تعاي صراحة أو ضماًا سارية ويأعم بها تما ًما حتى عقب إههاء العقد.
 .14القوة القهرية
خاريا عن إرااتهما
ال يتحم الطرفان مسررررررئولية القيام بأي التزام بمويب العقد إذا ُان عدم القدرة ع ى األااء
ً
سواء ُان بشك مباشر أو غير مباشر هتيجة ألي ُوارث طبيعية أو فياان أو حرش أو أعمال شغب أو حوااث أو
أعمال إرهابية أو اهفجار أو إضررررراش أو هزاع عمالي أو االمتثال ألي قاهون أو التأخير أو التص ف عن السررررداا عن
مورا مواا أو خدمات أو ويوا أي ظر من ال رو يجع ه غير عم ي من الااحية
طريق المتعاقد من الباطن أو ِّ
التجارية أو أي سرربب آخر خارأ عن سرريطرة الطر المعقولة ،بشرررط أال ياطبق الشرررط  14ع ى أي التزام بتقديا
أي مدفوعات مستحقة ل شرُة بمويب العقد.
 .15التنازل عن االمتثال
ال يعتبر التاازل من ياهب أي طر من طرفي هذا العقد عن خرق الطر ا خر ألي من أحكام هذه الشررررررروط
ً
تاازال عن االلتزام المستقب ي بها ،وتبقى هذه األحكام سارية المفعول والافاذ.
واألحكام
 .16االتفاقية الكاملة
 16.1يأشرررررك هذا العقد أمجم االتفاق بين الطرفين و َي غي ويح مح ُافة االتفاقات والتعهدات والتأُيدات والارررررماهات
واإلقرارات والتفاهمات السابقة بين الطرفين ،سواء ُاهت شفهية أو ُتابية ،فيما يتع ق بموضوع هذا العقد.
 16.2يوافق ُ طر ع ى أهه لن يكون لديه أي تعويم فيما يتع ق بأي تصريأ أو تمثي أو تأُيد أو ضمان (سواء تا
ذلك بطريقة غير مقصررررررواة أو سررررررهوا ً) لا يتا ذُره في العقد .ويوافق ُ طر ع ى أهه ال يكون لديه أي مطالبة
تتع ق بأي بتحريف يتسا بعدم القصد أو السهو أو بيان ُاذش يتسا باإلهمال هاتا عن أي بيان في العقد.
 .17البطالن العزئي
إذا ُان أي حكا أو تعويم ماصوا ع يه في هذا العقد غير صالأ أو غير قاب ل تافيذ أو غير قاهوهي بمويب أي
قاهون معمول به ُ يًا أو يزئيًا ،فيعتبر أهه قد تا تعدي ه بقدر ما يمكن القيام به لجع ه قابالً لإلهفاذ إذا ُان أي حكا أو
تعويم ماصررروا ع يه في هذا العقد غير صرررالأ أو غير قاب ل تافيذ أو غير قاهوهي بمويب أي قاهون معمول به
ُ يًا أو يزئيًا  ،فيعتبر أهه قد تا تعدي ه بقدر ما يمكن القيام به لجع ه قابالً لإلهفاذ ما االحتفاظ بغرضرررررره أو بطالهه
بطالهًا يزئيًا من هذا العقد إذا ُان من غير الممكن القيام بذلك ،وت األحكام المتبقية من هذه الشررررررروط واألحكام
سارية ،بما في ذلك أي تعوياات افتراضية متبقية ،وفقًا ل اية المقصواة ماها .ووفقًا لتقدير الشرُة وحدها ،يجوز
س إلى العمي إذا ارتأت أن هذا الحذ يكون
لها إههاء هذا العقد بمويب إشعار خطي ال يق عن سبعة ( )7أيام يأر َ
له تأثير س بي يوهري ع ى حقوقها بمويب العقد.
 .18عدم وجود شراكة أو وكالة
 18.1ال يَ ِّرا في العقد ما يأقصررد به أو يأشررير إلى إهشرراء أي شررراُة أو مشررروع مشررترك او مؤسررسررة مشررترُة بين أي من
ً
وُيال لطر آخر ،أو يفوض أي طر بالقيام أو الدخول في أي التزامات الدخول
الطرفين ،أو يشررررررك أي طر
في أي التزامات هيابة عاه أو عن أي طر آخر.
الشروط واألحكام -أكتوبر 2018

صفحة  8من 5

 18.2يؤُد ُ طر

أهه يتصر

باألصالة عن هفسه وليس لصالأ أي شصص آخر.

 .19األطراف الخا جية
ً
ال يحق ألي شررررررصص ليس طرفرا في العقررد أن يكون لرره أي حقوق بمويررب قرراهون (حقوق األطرا الصررارييررة)
التعاقدات لعام  ،1999لمااة  136وما ي يها من قاهون البحرين المدهي  ،المرسوم التشريعي رقا  19لساة ،2001
أو غير ذلك من أي إهفاذ أي باد من باوا العقد.
 .20حماية البيانات
ألغراض الشررررط  ،20يأقصرررد بـررررررررر "قوانين حماية البيانات" التوييه رقا  EC/46/95الصررراار بتاريخ  24مايو
 ،2018حيث تا امجه في التشررررريعات المح ية لك اولة عاررررو في الماطقة االقتصررررااية األوروبية وفي ُ حالة
بصرررررريغته المعدلة وتا اسررررررتبداله أو هسررررررصه من حين خر ،والئحة االتحاا األوروبي لحماية البياهات العامة رقا
اعتبارا من  25مايو  2018و  /أو التشرررررريعات األخرى
 679/2016الصررررراارة عن البرلمان األوروبي والمج س
ً
المعمول بها لحماية البياهات المعمول بها.
َ
 20.1يكون ل ك مات التالية ،ضررررررمن الشرررررررط " ،20يعالج  /معالعة ُ /معالج" و" ُمراقب البيانات" و" ُمعا ِلج البيانات"
و"موضوع البيانات" و"البيانات الشخصية" و"خرق البيانات الشخصية" هفس المعاى الموضأ قرين ُ ماها في
قواهين حماية البياهات.
 20.2يوافق العمي ع ى عدم تقديا أو إتاحة بياهات شررصصررية أخرى ل شرررُة ،بصال مع ومات االتصررال التجارية (ع ى
سرربي المثال ،األعمال ورقا الهاتف والمسررمى الوظيفي وعاوان البريد اإللكتروهي) ،ما لا يتط ب األمر خال ذلك
لتوفير الصدمات .وفي هذه الحالة ،يتا تحديد هذه البياهات الشرصصرية اإلضرافية بشرك محدا مسربقًا من ياهب العمي
والموافقة ع يها ُتابيًا من ياهب الشرُة.
 20.3في حالة معالجة البياهات الشررررررصصررررررية من ياهب أي طر بمويب العقد أو فيما يتع ق به ،ي تزم هذا الطر ،
باعتباره معالا بياهات ،بالقيام بما ي ي:
 20.3.1عدم معالجة أو هق أو تعدي أو تبدي أو تغيير البياهات الشررصصررية أو اإلفصرراح عن أو السررماح باإلفصرراح عن
البياهات الشررررررصصررررررية ألي طر خاريي بصال ما هو مط وش لاللتزام بتع يمات الطر ا خر (باعتباره
مراقب بياهات) القاهوهية والموثقة والمعقولة (ما لا يتا االتفاق ع ى خال ذلك لمعالجة البياهات الشص صية عاد
الارورة لتوفير الصدمات وفقًا لشروط هذا العقد) ،ما لا يكن مط وبًا بمويب قاهون يصاا له معالا البياهات،
شررريطة أن يقوم معالا البياهات في هذه الحالة بإبالغ مراقب البياهات بهذا الشرررط القاهوهي قب المعالجة ،ما لا
يح ر ذلك القاهون هذه المع ومات ع ى أسرررس مهمة تتع ق بالمصررر حة العامة .وع ى ويه الصصررروا ،يعطي
مراقب البياهات معال َا البياهات أوامر لاق البياهات خارأ الماطقة االقتصررررررااية األوروبية وفقًا ل أمعالا البياهات
أ
الممتث لمتط بات المواا  45إلى  49من الالئحة العامة لحامية البياهات.
 20.3.2في حالة الع ا بويوا خرق في البياهات الشصصية:
أ .ي زم إخطار مراقب البياهات اون تأخير ال مويب له؛
ش .توفير تعاون معقول (ع ى حساش مراقب البياهات) إلى مراقب البياهات فيما يتع ق بصرق البياهات الشصصية؛
 20.3.3عاد استالم أي ط ب أو شكوى أو رسالة تتع ق بالتزامات مراقب البياهات بمويب قواهين حماية البياهات:
أ .ي زم إخطار مراقب البياهات في أقرش وقت ممكن من الااحية العم ية؛
ش .مسررراعدة مراقب البياهات من خالل تافيذ التدابير الفاية والتا يمية المااسررربة لتمكين مراقب البياهات من االلتزام
بأي ممارسرررررررة ل حقوق من خالل موضرررررروع البياهات بمويب أي قاهون من قواهين حماية البياهات فيما يتع ق
بالبياهات الشصصية التي تتا معالجتها بمعرفة معالا البياهات بمويب هذا العقد أو االمتثال ألية تقييا أو استعالم
أو إخطار أو تحقيق بمويب أي قاهون من قواهين حماية البياهات ،الماصرررررروا ع يها في ُ حالة بأن يقوم
مراقب البياهات بتعويم معالا البياهات بالكام عن يميا التكاليف المعقولة التي تكبدها معالا البياهات الذي
يافذ التزاماته بمويب هذا الشرط الفرعي 20.3.3؛
 20.3.4ضمان أن يكون لديها في يميا األوقات تدابير فاية وتا يمية مااسبة حسبما تقتايه المااة 32؛
 20.3.5التأُد من أن موظفيها الذين يمكاها الوصول إلى البياهات الشصصية يصاعون اللتزامات السرية المااسبة؛
 20.3.6تافيذ تدابير تا يمية وفاية مااسبة لمساعدة مراقب البياهات في الوفاء بالتزاماته فيما يتع ق بالمواا من  33حتى
 36من الالئحة العامة لحماية البياهات ،ما األخذ في االعتبار طبيعة المعالجة والمع ومات المتاحة ل أم عالا
البياهات؛
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 20.3.7عدم تفويم أي مقاول من الباطن بمعالجة البياهات الشررررررصصررررررية ("معالج فرعي") بصال الموافقة الصطية
المسررررربقة من مراقب البياهات ،حيث يتا اإلقرار بأن مراقب البياهات يوافق ع ى تعيين معالجي بياهات فرعيين،
بحيث قد يتا إشررراُها ،من حين خر ،من ياهب معالا البياهات الذي يصاررا في ُ حالة لشررروط بين معالا
البياهات والمعالا الفرعي والتي ليسرررت أق اتسرررا ًما بالطابا الحمائي عن ت ك الشرررروط المبياة في الشررررط ،20
بشرررررررط أن يقوم معالا البياهات بإعالم مراقب البياهات عن هوية معالجي البياهات الفرعيين وأي تغيير يجري
ع يها؛
 20.3.8التوقف عن معالجة البياهات الشررررصصررررية في غاررررون تسررررعين ( )90يو ًما عاد إههاء أو اهتهاء هذا العقد ،أو إذا
ُاهت الصدمة ،أيهما أقرش ،التي تتع ق بها في أقرش وقت ممكن بعد ذلك (باا ًء ع ى خيار مراقب البياهات) ،إما
إرياع البياهات أو مسرررحها بشرررك آمن من أه متها ،والبياهات الشرررصصرررية وأي هأسرررخ ماها أو المع ومات التي
تحتويها ،إلى الحد الذي يأط ب من معالا البياهات االحتفاظ بالبياهات الشصصية ه ًرا لويوا متط بات قاهوهية أو
تا يمية أو متط ب من يهة اعتماا.
 20.4ي تزم معالا البياهات بتوفير هذه المع ومات اإلضررافية لمراقب البياهات (حيثما ياطبق) وبالسررماح والمسرراهمة في أي
عم ية تدقيق أو مرايعة يقوم بها مراقب البياهات أو مدقق معتمد من ياهب مراقب البياهات ل تأُد من امتثال معالا
البياهات لاللتزامات الماصرررررروا ع يها في الشرررررررط  ،20شررررررريطة أال ي زم هذا المط ب معالا البياهات بتوفير أو
السماح بالوصول إلى المع ومات المتع قة بما ي ي )1( :مع ومات التسعير الداخ ية لمعالا البياهات؛ ( )2المع ومات
المتع قة بالعمالء ا خرين لمعالا البياهات؛ ( ) 3أي تقارير خاريية غير عمومية لبياهات معالا البياهات؛ أو ()4
أي ت قارير ااخ ية يتا إ عداا ها من خالل أع مال ال تدقيق أو االمت ثال ا لداخ ي لم عالا الب يا هات .يتعين ع ى م عالا
البيا هات إبالغ مراقب البياهات ع ى الفور إذا ارتأى أن التع يمات التي يقدمها مراقب البياهات بمويب هذا العقد
تصالف ما هو ماصرررررروا ع يه في الالئحة العامة لحماية البياهات أو حماية البياهات األخرى لالتحاا األوروبي أو
الدول األعااء.
 .21التعاقد من الباطن
 21.1يحق ل شرررُة ،حسررب تقديرها المط ق ،التعاقد من الباطن ع ى الصدمة ُ ها أو يزء ماها ،ما لا يقتصررر خال ذلك
ع ى شروط العقد و  /أو االلتزامات بمويب أي اعتماا أو موافقة حاُمة.
 21.2يجوز ل شرررُة التاازل عن يميا حقوقها أو يزء ماها أو التزاماتها أو تفوياررها أو ترخيصررها أو االحتفاظ بها ع ى
سبي األماهة بمويب العقد.
 21.3هذا العقد م كية حصرررررررية ل عمي وال يجوز له التاازل عن يميا حقوقه أو يزء ماها أو التزاماته أو تفوياررررررها أو
ترخيصرررررها أو االحتفاظ بها ع ى سررررربي األماهة أو التعاقد من الباطن بمويب العقد اون موافقة ُتابية مسررررربقة من
الشرُة.
السرية
.22
ِ
ألغراض الشرط  ،22يأقصد بـررررررر "المعلومات السرية" يميا المع ومات التي قد يم كها طر ما أو يحص ع يها
قب أو بعد تاريخ العقد الذي يتع ق بعم أو ماتجات أو تطورات أو أسرار تجارية أو اراية أو األمور أحد الطرفين
األخرى المتع قة بالصدمات والمع ومات المتع قة بعالقات أحد الطرفين ما العمالء أو الوُالء أو الموراين الفع يين
أو المحتم ين ويميا المع ومات األخرى المحداة ع ى أهها سرية أو التي يجب اعتبارها سرية بشك معقول.
 22.1يحتفظ ُ طر ("المستلم") بجميا المع ومات السرية ل طر ا خر ("الطرف المفصح") بسرية تامة .باستثااء
الوفاء بالتزاماته بمويب العقد ،ال يقوم المسرررت ا ،اون الحصرررول ع ى موافقة ُتابية مسررربقة من الطر المفصرررأ،
بالكشرف عن المع ومات السررية التي اسرت مها ،أو اإلفصراح عاها أو ماأ حق الوصرول إلى المع ومات السررية التي
است مها ،وال يسمأ ألي من موظفيه أو وُالئه أو مسئوليه بالكشف عن هذه المع ومات السرية أو اإلفصاح عاها أو
ماأ حق الوصول إليها.
 22.2بغم الا ر عن الشرط  ،22.1يجوز ل مست ا الكشف عن المع ومات السرية التي است مها في الحاالت التالية إذا:
ُ 22.2.1اهت الزمة القيام بذلك من ياهب أي يهة حكومية أو مح ية أو سرررررر طة تا يمية أو أي يهة اعتماا أو
قاهون (ولكن فق إلى الحد الذي تكون فيه مط وبة بصورة تامة ل قيام بذلك)؛
ُ 22.2.2ان من الاروري ل غاية لغرض الحصول ع ى المشورة المهاية فيما يتع ق بالعقد فق ؛
ُ 22.2.3اهت معروفة مسبقا ً ل مست ا قب وقت اإلفصاح من ياهب الطر المفصأ (حيث يمكن أن يثبت المست ا
ذلك باألالة التوثيقية)؛ أو
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هي مع ومات تصبأ فيما بعد معرفة عامة بصال خرق العقد من ياهب المست ا.
22.2.4
 22.3في حالة تقديا ط ب مع ومات إلى المسرررررت ا بمويب أي تشرررررريا بشرررررأن حرية تدفق المع ومات أو لوائأ المع ومات
البيئية لعام  2004فيما يتع ق بأية مع ومات سرية ،ي تزم المست ا بإخطار الطر المفصأ وال يتا اإلفصاح عن أي
مع ومات حتى يتا إيراء تح ي ما إذا ُاهت المع ومات المط وبة قاارة ع ى االستفااة من اإلعفاء من اإلفصاح.
 22.4يستمر تطبيق التزامات الطرفين بمويب الشرط  22اون حد زماي.
 .23خصة مراقبة التصدير
ألغراض الشرط  ،23يقصد بعبارة "رخصة مراقبة التصدير" أي ترخيص عام أو حكومي أو موافقة أو تصريأ
أو ما شابه ذلك ( سواء رخصة مؤقتة أو اائمة) ،حيث يتا إصدارها بشك مباشر أو غير مباشر من ياهب المم كة
المتحدة أو أي سررررر طة أيابية ،والتي من الارررررروري أن يتا الحصرررررول ع يها من حين خر ليحق ل طر المعاي
تسويق أو استيراا أو تصدير أو إعااة تصدير الماتجات و  /أو توفير الصدمات و  /أو هق التكاولوييا و  /أو حقوق
الم كية الفكرية.
 23.1قد يصاررا أااء الشرررُة اللتزاماتها بمويب هذا العقد ُ ،يًا أو يزئيًا ،لرخص مراقبة التصرردير .وإذا ُاهت رخصررة
مراقبة التصدير هذه تتط ب شهااات مستصدم ههائي موقما ع يها أو أي موافقات أو موافقة حكومية أو أيابية أخرى
من المم كة المتحدة أو يهة خاريية ،يوافق الطرفان ع ى مسررراعدة ُ ماهما ا خر في إُمال شرررهااات المسرررتصدم
الاهائي أو أي موافقات أو تصريحات أخرى ،ويتعهد العمي بالتوافق ما وتطبيق شروط شهااات المستصدم الاهائي
أو رخص مراقبة التصدير أو القيوا.
ً
 23.2يقر العمي وياررمن أهه يجب ع يه إبالغ الشرررُة ُتابة ،قب قيام الشرررُة بأي خدمة ،بأي قيوا اسررتيراا أو تصرردير
سرررررررارية قد تاطبق ع ى الصدمات التي سرررررريتا تقديمها ،بما في ذلك أي حاالت تتع ق بأي ماتجات أو مع ومات أو
تكاولوييا يجوز تصديرها  /استيرااها من أو إلى ب د مح ور من هذه المعام ة.
 23.3تبذل الشررررُة يهواًا معقولة ل حصرررول ع ى أرخص مراقبة التصررردير الاررررورية ،ولكن يقر الطرفان بأن إصررردار
رخص مراقبة التصدير يكون وفقًا لتقدير الس طات المعاية فق  .في حالة تأخر أي رخصة الزمة لمراقبة التصدير
أو تا رفاررررها أو إلغاؤها ،يتعين ع ى الشرررررُة إخطار العمي بذلك ُتابةً في أقرش وقت ممكن من الااحية العم ية،
ويحق ل شرررُة الحصررول ع ى تمديد مقاب في الوقت المحدا لتقديا الصدمات ،وفي حالة رفم أو إلغاء أي رخصررة
مراقبة تصدير ضرورية ،ي زم إههاء العقد ُ ،يًا أو يزئيًا ،اون أي مسؤولية فيما يتع ق بالعمي .
 23.4إذا ُاهت الصدمات أو أي ماتا من ماتجات الشرُة خاضعًا ألي من أرخص مراقبة التصدير أو ألي قيوا أخرى من
المم كة المتحدة أو قيوا حكومية أيابية أو قارررررررائية ،يتعهد العمي بالتوافق ما شررررررروط أرخص أو قيوا مراقبة
التصدير من وقت خر وتطبيقها من وقت خر.
 .24مكافحة الفساد
 24.1يتعهد العمي باالمتثال لجميا األه مة والتشرررريعات وال وائأ والقواهين السرررارية المتع قة بمكافحة الرشررروة ومكافحة
الفسررررراا ،بما في ذلك ع ى سررررربي المثال ال الحص ،قاهون مكافحة الرشررررروة البريطاهي لعام  2010وقاهون مكافحة
ممارسرررات الفسررراا األيابية لعام "( 1977قوانين مكافحة الفسعععاد") ،ويتعهد بعدم القيام بشررريء وال يغف عن القيام
بشيء من شأهه أن يؤاي إلى قيام الشرُة بصرق أي من قواهين مكافحة الفساا .وي تزم العمي بما ي ي:
 24.1.1االلتزام بسياسات مكافحة الفساا الصاصة بالشرُة والتي قد يتا إخطار الشرُة بها إلى العمي وتحديثها من
حين خر ("السياسات ذات الصلة")؛
 24.1.2تقديا تقرير فوري إلى الشرررُة عن أي ط ب أو مط ب ل حصررول ع ى أي ميزة مالية أو غيرها من المزايا
غير الارورية من أي هوع يت قاها العمي فيما يتع ق بتافيذ العقد؛
ً
ً
 24.1.3إخطار الشررررُة (ُتابةً) ع ى الفور إذا أصررربأ موظف عمومي أيابي مسرررئوال أو موظفا ل عمي أو حصررر
ع ى مصرر حة مباشرررة أو غير مباشرررة باسررا العمي (ويؤُد العمي أهه ال يويد لديه مسررئولين أو موظفين
رسميين أياهب ُمالكين بشك مباشر أو غير مباشر في تاريخ هذا العقد)؛
 .25اإلشعا ات
يجب ان تكون يميا اإلخطارات التي يقدمها أحد الطرفين ل طر ا خر مكتوبة ويتا اعتبارها مرسرررررر ة حسررررررب
األصررول أو تا تقديمها في وقت الصدمة إذا تا تس ر يمها بش رك ش رصصرري بعد  48سرراعة من هشرررها إذا تا هشرررها من
خالل الدرية األولى أو بالبريد الجوي المدفوع مسررررربقًا في ُ حالة إلى العاوان المسرررررج  ،إن ويد ،أو إذا ُان ال
ياطبق فت أرس الى آخر عاوان معرو ل طر ا خر.
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 .26عدم التنازل
ً
ال يأعتبر أي إخفاق أو تأخير يحدث من ياهب الشرررررُة في ممارسررررة أي حق أو صررررالحية أو تعويم تاازال ماها،
وهذه الممارسرررة الجزئية ال تحول اون أي ممارسرررة أخرى لما سررربق ذُره أو يز ًءا من هذا الحق أو الصرررالحية أو
التعويم.
 .27القانون الحاكم
ً
 27.1يصاررررا هذا العقد وأي هزاع أو مطالبة تاشررررأ عن أو تتع ق به أو موضرررروعه وفقا لأله مة المعمول بها في إهج ترا
ووي ز (بما في ذلك الازاعات أو المطالبات غير التعاقدية).
 27.2يوافق ُ طر بشك ال ريعة فيه ع ى أي هزاع أو مطالبة تاشأ عن أو فيما يتع ق بهذه الشروط واألحكام والعقد
وأية وثائق ذات صرررر ة أو تابعة لها واألمور المتع قة بها ،بما في ذلك أي مسررررألة تتع ق بويواها أو صررررالحيتها أو
إههائها أو تتع ق بأي التزام غير تعاقدي أو أي التزام آخر أو هتائا بطالهها ،حيث يتا الريوع إليها وح ها بصرررررورة
ههائية عن طريق التحكيا بمويب لوائأ مرُز ابي المالي العالمي -محكمة لادن ل تحكيا الدولي ("لوائح") ،وهي
حكا واحد من بين المحكمين ،ويكون ذلك وف ًقا
ال وائأ التي تعتبر مدرية باإلشرررررررارة الى هذا الباد .ويتا اختيار أم ِّ
ل وائأ المعمول بها .ف مرُز ابي المالي العالمي هو المقر والمكان القاهوهي الهعقاا ي سررررررات التحكيا .وع يه ،تاعقد
ي سات التحكيا بال غة اإلهج يزية.
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