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 ریسفتلا .1

 هذھ يف ةیلاتلا ریسفتلا دعاوقو تافیرعتلا قبطنت 1.1
 :ماكحألاو طورشلا هذھ ىلع 1 ماكحألاو طورشلا

 أو : وھي تعني ما یتعلق بكل طرف أي فردالكیانات التابعة
 مؤسسة یكون بشكل مباشر أو غیر مباشر خاضعًا للسیطرة أو
مسیطًرا علیھ أو خاضعًا لسیطرة مشتركة من قبل ذلك 

 الطرف.

یة : وھي تعني حقوق الملكناشئةحقوق الملكیة الفكریة ال
 الفكریة التي یطورھا المورد فیما یتعلق بتوفیر البضائع

 والخدمات، بما یشمل أیة حقوق ملكیة فكریة في المواد.

برقم  دي ام سي سي: وتعني شركة أستیالز فارما أستیالز
والكائن مقرھا المسجل في برج  JLT6262سجل تجاري 

، Iبحیرات الجمیرة، المجموعة  ، أبراج26بالتینوم، الطابق 
 دبي، اإلمارات العربیة المتحدة.  282872ص.ب. 

ریة لفكا: وتعني حقوق الملكیة حقوق الملكیة الفكریة القائمة
یز التي یمتلكھا أي من الطرفین في تاریخ دخول ھذا العقد ح

 التنفیذ.

وتعني الرسوم المستحقة مقابل البضائع و/أو  :الرسوم
ي مبینة في أمر الشراء وكما ھو یتم وصفھا الخدمات كما ھ

 . 8.1بشكل إضافي في الشروط واألحكام 

) جمیع قواعد المعاییر الترویجیة واألخالقیة 1وتعني (القواعد: 
المنطبقة على توفیر البضائع والخدمات، والتي تشمل دون 

عن ھیئة اإلمارات للمواصفات الحصر أیة معاییر صادرة 
والمقاییس ومدونة القواعد األخالقیة الخاصة بممارسي مھن 
الرعایة الطبیة الصادرة عن وزارة الصحة اإلماراتیة، وأیة 
قواعد صادرة عن اتحاد مصنعي وباحثي الصناعات الصیدالنیة 
في دول مجلس التعاون الخلیجي وقواعد الممارسة الخاصة 

الصادرة عن االتحاد األوروبي للصناعات بترویج األدویة 
والجمعیات الصیدالنیة والقواعد اإلرشادیة الصادرة عن اتحاد 
استخبارات أعمال الرعایة الصحیة البریطاني وقواعد كاب 

) وقواعد الممارسة الصادرة عن CAP Codeالبریطانیة (
اتحاد الصناعات الصیدالنیة البریطاني وقواعد االتحاد الدولي 

صنعین والجمعیات الصیدالنیة وقواعد الممارسة الخاصة للم
بالعالقات مع منظمات المرضى الصادرة عن االتحاد األوروبي 
للصناعات والجمعیات الصیدالنیة وقواعد الممارسة المحلیة 
الخاصة بدول تلك المنظمات وقواعد التسویق الصیدالني 

یق وقواعد الصادرة عن الجمعیة األوروبیة للرأي وأبحاث التسو
االتحاد األوروبي ألبحاث السوق الصیدالنیة وقواعد الكشف عن 
المعلومات الخاصة بمھنیین ومنظمات الرعایة الصحیة الصادرة 
عن االتحاد األوروبي للصناعات والجمعیات الصیدالنیة لعام 

) أیة قواعد إرشادیة وأحكام صادرة عن ھیئات ذاتیة 2و( 2014
 ) أعاله.1ورد في النقطة ( التنظیم فیما یتعلق بما

قبول  ) تاریخ1ما یأتي أوالً من التالي: (تاریخ السریان:  
) ذلك 2أمر الشراء ذي الصلة الصادر عن المورد؛ أو (
 رد.لموالتاریخ اآلخر حسبما توافق علیھ أستیالز كتابی�ا مع ا

 في : وتعني الشروط واألحكام العامة (بماالشروط واألحكام
ات مشار إلیھا في تلك الشروط واألحكام ذلك أیة سیاس

 العامة).

: ویعني أي عقد یبرم بین المورد وأستیالز لشراء العقد
البضائع أو الخدمات من قبل أستیالز والذي تتم صیاغتھ وفقًا 

 .2.3للشروط واألحكام 

 أو لملكیة المباشرة: بالنسبة ألي شخص، تعني (أ) االسیطرة
) بالمائة على %50غیر المباشرة لما ال یقل عن خمسین (

أساس مخفض بالكامل من أسھم التصویت و/أو المصالح 
االقتصادیة الخاصة بالشخص المعني، أو (ب) الحیازة 

 جیھالمباشرة أو غیر المباشرة لسلطة توجیھ أو العمل على تو
لمعني (سواء تمت اإلدارة أو السیاسات الخاصة بالشخص ا

ح ممارستھا أم ال وسواء كانت من خالل ملكیة أسھم أو مصال
ملكیة أخرى بموجب عقد أو خالفھ)، ویتم تفسیر مصطلح 

 "خاضع للسیطرة" طبقًا لذلك.

 ر أوأي كشف أو اطالع أو معالجة أو تغییانتھاك البیانات: 
تدمیر غیر مصرح بھ أو غیر قانوني أو أي فقدان عرضي أو 

 ار بالمعلومات الشخصیة. إضر

ل ذلك الشخص الذي (سواء بمفرده أم بشكمراقب البیانات: 
مشترك مع أشخاص آخرین) یقوم بتحدید األغراض التي یتم 

نات بیامن أجلھا والطریقة التي تتم بھا أو سیتم بھا معالجة ال
 الشخصیة.

ات ذلك الشخص الذي یقوم بمعالجة البیانمعالج البیانات: 
 أي مراقب بیانات. نیابة عن

 خرآل: أي تشریع قید التطبیق من وقت تشریع حمایة البیانات
في ظل أي اختصاص والئي یقوم بتنظیم عملیة جمع 
واستخدام ومعالجة البیانات الشخصیة أو الذي یتعلق 
بخصوصیة البیانات الشخصیة ویكون منطبقًا على عملیة 

 دون حصر توفیر البضائع أو الخدمات بموجب العقد شامالً 
 أیة تشریعات نافذة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

) : وتعني البضائع (شاملة أیة جزء أو أجزاء منھاالبضائع
التي سیتم توریدھا إلى أستیالز من المورد بموجب ھذه 

 الشروط واألحكام وكما ھي مبینة في أمر الشراء.

رید : وتعني فیما یخص عملیة توقواعد الصناعة السلیمة
الخدمات وأیة التزامات أداء متصلة بھا عملیة توفیر تلك 
الخدمات أو أداء تلك االلتزامات المصاحبة باستخدام درجة 
المھارة والعنایة واإلشراف والبصیرة ومراقبة الجودة وإدارة 
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الجودة طبقًا لما یكون من وجھة نظر معاییر الصناعة (في 
التقنیات والمواد ذلك الوقت ذي الصلة) أفضل العملیات و

 المقبولة بشكل عام.

: وتعني جمیع براءات االختراع حقوق الملكیة الفكریة
ت وطلبات براءات االختراع والتصامیم وحقوق قواعد البیانا

ء وحقوق النسخ والعالمات التجاریة والمعرفة الفنیة وأسما
النطاق والحقوق المعنویة والحقوق في المعلومات السریة 

یة ال األخرى لحقوق الملكیة الفكریة أو الصناعوجمیع األشك
سواء كانت مسجلة أم ال وسواء كانت ساریة في جمیع دول 

 العالم أم ال.

 كافة المعرفة والمعلومات والبیانات  المعرفة الفنیة:
 واالختراعات والتحسینات والنتائج.

: وتعني جمیع القوانین والقواعد والمتطلبات القوانین
 توجیھات واألوامر وقواعد الممارسة الخاصةالتنظیمیة وال

بأي اختصاص والئي ینطبق على عملیة توفیر البضائع أو 
الخدمات، وقواعد تنظیم المنتجات الصیدالنیة في دولة 
اإلمارات العربیة المتحدة واالتحاد األوروبي وأي قرار 
قضائي صادر من أیة محكمة في إطار االختصاص القضائي 

عد إرشادیة أو أمر صادر عن أیة سلطة ذي الصلة أو قوا
 حكومیة أو ھیئة تنظیمیة فیما یتعلق بما ورد أعاله.

أو نتاج : جمیع المستندات و/أو المنتجات و/أو المواد و/المواد
 األعمال یتم إعدادھا و/أو تسلیمھا من المورد لصالح/إلى

 أستیالز بموجب أمر شراء.

، ا یقتضي السیاق): ویعني أستیالز أو المورد (حسبمالطرف
 كالھما. طرفینوتعني كلمة 

ید لى قوتعني البیانات التي تتعلق بفرد عالبیانات الشخصیة: 
ت الحیاة یمكن تحدیده من تلك البیانات أو من تلك البیانا

 والمعلومات األخرى التي تكون في حوزة أو من المحتمل أن
ن تكون في حیازة مراقب البیانات والتي تشمل أي تعبیر ع

رأي حول فرد وأیة إشارة إلى مراقب البیانات أو أي شخص 
 آخر فیما یخص ذلك الفرد.

وتعني القواعد اإلرشادیة أو القواعد أو السیاسة   :السیاسة
الخاصة بأستیالز كما ھو مشار إلیھ في ھذه الشروط واألحكام 
أو في العقد وحسبما یتم تعدیلھا من وقت آلخر، وتعني كلمة 

 یع ما سبق.جم السیاسات

: وتعني األمر الكتابي من أستیالز المؤسس أمر الشراء
و والخاضع لھذه الشروط واألحكام من أجل شراء البضائع و/أ

 الخدمات من المورد. 

ین : وتعني أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء والموظفالممثلون
ن والوكالء والمدققین والمستشارین المھنیین والمقاولین م

 ن بكل طرف من الطرفین.الباطن الخاصی

: وتعني المواصفات الفنیة المكتوبة للبضائع المواصفات
المنصوص علیھا على موقع المورد اإللكتروني أو المشار 
إلیھا في كتالوج مبیعات المورد أو العرض الخاص بھ أو 

ول المستندات األخرى المكتوبة المرسلة إلى أستیالز قبل قب
 .امحددة من قبل أستیالز كتابی� أمر الشراء أو المواصفات ال

: وتعني أیة خدمات یتم تقدیمھا من المورد إلى الخدمات
أستیالز بموجب ھذه الشروط واألحكام حسبما ھو وارد في 

 أمر الشراء.

 لذيا: ویعني الفرد أو المؤسسة أو الشركة أو الكیان المورد
 یدخل في العقد.

 عدم أو (في حالة الفترة المحددة في العقد ذي الصلةالمدة:  
م ذكر تلك الفترة) أو الفترة إلى حین ذلك التاریخ حیث أت
ت المورد تورید البضائع و/أو الخدمات مراعاة منھ لمتطلبا

 لھذا العقد وبما یرضي أستیالز طبقًا لرؤیتھا المطلقة. 

اء سم: العالمات التجاریة والشعارات واألالعالمات التجاریة
 ذلك اال أو تستخدمھا أستیالز بما فيالتجاریة التي تمتلكھا 

دون الحصر تلك المستخدمة على أو فیما یتصل بمنتجات 
 أستیالز الصیدالنیة واسم أستیالز التجاري.

 دقعلا .2

 ءارشل زالیتسأ لبق نم اًضرع ءارشلا رمأ لكشی 2.1
 طورشلا هذھل ًاقبط دروملا نم تامدخلا وأ/و عئاضبلا

  .ماكحألاو

2.2  

2.3  

 ةصاخلا طورشلا كلت عم ماكحألاو طورشلا هذھ قبطنتو 2.4
 دیربلا ربع وأ ةیباتك ىرخأ ةلسارم ةیأو ءارش رمأ لكب
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 لبق زالیتسأ نم ةملتسمو دروملا نم ةلسرم ينورتكلإلا
 ءانثتساب دقع لك ىلع دروملا ىلإ ءارشلا رمأ لاسرإ
 وأ طورش ةیأ ةلماش ىرخألا ماكحألاو طورشلا عیمج
 وأ دئاسلا فرعلا وأ لامعألا لاجم بجومب ةینمض ماكحأ
 اھنأ دروملا معزی دق يتلا وأ لمعلا ىرجم بجومب
 نع رداص دنتسم وأ ةلسارم ةیأ يف ةرھظُم وأ قبطنت
 نوكت دق ماكحأو طورش ةیأ رصحلا نودً الماش ،دروملا
 ىلإ رداصلا ءارشلا رمأل يباتك لوبق يأ يف ةنمضتم

  .دروملا

 سیسأت متیو ،دروملا نمً الوبقم ءارشلا رمأ رابتعا متی 2.5
 هذھ ىلع ءانب تامدخلا وأ/و عئاضبلا دیروتل دقع
 يتأی امھیأ يتآلا نم يأ يف كلذو ،ماكحألاو طورشلا
 ىلإ ءارشلا رمأل ا�یباتكً الوبق دروملا رادصإ (1) ً:الوأ
 عم قستی فرصت يأب دروملا مایق (2) وأ ؛زالیتسأ

 .ءارشلا رمأ ةیبلت

 ماكحألاو طورشلا هذھ بجومب زالیتسأ قوقح نوكت 2.6
 ةیعیرشتلا تانامضلاو ماكحألاو طورشلا ىلع ةیفاضإ
 دیق تاعیرشتلا عیمج بجومب زالیتسأ حلاصل ةینمضلا

  .ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود يف قیبطتلا

 عئاضبلا .3

 :عئاضبلا نأ زالیتسأل نمضیو دروملا دھعتی 3.1

 تایمكلل بناوجلا ةفاك نم ةیعارم نوكتس 3.1.1
 تانیعلاو طامنألاو فصولاو میمصتلاو ةدوجلاو
 امك (اھیلع تالیدعت ةیأو) تافصاوملاو ةیداملا
 ھبلطت امبسح وأ/و ،دقعلا يف ھیلع صوصنم وھ

 ؛دروملا نم زالیتسأ

 يتأتس اھنأو ءاطخألاو بویعلا نم ةیلاخ نوكتس 3.1.2
 ةدیج داوم نم ةعونصم نوكتسو دیج میمصتب
 ةیأل ًاقبط ءادألا ىلع ةرداق نوكتسو ةدوجبو

  ؛دقعلا يف اھیلع صوصنم رییاعم

 ةیعیرشتلا دعاوقلاو تابلطتملا عیمج يعارتس 3.1.3
 عضوو عینصتلاب ةقلعتملا نیناوقلا عیمجو
 ةلوانملاو نیزختلاو ةئبعتلاو ةیفیرعتلا تامالعلا
 تقولا يف عئاضبلاب ةصاخلا تاعیبملاو میلستلاو
 رصحلا نود كلذ يف امب ،اھدیروت ھیف متی يذلا

 ةیضرملا ةقایللاو ةدوجلاب عئاضبلا نوكت نأ
  ؛اھنم ةدوصقملا ضارغألل

 هذھ يف ةفرعم يھ امبسح تافصاوملا يعارتس 3.1.4
 ؛ماكحألاو طورشلا

 لكشب ةأبعمو ةینبمو ةممصمو ةلكشم نوكتس 3.1.5
 .ةحصلا ىلع اًرطخ لكشت نأ نودو نمآ

 لوح ةیفاك تامیلعتب ةبوحصم عئاضبلا دیروت نیعتی 3.2
 فالخ ىلع قفتا اذإ الإو ،ةیحالصلا تقوو مادختسالا
 نیعتی (ًابولطم رمألا ناك اذإو) نیفرطلا لبق نم كلذ
 ىلإ ًابیردت ةصاخلا ھتقفن ىلع مدقی نأ دروملا ىلع
 نمآلا مادختسالل ا�یرورض كلذ ناك اذإ زالیتسأ

 .عئاضبلل حیحصلاو

 ىلإ اھلاسرإب فیلكتلا وأ/و عئاضبلا بیكرتب دروملا موقی 3.3
 دروملا ىلع نیعتیو  .زالیتسأ لبق نم ةددحملا عقاوملا
 لاسرإ وأ/و بیكرت ةیلمع يف لخادلا ھلثمم نأ نامض

 .قئاللا لكشلاب لھؤمو بسانم عئاضبلا

 دروملا نوكی ،رابتخا وأ صحف يأ نع رظنلا فرصبو 3.4
ً الوؤسم  نأش نم نوكی نلو عئاضبلا نع لماك لكشب
 فالخب وأ لیلقت تارابتخالا وأ تاصوحفلا كلت نم يأ

 .دقعلا بجومب دروملا تامازتلا ىلع ریثأتلا كلذ

 تامدخلا .4

 متی تامدخ يأ نأ زالیتسأ ىلإ دھعتیو دروملا نمضی 4.1
 لكشلاب نیعملا نطابلا نم ھلواقم وأ دروملا نم اھمیدقت

  :نوكتس حیحصلا

 ةدراولا تافصاوملاو فاصوألا عیمجل ةیعارم 4.1.1
 ؛دقعلا يف

 قئاللاو حیحصلا لكشلاب اھتیدأت متیس اھنأو 4.1.2
 ةیاعرلاو ةراھملاو ةیانعلاو ةعرسلابو

  ؛نیبولطملا

 دقعلا عم قفتی امب تامدخلا كلت میدقت متیس ھنأو 4.1.3
 لكشب اھیلع فراعتملا ةیراجتلا تاسرامملاو
 ةعبتملا ةیسایقلا ةسرامملا دعاوقل ًاقبطو ماع
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 ةینالدیصلا تاسرامملل ًاقبطو ةعانصلا لاجم يف
 ؛ةدیجلا

 رییاعملاو نیناوقلا عیمج يعارتس اھنأو 4.1.4
 تاھج يأ نع ةرداصلا ةلصلا تاذ تابلطتملاو
 تارامإلا ةئیھ كلذ يف امب) ةیعیرشتو ةیمیظنت
 نمألا تاسایسو (سییاقملاو تافصاوملل
 ةلوقعملا تاھیجوتلا يعارتس اھنأو ،ةمالسلاو

 .زالیتسأ نع ةرداصلا ةعورشملاو

 ىلع ةیفاضإ ةفلكت نود نم ،دروملا ىلع نیعتی 4.2
 :يتآلاب مایقلا ،زالیتسأ

 ةلامعلاو دراوملاو ةیانعلاو تقولا مادختسا 4.2.1
 ءادألا لجأ نم نیبولطملا ةراھملاو ةبردملا
 عم قفاوتی امب تامدخلا عیمجل حیحصلاو قئاللا

 ؛ةدیجلاو ةمیلسلا ةعانصلا تاسرامم

 ةبولطملا ىرخألا تادعملاو تاودألا عیمج ریفوت 4.2.2
 ؛تامدخلا ةیدأتل

 نیرخآلا نیدروملا عیمج عم ةنسح ةینب نواعتلا 4.2.3
 ؛تامدخو عئاضب زالیتسأ ىلإ نومدقی نیذلا

 ةیلیغشتلا تاھیجوتلا عیمجو تاسایسلا ةاعارم 4.2.4
 نوكت يتلاو زالیتسأب ةصاخلا ىرخألا ةلوقعملا
 زالیتسأ لبق نم ددحم وھ امك دقعلا عم ةقستم

 ؛رخآل تقو نم

 ملع ىلع دروملا نوكی امنیح اًروف زالیتسأ غالبإ 4.2.5
 ریفوتب ھتردق ىلع ریثأتلا اھنأش نم ةلأسم ةیأب

 .دقعلا عم قفتی امب تامدخلا

 تامدخلا میدقتو عئاضبلا میلست .5

 موسرو ةیكرمجلا اھموسر عفد عم عئاضبلا میلست متی 5.1
 رخآلا میلستلا ناكم ىلإ وأ زالیتسأ لمع ناكم ىلإ لقنلا
 میلست لبق ءارشلا رمأ يف ا�یباتك زالیتسأ هددحت امبسح
 تقولا يف تامدخلا عیمج ةیدأت نیعتیو ،عئاضبلا
 دروملا ىلع نیعتی  .دقعلا بجومب نیددحملا ناكملاو
 ةصاخلا ھتیلوؤسمو ھتقفن ىلع عئاضبلا میوكتو غیرفت

 .زالیتسأ تاھیجوت بسح

 ناك كلذ متی مل نإف ،دقعلا يف میلستلا خیرات دیدحت متی 5.2
 وأ ءارشلا رمأ خیرات نم ةعاس 48 نوضغ يف میلستلا
 لكشب زالیتسأ بلطت امبسح كلذ نع ركبم خیرات يف

 .يرھوج رمأ میلستلا تقو لماعف .لوقعم

 يتآلا فالخب زالیتسأ لبق نم ھطارتشا متی ام ادع امیفو 5.3
 لمعلا مایأ يف تامیلستلا عیمج زالیتسأ لبقت ،دقعلا يف
 ىلإ اًحابص 9:00 ةعاسلا نم أدبت يتلاو ةیدایتعالا
 ةیبرعلا تارامإلا ةلود تیقوتب ًءاسم 5:00 ةعاسلا

 .ةدحتملا

 میلست ةیلمع لك نأ نم دكأتلا دروملا ىلع بجی 5.4
 نمض نم) نیبی میلست راعشإب ةبوحصم نوكت عئاضبلل
 تاوبعلا ددعو ھخیراتو ءارشلا رمأ مقر (ىرخأ رومأ
 ام بسح لحارم ىلع میلستلا ةلاح يفو ،تایوتحملاو
 نایبت نیعتی ،هاندأ سماخلا دنبلا يف ھیلع صوصنم وھ

 .اھمیلست متیس يتلا ةیقبتملا تایمكلا

 ىلع میلستلا ىلع ا�یباتك زالیتسأ ةقفاوم ةلاح يفو 5.5
 قلعتی امیف دحاو دقع ھنأ ىلع دقعلا ریسفت متی ،لحارم
 لكشی ،رظنلا فرصبو .میلستلا لحارم نم ةلحرم لكب
 میلستلا لحارم نم ةلحرم ةیأ ةیدأت نع دروملا زجع

 .ًایغال دقعلا لماك رابتعال زالیتسأل ا�قح

 قوفت تایمكب زالیتسأ ىلإ عئاضبلا میلست ةلاح يفو 5.6
 لباقم دادسلا زالیتسأ ىلع نوكی نل ،ةبولطملا تایمكلا
 ةدایز ةیأ لظتو ،ةبولطملا تایمكلا ىلع ةدایز ةیأ
 ھتقفن ىلع دروملا ىلإ اھتداعإ متتو دروملا ةیلوؤسم

 .ةصاخلا

 دعب الإ عئاضبلا تلبق اھنأ زالیتسأ رابتعا متی نلو 5.7
 .میلستلا بقع عئاضبلا صحفل مایأ ةعبس ىلع اھلوصح
 يأ عئاضبلل مالتسا لاصیإ زالیتسأ رادصإ لكشی نلو
 زالیتسأل نوكی امك  .عئاضبلا كلت ةعیبط وأ ةلاحب رارقإ
 ةدمل اھلوبق متی مل ھنأ ول امك عئاضبلا ضفر يف قحلا

  .عئاضبلا يف ةیفخ بویع يأ روھظ دعب اًموی 28

 ةیكلملاو ةیلوؤسملا .6

 زالیتسأ اھلبقت نأ ىلإ دروملا ةیلوؤسم عئاضبلا لظت 6.1
  .هالعأ 5.7 ةرقفلا بجومب میلستلا بقع
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 عئاضبلا ةیكلم لقتنت ،5.7 ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عمو 6.2
 ،قبس امھیأ میلستلا خیرات وأ دادسلا خیرات زالیتسأ ىلإ
 لبق نم ةیكلملل موعزم زاجتحا يأ نع رظنلا فرصب

 .دروملا

 زالیتسأ ةیكلم .7

 :يتلا بلاوقلاو تاودألاو تادعملاو داوملا صخی امیف 7.1

 وأ ؛زالیتسأ نم دروملا ىلإ اھریفوت متی 7.1.1

 دروملا لبق نم اھمادختسا مت لب اھدیروت متی مل 7.1.2
  ،تامدخلاو عئاضبلا دیروتل صخألاب

 يف بلاوقلاو تاودألاو تادعملاو داوملا كلت عیمج لظت
 يف نوكت نكلو زالیتسأل ا�یرصح اًكلم تاقوألا عیمج
 يف ھیدل اھب ظافتحالا متیو ھتیلوؤسم ىلع دروملا ةزایح
 بلطلا بجومب) زالیتسأ ىلإ اھدر متی نأ ىلإ ةدیج ةلاح
 عم قفتی امب الإ اھنم صلختلا زوجی الو (زالیتسأ نم
 كلت مادختسا زوجی الو ،ةبوتكملا زالیتسأ تامیلعت
 متی امل ًاقبط الإ بلاوقلاو تاودألاو تادعملاو داوملا

  .زالیتسأ لبق نم ھب حیرصتلا

 تاقفنلاو موسرلا .8

 ،دقعلا يف تامدخلا وأ عئاضبلا موسر ىلع صنلا متی 8.1
 وأ ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض موسرلا كلت لمشت الأ ىلع
 ةیموكحلا ةطلسلا لبق نم ةضورفملا تاعیبملا ةبیرض
 عیمج لمشت نكلو (ًاقبطنم رمألا ناك امثیح) ةلصلا تاذ
 بئارضلاو ةیكرمجلا موسرلاو میلستلا باعتأو موسرلا
 نیب ةباتك كلذ فالخب اھیلع قافتالا متی يتلا ىرخألا

 .("موسرلا") نیفرطلا

 ةعضاخ ةیفاضإ موسر وأ رعسلا يف تارییغت ةیأ نوكتو 8.2
 .زالیتسأ نم ةحیرصلا ةقبسملا ةیباتكلا ةقفاوملل

 نع زالیتسأ ىلإ ةروتاف لاسرإ دروملا ىلع نیعتیو 8.3
 :يتآلا

 ةلاح ةیأ يف نكلو ،اھمیلست بقع عئاضبلا 8.3.1
 ؛زالیتسأ ىلإ میلستلا بقع رھشأ ةثالث لالخ

 و

 زالیتسأ تبلط اذإ الإ اھمامتإ بقع تامدخلا 8.3.2
 .ةینمز لصاوف ءارشلا رمأ يف

 ریتاوفلا عیمج يف ءارشلا رمأ مقر ىلإ ةراشإلا بجت 8.4
 ةیلوؤسم ةیأ لبقت نل زالیتسأ نأ دروملا قفاویو
 رمأ مقر ركذت ال يتلا ریتاوفلا نع دادس تامازتلاو
 كلذ فالخ ىلع ةقفاوملا تمت اذإ الإ كلذو ،ءارشلا

 .زالیتسأ نم ا�یباتك

 وأ/و تاقفن دادس ىلع ةباتك ًاقبسم زالیتسأ تقفاو اذإ 8.5
 كلذب زالیتسأ موقت ،دروملا لبق نم ةفورصملا غلابملا

 :يذلا دحلا ىلإ

 ةفورصملا غلابملا وأ/و تاقفنلا كلت ھیف نوكت 8.5.1
 ةیراجتلا دوھجلاب دروملا ماقو ةلوقعم
 كلت نع فشك يأ ءرد لجأ نم ةلوقعملا

 و ؛ةفورصملا غلابملا وأ/و تاقفنلا

ً الامجإ رشابم لكشب اھلذبب دروملا ماق 8.5.2
 ءادأ وأ عئاضبلا دیروت لجأ نم ا�یرصحو

 و ؛داوملا ریفوت وأ تامدخلا

 وأ تامدخلا ءادأ وأ عئاضبلا دیروت مت اذإ 8.5.3
 وأ/و تاقفنلا كلت دروملا دبكت ،داوملا ریفوت
 ةسایس عم قفاوتلاب ةفورصملا غلابملا
 دروملا تاقفن لوح ةیداشرإلا تامیلعتلا

  و ؛زالیتسأب ةصاخلا

 ةفورصملا غلابملا وأ/و تاقفنلا نوكت الأ 8.5.4
 و ؛دعب اھلذب متی يتلا فیلاكتلاب قلعتت

 ةمیق ةبیرض ةروتاف میدقتب دروملا موقی نأ 8.5.5
 وأ تاقفنلا دونب نم لك نع ةیراس ةفاضم

 .اھلذب يتلا ةفورصملا غلابملا

 تابیترت عیمجب مایقلا يف رایتخالا قح زالیتسأل نوكیو 8.6
 دادس زالیتسأ ىلع نیعتی الو  .دروملا نع ةباین رفسلا
 رفسلا تاقفن نع ةئشانلا تاقفنلاب قلعتی امیف نیمأت يأ

 .دروملاب ةصاخلا

تدرج جمیع بنود المدفوعات في أي فاتورة، وتظھر  8.7
أي رسوم مصرفیة كمبالغ منفصلة. یجب على المورد 
الحفاظ على فواتیر ضریبیة صحیحة تشیر إلى موقع 
وقیمة وتاریخ جمیع المدفوعات وجعل ھذه الفواتیر 
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ي وقت. یتم رد جمیع المتاحة الستالز تحت أمر في أ
المصروفات على أساس حركة المرور الصارمة وال 

یجوز للمورد فرض أي زیادة أو ضریبة القیمة المضافة 
 على أي مدفوعات.

 

 دادسلا .9

 عم قفتی امب تامدخلاو عئاضبلل دروملا ریفوت ةطیرش 9.1
 وأ/و عئاضبلا لباقم موسرلا زالیتسأ ددست ،دقعلا
 نم اًموی 60 لالخ دقعلا يف نیبم وھ امك تامدخلا
 كلذ فالخ ىلع قافتالا مت اذإ الإ ،ةروتافلا مالتسا خیرات
ً ایرھوج دادسلا تقو لماع نوكی نلو  .دقعلا يف  يف

 .دقعلا

 يف دقعلا بجومب ةقحتسم غلابم ةیأ دادس متی مل ام اذإو 9.2
 قوقحب لالخإلا نودو ةلاحلا هذھ يفف ،اھقاقحتسا خیرات
 ىلع ةدئاف ضرف متی دقعلا بجومب نیرخآلا نیفرطلا
 لماكلاب هدادس خیرات ىتحو ھقاقحتسا خیرات نم غلبملا
 ىلع ا�یونس %2 لدعمب كلذو مكح يأ رودص دعبو لبق
 تقو نم ينطولا يبد كنب لبق نم ددحملا ةدئافلا رعس
 وأ عئاضبلا تامیلست قیلعت دروملل زوجی الو .رخآل

 .اھدعوم يف ددست مل غلابم يأل ةجیتنك تامدخلا

 مالتسا لبق تامدخلا وأ عئاضبلا ریفوت دروملل زوجی الو 9.3
 ةمزتلم ةریخألا نوكت نلو ،زالیتسأ نم ءارش رمأ
 لبق تامدخو عئاضب ریفوت ریظن دروملا ىلإ دادسلاب
 وأ ھقیلعت زوجی ال يذلاو ءارش رمأل دروملا مالتسا

 .لوقعم ببس نودب زالیتسأ لبق نم هریخأت

 زالیتسأ ظفتحت ،رخآ كرادت وأ قح يأب لالخإلا نودو 9.4
 نم تقو يأ يف قحتسم غلبم يأ ةصاقم يف قحلاب
 غلابم ةیأ نم ةعباتلا اھتانایك وأ زالیتسأ ىلإ دروملا
 دروملا ىلإ ةعباتلا اھتانایك وأ زالیتسأ ىلع ةقحتسم

 .دقعلا بجومب

یجوز ألستیالز استخدام منفذ للغیر، إنفوسیس بي بي أو  9.5
د (أو ذلك الكیان اآلخر تقوم أستیالز لیمتد، القائم في الھن

باختیاره من وقت آلخر)، بغرض معالجة الفواتیر 
المرسلة من قبل المورد إلى أستیالز.  سیتم مسح فواتیر 
المورد إلكترونی�ا وسیتم تقییمھا من قبل موظفي منفذ 
الغیر فقط لغرض معالجة تلك الفواتیر.  وبإرسال 

المورد على معالجة فواتیره الفواتیر إلى أستیالز، یوافق 

(بما في ذلك أیة بیانات شخصیة تتضمنھا تلك الفواتیر) 
 بھذه الطریقة.

 قیقدتلا قوقح .10

 ةحیحصو ةلماك تالجسب ظفتحی نأ دروملا ىلع نیعتی 10.1
 امبسح كلذو ةمعاد تادنتسم نم اھبحاصی امو ةثدحمو
 صخی امیف وأ قیبطتلا دیق نیناوقلا بجومب بولطم وھ
 رشع نع لقت ال ةرتفلو ةمربملا دوقعلا نم دقع لك
 ةرتفلا نع اھدادس متی ةعفد رخآ دعب تاونس (10)

 .قیبطتلا دیق نیناوقلا بجومب اھیلع صوصنملا

 ،دروملا نم راطخإ مالتسا خیرات نم مایأ ةسمخ لالخو 10.2
 عالطالاب (نیعملا اھلثمم وأ) زالیتسأل حامسلا متی
 تایلمع وأ تالجس ةیأ خسنو  قیقدتلاو صحفلاو

   :لجأ نم كلذو عینصت

 دعاوقلاو نیناوقلل ةاعارملا ىدم دیدحت 10.2.1
  وأ/و ؛قیبطتلا دیق تاسایسلاو

  وأ/و ؛دقعلا ماكحأ ةاعارم ىدم دیدحت 10.2.2

 ماكحألاو طورشلل لمتحم كاھتنا نع فشكلا 10.2.3
  وأ/و ؛انھ 22و 21 نیدنبلا يف ةدراولا

 ةھج ةیأ لبق نم راسفتسا يأ ىلع درلا 10.2.4
 .ةیموكح

 امیف لماكلاب نواعتلا ةعباتلا ھتانایكو دروملا ىلع نیعتی 10.3
 .كلت قیقدتلا تایلمعب قلعتی

 ةیركفلا ةیكلملا قوقح .11

 فرطلل اًكلم ةمئاقلا ةیركفلا ةیكلملا قوقح ةفاك ىقبت 11.1
 .اھل كلاملا

 ماكحألاو طورشلا هذھ بجومب زالیتسأ دروملا حنمیو 11.2
 موسر يأ نم ةیلاخو ةمئادو ةیرصح ریغ ةصخر
 نم صیخارت حنم يف لماكلا قحلاب ةیملاعو زایتما
 ةصاخلا ةمئاقلا ةیركفلا ةیكلملا قوقح مادختساب نطابلا
 قیقحتب ةعباتلا اھتانایكو زالیتسأل حامسلل كلذو دروملاب
 عیبو مادختسا كلذ يف امب) دقعلا نم ةدئافلا لماك

 .(داوملاو تامدخلا و عئاضبلا
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 ةئشانلا ةیركفلا ةیكلملا قوقح عیمج ا�یئاقلت لوؤتو 11.3
 موقیو ،ةعباتلا اھتانایكو زالیتسأ ىلإ داوملا قوقحو
 لزانت نم دكأتلاو) نع لزانتلاب كلذ بجومب دروملا
 صیخارتلاو نھرلا قوقحو موسرلا عیمج (نع ھیلثمم
 ةیركفلا ةیكلملا قوقح عیمجو تانوھرلاو ءابعألاو
 لماكب نامض عم ،ھیف ةنماكلا قوقحلاو داوملاو ةئشانلا

 .ھیلإ لزانتملل ةیكلملا

 مایقلا ةصاخلا ھتقفن ىلعو اًروف دروملا ىلع نیعتی 11.4
 :يتآلاب

 تاءارجإلا عیمجب (مایقلا ىلع لمعلا وأ) مایقلا 11.4.1
 ىرخألا تادنتسملا كلت عیمج ریرحتو رومألاو
 ضرغب رخآل تقو نم زالیتسأ بلطت امبسح
 زالیتسأ حلاصل دقعلا نم ةلماكلا ةدئافلا نیمأت
 ةیكلملا ةجحو قوقحلا عیمج كلذ يف امب
 ةیركفلا ةیكلملا قوقح نأشبو ةحلصملاو

 و ؛داوملاو ةئشانلا

 لزانتلاو تامدخلا میدقتو عئاضبلا نأب دھعتیو نمضی نأ 11.5
 زالیتسأ ىلإ داوملاو ةئشانلا ةیركفلا ةیكلملا قوقح نع
 قوقح يف دروملا ةصخرو (ًاقبطنم رمألا ناك امثیح)
 ىلإ دروملا نم ةرداصلاو ةمئاقلا ةیركفلا ةیكلملا
 ةصاخلا ةیركفلا ةیكلملا قوقح كھتنت نل زالیتسأ

 .ریغلاب

 عئاضبلا عیب وأ مادختسا نأب دھعتیو دروملا نمضیو 11.6
 ھنأش نم نوكی نل زالیتسأ لبق نم تامدخلا يقلتو

 .ریغلا قوقح كاھتنا

 زالیتسأل ةیراجتلا تامالعلاو يراجتلا مسالا .12

 تامالع مادختسا متی نأ ىلع نیفرطلا قافتا ةلاح يف 12.1
 نع ةباین) زالیتسأ موقت ،داوملا يف ةیراجتلا زالیتسأ
 حنمب (ةعباتلا اھتانایك لبق نم اھل صخرمكو اھسفن
 ىلإ زایتما موسر يأ نم ةیلاخو ةیرصح ریغ ةصخر
 دودح يف داوملا ىلع ةیراجتلا تامالعلا عضوب دروملا
 بجومب ھتامازتلاب دروملا ءافو لجأ نم اًدیدحت مزلی ام

 .دقعلا

 مسا ةیأو ةیراجتلا تامالعلا مادختساب دروملا موقی 12.2
 كلذو داوملاب قلعتی امیف وأ ىلع طقف زالیتسأل يراجت

 نم زالیتسأ لبق نم اھیلع صوصنملا ةقیرطلاو لكشلاب
 .كلذ فالخب سیلو رخآل تقو

 ةیرسلا .13

 ىلإ دتمت ةرتفلو دقعلا ةدم ةرتف لاوط دروملا ىلع نیعتی 13.1
 ةقلطم ةیرس يف يقبی نأ ةدملا كلت دعب تاونس رشع
 تافصاوملاو ةیراجتلاو ةینفلا ةفرعملا عیمج ةماتو
 ةعیبطلا تاذ تاردابملا وأ تایلمعلاو تاعارتخالاو
 لبق نم دروملا ىلإ اھنع فشكلا مت يتلاو ةیرسلا
 لامعأب قلعتت ىرخأ تامولعم ةیأو اھیلثمم وأ زالیتسأ
 لصحتی دق يتلا اھتاجتنمب وأ ةعباتلا اھتانایك وأ زالیتسأ
 كلت نع فشكلا دروملل زوجی الو ،دروملا اھیلع
 ةیرسلا تامولعملا كلت مادختسا وأ ریغلا ىلإ تامولعملا
 نوكی ام الإ ةقبسملا ةیباتكلا زالیتسأ ةقفاوم نود نم
 فشكلا دییقت دروملا ىلع نیعتی  .دقعلا بجومب اًمزال
 ھیلواقمو ھئالكوو ھیفظوم ىلإ ةیرسلا داوملا كلت نع
 ضرغل ھتفرعم بولطم نوكی ام دودح يف نطابلا نم
 ىلع نیعتیو ،زالیتسأ هاجت دروملا تامازتلا ءاربإ
 وأ ءالكولا وأ نیفظوملا ءالؤھ نأ نم دكأتلا دروملا
 تامازتلالا كلت لثمل نوعضاخ نطابلا نم نیلواقملا

 .دروملا امك ةیرسلاب

 تاونس رشع ةرتفلو دقعلا ةدم لاوط دروملل زوجی ال 13.2
 طورشلا هذھ دوجو نع ریغلل فشكلا ةدملا كلت دعب
 دیروتب موقی ھنأ عقاو وأ/و دقع يأ وأ/و ماكحألاو
 ىلع لوصحلا نود زالیتسأ ىلإ تامدخلا وأ/و عئاضبلا

  .ةقبسملا ةیباتكلا زالیتسأ ةقفاوم

 تانایبلا ةیامح .14

 مھیلثمم ةاعارم نم دكأتلاو ةاعارم نیفرطلا ىلع نیعتی 14.1
 يتلا تانایبلا ةیامح تاعیرشت يف ةدراولا ماكحألا كلتل
 متی دق يتلا ةیصخشلا تانایبلا لك وأ يأ ىلع قبطنت
 امھنم يأ لبق نم اھیلع لوصحلا وأ اھنع فشكلا

 .تامدخلا وأ/و عئاضبلا ریفوتل ةجیتنك

 تانایبلا ةجلاعمب دروملا ھیف موقی يذلا دحلا ىلإو 14.2
 ،تامدخلا وأ/و عئاضبلا ریفوت قایس يف ةیصخشلا
 ةباین لمعی تانایب جلاعمك طقف كلذب مایقلا ھیلع نیعتی
 اذھ تابلطتم عم قفتی امبو تانایب بقارمك زالیتسأ نع

 .دقعلا
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لن یقوم المورد بمعالجة البیانات الشخصیة إال بما  14.3
 یتفق مع تعلیمات أستیالز القانونیة، ولن یكون على

 المورد اآلتي:

تولي أیة مسؤولیة في تحدید األغراض  14.3.1
التي تتم معالجة البیانات الشخصیة من 

م بھا معالجة أجلھا وال الطریقة التي تت
 البیانات الشخصیة؛ أو

معالجة البیانات الشخصیة من أجل  14.3.2
 أغراضھ الخاصة.

تفوض أستیالز المورد بتعھید معالجة البیانات  14.4
 الشخصیة بموجب العقد إلى ممثل بشرط:

أن یقوم المورد بالحصول على الموافقة  14.4.1
المسبقة من أستیالز بشأن التعھید من 

 و الباطن؛ 

أن یحول المورد التزاماتھ بموجب ھذا  14.4.2
البند لحمایة البیانات الشخصیة بالكامل 
إلى أي ممثل یقوم بتعیینھ بحیث ال تقل 
شروط معالجة البیانات الواردة في العقد 
من الباطن عن صرامة شروط معالجة 
البیانات الشخصیة المنصوص علیھا في 

 ھذا البند؛ و

مسؤوالً بالكامل في  أن یظل المورد 14.4.3
مواجھة أستیالز عن التصرفات 
واألخطاء وأعمال اإلغفال الصادرة عن 
أي ممثل یقوم المورد بتعیینھ لمعالجة 

 البیانات الشخصیة.

یتعین على المورد التأكد من أنھ (وأی�ا من ممثلیھ)  14.5
ال یقوم بنقل أي بیانات شخصیة إلى خارج دولة 

 دة إال حین أن یقوم بجمیعاإلمارات العربیة المتح
التدابیر واألمور التي تراھا أستیالز ضروریة من 
أجل ضمان مستوى الحمایة المالئم للبیانات 
الشخصیة التي سیقوم المورد أو أي من ممثلیھ 
بنقلھا (والتي قد تشمل دون الحصر الدخول في 

 عقداتفاقیة نقل بیانات مع أستیالز على أساس بنود ال
 متبع من قبل المفوضیة األوروبیة).النموذجي ال

یتعین على المورد تقدیم كامل المساعدة المطلوبة  14.6
بصورة معقولة من أستیالز لتمكینھا من الرد على 
أو االنصیاع إلى أو بخالف ذلك حل أي طلب أو 

 سؤال أو شكوى تتلقاھا أستیالز من:

أي فرد حي تتم معالجة بیاناتھ الشخصیة  14.6.1
 لمورد نیابة عن أستیالز؛ أومن قبل ا

 أیة ھیئة حمایة بیانات ذات صلة. 14.6.2

یتعین على المورد أن یضع طوال مدة ھذا العقد  14.7
ة التدابیر الفنیة والتنظیمیة الالئقة من أجل حمای

 البیانات الشخصیة من أي انتھاك للبیانات.

في حالة وقوع انتھاك للبیانات، یقوم المورد فوًرا  14.8
خطار أستیالز ویقوم بجمیع اإلجراءات واألمور بإ

التي تراھا أستیالز ضروریة لتدارك أو درء آثار 
ز انتھاك البیانات، ویتعین على المورد اطالع أستیال

على آخر التطورات بشأن انتھاك البیانات.  وفي 
حالة فقدان البیانات الشخصیة أو تضررھا أو 

تعین على تدمیرھا كنتیجة النتھاك البیانات، ی
المورد فوًرا استعادة تلك البیانات الشخصیة من 

 آخر نسخة احتیاطیة متاحة.

 نیمأتلا .15

 نأ دقعلا ةدم لاوط تاقوألا عیمج يف دروملا ىلع نیعتی
 ةبیط ةعمس تاذ نیمأت ةكرش ىدل لاعفو ٍراس نیمأتب ظفتحی
 نیمأت ةمیقب نوكی الأو دقعلا بجومب ھتامازتلا عیمج يطغی
 ثدحلا وأ ةدحاولا ةبلاطملا نع ينیلرتسا ھینج نویلم نم لقأ
 ،ةقلعتملا ثادحألا وأ تابلاطملا نم ةلسلس وأ دحاولا
 اًرھش 12 اھماوق ةرتف ةیأ لالخ ةیلوؤسملا دح يلامجإبو
 يف رمألا بلطت ام اذإو ،ينیلرتسا ھینج نییالم ةسمخ ةمیقب
 يلاحلا نیمأتلا طسق لاصیإو نیمأتلا ةصیلوب میدقت تقو يأ

 .ھیلع عالطالل زالیتسأ ىلإ

 ضیوعتلا .16

 اھتانایكو زالیتسأ ةیامحو ضیوعت دروملا ىلع نیعتی 16.1
 ریغ وأ ةرشابم تایلوؤسم يأ دض لماكلاب ةعباتلا
 نود نم اھتثالث لمشت نأ ىلع) ةیعبت وأ ةرشابم
 ةعمسلا ررضتو لامعألاو حابرألا رئاسخ رصحلا
 تاباصإ وأ رارضأ وأ رئاسخ وأ (ھباش امو ةیراجتلا
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 ةیرادإلا تاقفنلاو باعتألا لمشت) تاقفن وأ فیلاكت وأ
 تامارغلاو ةلوقعملا ىرخألا ةینھملاو ةینوناقلاو
 وأ ءابعألا وأ دئاوفلا وأ تاءازجلا وأ (ةیدایسلا
 نم اھریغ وأ تایوستلا وأ ماكحألا وأ رارضألا
 وأ ةلوذبملا وأ دض اھضیوعتب موكحملا رئاسخلا
 نع ةجتانلا ةعباتلا اھتانایك وأ زالیتسأ نم ةعوفدملا

 :ـب قلعتت يتلا وأ

 دروملا يلثمم وأ دروملا لبق نم كاھتنا يأ 16.1.1
 يف ةمدقملا تانامضلاو تادھعتلا نم يأل

 و ؛22.4و 11.5و 4.1و 3.1 دونبلا

 ھیلثمم وأ دروملا لبق نم كاھتنا يأ 16.1.2
 ؛14 دنبلا بجومب ھتامازتلال

 ریصقتلا وأ بصنلا لاعفأ وأ ةسرامملا ءوس 16.1.3
 و ؛ھیلثمم وأ دروملا بناج نم دمعتملا

 ةیصخشلا تاكلتمملا وأ تاراقعلاب رارضإلا 16.1.4
  ؛ھیلثمم وأ دروملا لبق نم

 ىلإ ةیدؤملا كلت اھیف امب صخش يأ ةباصإ 16.1.5
 ؛ھیلثمم وأ دروملا لبق نم ةافولا

 قوقح يأل موعزم كاھتنا وأ كاھتنا يأ 16.1.6
 وأ عینصت وأ مادختسا ببسب ةیركف ةیكلم
 دیروت وأ مادختسا وأ عئاضبلا دیروت

 و ؛(داوملا اھیف امب) تامدخلا وأ تاجتنملا

 ةیلوؤسم ةیأ نأشب زالیتسأ دض ةبلاطم ةیأ 16.1.7
 وأ فیلاكت وأ ةباصإ وأ ررض وأ ةراسخ وأ
 وأ اھؤالكو وأ زالیتسأ وفظوم اھدبكت تاقفن
 ھیف نوكت يذلا دحلا ىلإ ریغلا وأ لیمع يأ
 وأ ررضلا وأ ةراسخلا وأ ةیلوؤسملا كلت

 :تاقفنلا وأ فیلاكتلا وأ ةباصإلا

 قلعتت وأ نع أشنت وأ اھیف ببستلا مت (أ)
  وأ ؛داوملا وأ تامدخلا ریفوت وأ عئاضبلاب

 رشابم ریغ وأ رشابم كاھتنا جاتن تناك (ب)
 ریخأت وأ نع زجع وأ لامھإلاب مستی ءادأ وأ

 صوصنملا طورشلا ءادأ يف دروملا لبق نم
 .دقعلا يف اھیلع

 زالیتسأ ةیلوؤسم دح .17

 فورظ يأ تحت ةعباتلا اھتانایك نم يأ وأ زالیتسأ نوكت نل
 وأ ةرشابم وأ ةیعبت حابرأ رئاسخ وأ رارضأ نع ةلوؤسم
 تناك ءاوس ةیضرع وأ ةیئازج وأ ةصاخ وأ ةرشابم ریغ
 يأ وأ دروملا تابلاطم ىلع ءانب ةعقوتم ریغ وأ ةعقوتم

  :نع ةجتان رخآ فرط

 وأ ؛ينمض وأ حیرص نامض قرخ وأ كاھتنا (أ)

  وأ ؛دقعلا كاھتنا (ب)

  وأ ؛ةئطاخ تامولعمب ءالدإلا (ـج)

 وأ ؛لامھإلا (د)

  وأ ؛ةیریصقتلا ةیلوؤسملا (ـھ)

  .ھفالخ وأ يساسألا ھضرغب مایقلا نع كرادت يأ زجع (و)

 وأ دقعلا لاثملا لیبس ىلع) ةغیصلا نع رظنلا فرصبو
 يأب مدقتلا اھب متی يتلا (ھفالخ وأ ةیریصقتلا ةیلوؤسملا
 نم يأ وأ زالیتسأ نوكت نل ،فصنم ءارجإ وأ ينوناق ءارجإ
 وأ رارضألا نع ةلوؤسم لاوحألا نم لاح يأب ةعباتلا اھتانایك
 زالیتسأ لبق نم ةعوفدملا موسرلا ةمیق ىطختت يتلا رئاسخلا
 وأ رارضألا كلت يف تببست يتلا تامدخلا وأ عئاضبلا نع
 .ةلصلا تاذ تاكاھتنالا نم ةلسلس وأ كاھتنا لك نع رئاسخلا
 وأ ةافولا ةلاح يف رئاسخلا ىلع طرشلا اذھ قبطنی الو
 وأ زالیتسأ لامھإ ببسب نوكت يتلا ةیصخشلا ةباصإلا
 نم دمعتملا فرصتلا ءوس وأ زالیتسأ نم میسجلا لامھإلا
 ضرغب ةئطاخ تامولعمب ءالدإلا وأ بصنلا لامعأ وأ اھبناج
 ھیف بلطتی يذلا دحلا ىلإ وأ ،زالیتسأ بناج نم لایتحالا
 نم مغرلا ىلع ةیلوؤسملا لمحت صخألاب قبطنملا نوناقلا
 دیدحت وأ ءانثتسالا وأ ةیلوؤسملا نم لصنتلا ةغیص

 .ةیلوؤسملا
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 ةدملا .18

 لمعلا رمتسیو ،نایرسلا خیرات نم دقعلاب لمعلا أدبی 18.1
 ھئاھتنا خیرات لیبق دقعلا ءاھنإ مت اذإ الإ ھتدم لاوط ھب

 .ماكحألاو طورشلا هذھل ًاقبط

 ءاھنإلا .19

 ءاھنإ يف ببس يألو تقو يأ يف قحلا زالیتسأل نوكی 19.1
 ىلإ يباتك راطخإ میدقت بجومب ا�یئزج وأ ا�یلك دقعلا
 نع فقوتلا متی ھیلع ءانبو  اًموی 30 ھتدم دروملا
 ،اھمیدقت مت يتلا تامدخلا صخی امیفو ،دقعلاب لمعلا
 ضیوعتلا دروملا ىلإ عفدت نأ زالیتسأ ىلع نیعتی
 تقو يف ءارجإلا دیق لامعألا نع لوقعملاو لداعلا
 امیف رئاسخلا ضیوعتلا اذھ لمشی نل نكلو ءاھنإلا

 .ةیعبت رئاسخ وأ ةعقوتم حابرأ يأ صخی

 مدقت بجومب تقو يأ يف قحلا زالیتسأل نوكیو 19.2
 ةیأ نود اًروف دقعلا ءاھنإ يف دروملا ىلإ يباتك راطخإ

 :اذإ ءازج وأ ةفلكت

 قوقح) 11 طورشلل كاھتنا يأب دروملا ماق 19.2.1
 يراجتلا مسالا) 12و (ةیركفلا ةیكلملا

 13و (زالیتسأل ةیراجتلا تامالعلاو
 15و (تانایبلا ةیامح) 14و (ةیرسلا)
 (داسفلا ةضھانم ةسایس) 22و (نیمأتلا)

 ؛(نامألا تابلطتمو ةیئیبلا تابلطتملا) 23و
 وأ

 رییغت تاءارجإ يف لوخدلاب دروملا ماق 19.2.2
  وأ ؛يراجتلا ھنایك ىلع ةرطیس

 هارت رمأ يأب مایقلا لفغأ وأ دروملا ماق 19.2.3
 دق اھنأ ةلوقعملا اھرظن ةھجو نم زالیتسأ
 زالیتسأ ةعمسل ا�یدام اھیوشت وأ اًررض لكشت

 وأ ؛ةیراجتلا

 ءادأ نع فقوتلاب ددھ وأ نع دروملا فقوت 19.2.4
  وأ ؛(ا�یلك وأ ا�یئزج) ةیراجتلا لامعأ

 حبصت دحلا ىلإ دروملل يلاملا عضولا روھدت 19.2.5
 بجومب ھتامازتلا ءادأ ىلع دروملا ةردق ھیف

 رظن ةھجو نم) قئاللا لكشلاب دقعلا
 وأ ؛ةددھم (زالیتسأ

 وأ ؛دقعلل يدام كاھتنا باكتراب دروملا ماق 19.2.6

 يأ ىلع زجح وأ يذیفنت ءارجإ يأ ضرف مت 19.2.7
 وأ ؛دروملا لوصأ نم

 رداق ریغ حبصأ وأ اًرسعم دروملا حبصأ 19.2.8
 ةقحتسم اھعوقو لاح ھتامازتلاب ءافولا ىلع
 وأ لك ىلع ةیئاضق ةسارح ضرف مت وأ
 ماق وأ ،ةیراجتلا ھلامعأ وأ ھلوصأ ضعب
 ریبادت وأ تاءارجإ يف لوخدلاب دروملا
 وأ رمأل ًاعضاخ حبصأ وأ ھینئاد عم ةیوست
 جمد ضرغب نوكی ام فالخب) ةیفصتلاب رارق
 يأب قلعتی امیف (راسعإلل ةلكیھلا ةداعإ

 .يئاضق صاصتخا

 نوكی نل ،بابسألا نم ببس يأل دقعلا ءاھنإ لاح يفو 19.3
 تامازتلاو قوقحب لالخإلا ءاھنإلا اذھ نأش نم
 طورشلاب لمعلا رمتسی .ءاھنإلا لبق ةقحتسملا زالیتسأ
 ءاھنإلا دعب ينمضلا وأ حیرصلا رثألا تاذ ماكحألاو

 .ءاھنإلا اذھ نع رظنلا فرصب

 4و (عئاضبلا) 3 دونبلاب ةدراولا ماكحألا صخی امیف 19.4
 ةیكلم) 7 و (ةیكلملاو ةیلوؤسملا) 6 و (تامدخلا)

  ) 12و (ةیركفلا ةیكلملا قوقح) 11و (زالیتسأ
 13و (زالیتسأل ةیراجتلا تامالعلاو يراجتلا مسالا

 16و (نیمأتلا) 15و (تانایبلا ةیامح) 14و (ةیرسلا)
 18و (زالیتسأ ةیلوؤسم دح) 17و (ضیوعتلا)

 تامازتلاو (ةماع ماكحأ) 26و (ءاھنإلا) 19و (ةدملا)
 تامازتلالاو ماكحألا كلت عیمج لظت ،اھبجومب نیفرطلا
 مامتإ نیح ىلإو ةدملا ءاھتنا وأ ءاھنإ دعب ىتح ةیراس

 .دروملا لبق نم تامدخلا میدقت وأ/و عئاضبلا دیروت

 ةدراولا ماكحألا بجومب ءاھنإلا ىلع نافرطلا قفاوی 19.5
 ةیرھوج بابسأل ًءاھنإ لكشت 19 دنبلا اذھ يف انھ
 الو نیفرطلا نیب ةلدابتم ةقفاوم هرابتعا متیسو

  .ةمكحملا نم رمأ ىلع لوصحلا يعدتسی
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 تاكرادتلا .20

 ،زالیتسأل لوفكم رخآ كرادت وأ قح ةیأب لالخإلا نود 20.1
 يأ میدقتو عئاضب يأ دیروت متی مل ھنأ ةلاح يفو
 دروملا زجع اذإ وأ دقعلا ماكحأل ًاقبط داومو تامدخ
 امب ،دقعلا يف ةدراولا طورشلا كلت نم يأ ةاعارم نع
 ثلاثلا نیدنبلا يف ةدراولا ماكحألا رصحلا نود كلذ يف
 رثكأ وأ دحاوب ذخألا يف قحلا زالیتسأل نوكی ،عبارلاو
 لك لوبق مت ءاوس اھتیؤرل ًاقبط ةیلاتلا تاكرادتلا نم

 :زالیتسأ لبق نم تامدخلا وأ عئاضبلا ضعب وأ

 فقوب تامدخلا ذیفنت ءانثأ لوفكملا قحلا 20.1.1
 تامدخلاب قلعتت غلابم دادسب مازتلا يأ ءادأ
 نم يأ ةدوجلا يف يعاری ال ءادألا ناك اذإ
 وأ دقعلا يف اھیلع صوصنملا تاطارتشالا

 .ءادألا رخأت اذإ

 ؛دقعلا لاطبإ 20.1.2

 (اھضعب وأ اھلك) تامدخلا وأ عئاضبلا ضفر 20.1.3
 ھتقفنو ھتیلوؤسم ىلع دروملا ىلإ اھدرو
ً الماك ا�در نأ ساسأ ىلع ةصاخلا  عئاضبلل
 نم اًروف هدادس متیس ةدودرملا تامدخلا وأ

 ؛دروملا لبق

 زالیتسأ ةیؤرل ًاقبط) دروملل ةصرفلا ءاطعإ 20.1.4
 (اھبناج نم ددحملا ينمزلا راطإلا لالخو
 يف بیع يأ كرادت امإ ةصاخلا ھتقفن ىلعو
 تامدخلا ءادأ ةداعإ وأ تامدخلا وأ عئاضبلا
 يأب مایقلاو ةلیدب تامدخ وأ عئاضب دیروت وأ
 ماكحألا نم دكأتلل ةمزال ىرخأ لامعأ

 ؛اھب ءافولا مت دق دقعلا يف ةدراولا

 عئاضبلل ةیفاضإ تامیلست يأ لوبق وأ ضفر 20.1.5
 ىلع ءبع يأ نود نكلو تامدخلا وأ

 ؛دروملا

 ةمزال لامعأ يأب دروملا ةقفن ىلعو مایقلا 20.1.6
 ماكحأل تامدخلاو عئاضبلا ةاعارم لجأ نم

 و ؛دقعلا

 ةجیتن اھدبكت مت يتلا رارضألا كلتب ةبلاطملا 20.1.7
 .دقعلل دروملا تاكاھتنا وأ كاھتنال

 زالیتسأ تاسایسو قیبطتلا دیق نیناوقلا عیمج ةاعارم .21

 تامدخلا ةیدأت وأ/و عئاضبلا دیروت ىلع دروملا قفاوی 21.1
 دیق ةیعیرشتلا دعاوقلاو نیناوقلا عیمج عم قفاوتی امب
 دعاوق رییاعمو ةمیلسلا ةنھملا تایقالخأو قیبطتلا
 يف ةدئاسلا رییاعملا ىلعأو ةمئاقلا ةیكولسلا ةعانصلا

 .دروملا ةعانص لاجم

 نأ نم دكأتلل ھیعاسم لضفأ لذب دروملا ىلع نیعتیو 21.2
 نم تقو يأ يف اولخدی ملو نیلخاد ریغ ھیلثمم
 ال مھنأو ةھیزن ریغ ةیلامع ةسرامم ةیأ يف تاقوألا
 نیناوقلا فلاخت فیظوت فورظ ةیأ اوضرفی وأ اوقبطی

  .قیبطتلا دیق

 لمعلاو مازتلالا ىلع قفاویو أرق دق ھنأ دروملا رقیو 21.3
 صوصنملا زالیتسأ تاسایسل ھیلثمم ةاعارم ىلع
 ينورتكلإلا زالیتسأ عقوم ىلع ةحاتملاو هاندأ اھیلع
 كلت نم لك ةنیرق ةیلاتلا ةینورتكلإلا تالصوملا ىلع

 :تاسایسلا

 ؛ةسكاعملا ثادحألا نع غالبإلا ةسایس 21.3.1

 و ؛داسفلا ةضھانم ةسایس 21.3.2

 .نیدروملل ةیكولسلا دعاوقلا ةنودم 21.3.3

 نأ ةلاح يف زالیتسأ راطخإ ىلع دروملا قفاوی امك 21.4
 وأ دعاوقلاو ماكحألا نم يأ عم قفاوتت ال ھلامعأ تناك

 .هالعأ 21.3 دنبلا يف اھیلع صوصنملا تاسایسلا

 ھمیدقت ءانثأ قوس ثاحبأل دروملا ءارجإ لاح يف 21.5
 ةلصلا تاذ دعاوقلا ةاعارم اًضیأ ھیلع نیعت ،تامدخلل
 ةلصلا تاذ تاقفاوملا عیمج ىلع ھلوصح نم دكأتلاو
 مھب لاصتالا مت نیذلا دارفألا نم ةقفاوم ةركذم وأ)
 ضارغألو .ھعم لصاوتلا مت يذلا بیجملا نم (ا�یفتاھ
 موقی درف يأ "بیجملا" حلطصم ينعی ،مسقلا اذھ
 قوس ثاحبأ ءارجإ ضارغأل ھتلباقمب دروملا
 مھتالئاعو ىضرملاو ةیاعرلا يرفومو نیراشتسملاك

 .رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع
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 ةلاح يفو ،21.5 دنبلا يف درو امع رظنلا فرصبو 21.6
 ةیاعرلا لاجم يف نیینھم تامدخل أجلی دروملا ناك نأ
 نیعتی ،زالیتسأ نع ةباین ىضرم تامظنم وأ ةیحصلا
 ءالؤھ عم قافتا يف ةرشابم لوخدلا زالیتسأ ىلع
 تامظنم وأ ةیحصلا ةیاعرلا لاجم يف نیینھملا
 لبقو) ا�یباتك دروملا زالیتسأ تضوف اذإ الإ ىضرملا
 كلت ىلع عیقوتلاب (تایقافتالا كلت نم يأ ریرحت
 ةیاعرلا لاجم يف نیینھملا عم ةرشابم تایقافتالا

  .ىضرملا تامظنم وأ ةیحصلا

 ةیأب موقی وأ ةیلام غلابم دادسب موقی دروملا ناك اذإ 21.7
 ةیاعرلا لاجم يف نیینھملا ىلإ ةمیق تاذ تالیوحت
 نع ةباین ةیحصلا ةیاعرلا تامظنم وأ ةیحصلا
 بلطل عایصنالا ةلاحلا هذھ يف ھیلع نیعتی ،زالیتسأ
 ةقلعتملا ةلصلا تاذ تانایبلا ىلع لوصحلاب زالیتسأ
 نم دكأتلل كلذو ،ةمیقلا تاذ تالیوحتلاو تاعوفدملاب
 نع فشكلا تامازتلا ةاعارم ىلع زالیتسأ ةردق
 نم ةضورفملاو اھقتاع ىلع ةعقاولا تامولعملا
 زالیتسأ موقتسو .ةلصلا تاذ ةیفافشلا دعاوقو نیناوق
 ةلصلا تاذلا تانایبلا عیمج دیحوتو ىلع لوصحلاب
 نم ةمیقلا تاذ ىرخألا تالیوحتلا وأ تاعوفدملا لوح
 نع ةباین غلابملا لیوحت وأ دادسلاب موقی يذلا دروملا

 .زالیتسأ

 داسفلا ةضھانم ةسایس .22

 قفاوی ،21 دنبلا ماكحأ ةیمومع نم دحلا مدع عم 22.1
 تامدخلا ةیدأت وأ/و عئاضبلا دیروت ریفوت ىلع دروملا
 ةصاخلا داسفلا ةضھانم ةسایس ةاعارم لظ يف

 .زالیتسأب

 يأب مایقلا وأ فرصت يأ ءارجإ دروملل زوجی الو 22.2
 يف ببستلا لامتحا وأ يف ببستلا ھنأش نم لافغإ
 نم يأ (قرخ وأ ةمیرج ةیأ باكترا وأ) كاھتنا

 .داسفلا وأ ةوشرلا حفاكت نیناوق ةیأل نیفرطلا

 ةمیق تاذ ءایشأ وأ غلابم ةیأ دادس دروملل زوجی الو 22.3
 تاذ ءایشأ وأ غلابم ةیأ دادسب دعولا وأ ضرعلا وأ
 ةمیق تاذ ءایشأ وأ غلابم ةیأ دادسب ضیوفتلا وأ ةمیق
 وأ لوؤسم يأل ةرشابم ریغ وأ ةرشابم ةروصب
 وأ/و يسایس بزح وأ/و ةیموكح ةھج يف فظوم

 مھیف نمب صخش يأ وأ/و يسایس بصنمل حشرم
 وأ/و لیكو وأ/و فظوم وأ/و ریدم يأ رصحلا نود
 ضرغب كلذو ،ةمظنم وأ ىرخأ ةكرش ةیأل لثمم
 وأ ةیموكح ةھج ةیأل رارق وأ فرصت يأ ىلع ریثأتلا
 بجومب دروملا ةطشنأب ةقالع ھل ةمظنم وأ ةكرش

 .دقعلا

 :ھنأ نمضیو دروملا دھعتیو 22.4

 لمعی ةعباتلا ھتانایك وأ دروملل لثمم نم ام 22.4.1
 ةیموكح ةھج ةیأ ىدل فظوم وأ لوؤسمك
 لبق نم ةكولمم ةكرش يموكح زاھج وأ
 ریثأتلا نم ھنكمی ام ةطلسلا نم ھل ةموكحلا
 عئاضبلا دیروت نأشب رارق وأ فرصت ىلع
 ؛دقعلا بجومب دروملا لبق نم تامدخلا وأ/و

 و

 عضخی ال ءارشلا رمأ لوبق خیرات يف ھنأ 22.4.2
 ةئیھ وأ ةیدایس ةھج ةیأ لبق نم قیقحتل
 وأ يبیدأت ءارجإ يأل عضخی مل ھنأو ةینھم
 ةئیھ وأ ةیدایس ةھج ةیأ لبق نم هداعبتسا مت

  .ةینھم

 دقعلا بجومب ةقحتسملا موسرلا نأ دروملا دكؤیو 22.5
 يتلا تامدخلا وأ/و عئاضبلا عم بسانتت اھنأو ةلوقعم

 .اھدیروت متیس

 نامألا تابلطتمو ةیئیبلا تابلطتملا .23

 مازتلالاو حیراصتلا عیمج ىلع لوصحلا دروملا ىلع نیعتی
 قیبطتلا دیق ةینمألا دعاوقلاو ةیئیبلا ةیمیظنتلا دعاوقلا عیمجب
 يكلو .ةلصلا تاذ ةیدایسلا تاھجلا عیمج نع ةرداصلاو
 لقنو ةلوانمو نیزختو مادختساو غیرفت نم زالیتسأ نكمتت
 نم نكمتت يكلو حیحصلا لكشلاب عئاضبلا يف فرصتلاو
 نأ دروملا ىلع نیعتی ،قیبطتلا دیق نیناوقلا عیمج ةاعارم
 صئاصخ لوح تامولعم ةیأب بلطلا بجومب زالیتسأ دوزی

 .عئاضبلا تایوتحمو تانوكمو

 نطابلا نم ةلواقملاو لزانتلا .24

 ضرف وأ لقن وأ نع لزانتلا يف قحلا دروملل نوكی ال 24.1
 وأ دقعلا بجومب ھقوقح نم يأ نھر وأ ىلع ءابعأ
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 لماعتلا وأ رخآ صخش يأ ىلإ ماكحألاو طورشلا هذھ
 وأ قوقحلا كلت نم ءزج يأ يف وأ اھیف رخآ لكش يأب
 طورشلا هذھ وأ دقعلا بجومب ھتامازتلا نم يأ دیھعت
 لوصحلا نود اھنم ءزج يأ وأ نطابلا نم ماكحألاو

   .زالیتسأ نم ةقبسملا ةیباتكلا ةقفاوملا ىلع

 ءابعأ ضرف وأ لقن وأ نع لزانتلا زالیتسأل زوجی ال 24.2
 هذھ وأ دقعلا بجومب ھقوقح نم يأ نھر وأ ىلع
 يأب لماعتلا وأ رخآ صخش يأ ىلإ ماكحألاو طورشلا
 وأ قوقحلا كلت نم ءزج يأ يف وأ اھیف رخآ لكش
 طورشلا هذھ وأ دقعلا بجومب ھتامازتلا نم يأ دیھعت
 وأ درف يأ ىلإ اھنم ءزج يأ وأ نطابلا نم ماكحألاو
 ةقفاوملا ىلع لوصحلا نود نایك وأ ةكرش وأ ةمظنم

 .دروملا نم ةقبسملا ةیباتكلا

 اھتامازتلا دیھعت يف اھقحل زالیتسأ ةسرامم ةلاح يفو 24.3
 دروملا ىلع نیعتی ،نطابلا نم 24.2 دنبلا بجومب
 رصحلا نود لمشت يتلاو) ةلوقعملا ةدعاسملا میدقت
 ىلإ (زالیتسأ لبق نم ةبولطم تادنتسم يأ ریرحت
 يتلا ةكرشلا وأ نایكلا وأ ةمظنملا وأ درفلاو زالیتسأ

 .نطابلا نم زالیتسأ قوقح دیھعت اھیلإ متی

 ةرھاقلا ةوقلا .25

 میلستلا خیرات ءاجرإ يف ھقحب نیفرطلا نم فرط لك ظفتحی
 اذإ ةبولطملا عئاضبلا مجح صیلقت وأ دقعلا ءاغلإ وأ عفدلا وأ
 ناك وأ ةیراجتلا ھلامعأ ءادأ نع اًزجاع فرطلا كلذ حبصأ
 ةلوقعملا ةرطیسلا قاطن نع جرخت فورظ ببسب اھیف اًرخأتم
 ةیموكحلا تاءارجإلاو ردقلا لامعأ لمشت يتلاو ھبناج نم
 باھرإلا لامعأو ةیموقلا ئراوطلا تالاحو بورحلاو
 قئارحلاو يندملا بارضإلاو بغشلا لامعأو تارھاظتلاو

 .ةئبوألاو تاناضیفلاو تاراجفنالاو

 ةماع ماكحأ .26

 نوكی دقعلا بجومب زالیتسأل لوفكم كرادت وأ قح يأ 26.1
 لوفكم رخآ كرادت وأ قح يأب لالخإلا مدع عم

 .ال مأ دقعلا بجومب ءاوس زالیتسأل

 ةیرادإ ةئیھ وأ ةیئاضق ةنجل وأ ةمكحم ةیأل نیبت اذإ 26.2
 دقعلا ماكحأ نم مكح يأ نأ يئاضق صاصتخا تاذ
 هذیفنت نكمی ال وأ لاطبإلل لباق وأ لطاب وأ ينوناق ریغ

 مكحلا كلذ رابتعا متی ،ا�یلك وأ ا�یئزج لوقعم ریغ وأ
 ينوناق ریغ ھیف نوكی يذلا دحلا كلذ ىلإ لصفللً الباق
ً الطاب وأ قیبطتلل لباق ریغ وأ  لظتو لوقعم ریغ وأ

 .لماكلاب ةذفانو ةیراس دقعلا نم مكحلا اذھ ةیقب

 نم يأ ذیفنت نع اھزجع وأ زالیتسأ ریخأت ينعی الو 26.3
ً الزانت ا�یلك وأ ا�یئزج دقعلا ماكحأ  نم يأ نع اھنم

 .دقعلا بجومب ةلوفكملا اھقوقح

 ریصقت يأ وأ كاھتنا يأ نع زالیتسأ لزانت ينعی الو 26.4
 دروملا بناج نم دقعلا ماكحأ نم مكح يأ بجومب
 نلو ،قحال ریصقت وأ كاھتنا يأ نع لزانت ةباثمب
 ىلع ریثأتلا لاكشألا نم لكش يأب كلذ نأش نم نوكی

 .ىرخألا دقعلا طورشو ماكحأ

 اھذیفنت زوجی ال دقعلا اذھ ماكحأ نأ دقعلا افرط رقیو 26.5
 .دقعلا اذھ يف ًافرط نوكی ال صخش يأ لبق نم

 الو .لقتسم لواقم ةقالع يھ زالیتسأب دروملا ةقالعو 26.6
 مھسفنأ رابتعا تقو يأ يف ھیلثمم وأ دروملل زوجی

 .زالیتسأل نیلثمم

 نایك وأ درف يأ لمشت "صخش" ىلإ ةراشإلاو 26.7
 وأ ةمظنم وأ نایك وأ ةكارش وأ داحتا وأ يرابتعا
 ةیدلب وأ ةیلحم ةطلس وأ ةموكح وأ اًكرتشم اًعورشم
 وأ ةیموكح ةرازو وأ ةیدایس وأ ةیموكح ةئیھ وأ
 رخآ نایك يأ وأ ةلودلل ةعبات ةلاكو وأ ةلود وأ ةیدایس
 اھنایك اھل نكی مل مأ ناك ءاوس ةلاح لك يفو)

 .(لصفنملا ينوناقلا

 وأ نع أشنت ةبلاطم وأ عازن يأو دقعلا اذھ عضخی 26.8
 كلذ يف امب) ھتغیص وأ دقعلا عوضومب قلعتت
 نیناوق ىلإ (ةیدقاعتلا ریغ تابلاطملا وأ تاعازنلا
 ،نیناوقلا كلت بجومب اھریسفت متیو تارامإلا ةلود
 ةلود مكاحم ىلإ الإ ءوجللا نیفرطلل زوجی الو

 .صاصتخالا تاذ ةیبرعلا تارامإلا


	1. التفسير
	1.1 تنطبق التعريفات وقواعد التفسير التالية في هذه الشروط والأحكام 1 على هذه الشروط والأحكام:

	2. العقد
	2.1 يشكل أمر الشراء عرضًا من قبل أستيلاز لشراء البضائع و/أو الخدمات من المورد طبقًا لهذه الشروط والأحكام.
	2.2
	2.3
	2.4 وتنطبق هذه الشروط والأحكام مع تلك الشروط الخاصة بكل أمر شراء وأية مراسلة أخرى كتابية أو عبر البريد الإلكتروني مرسلة من المورد ومستلمة من أستيلاز قبل إرسال أمر الشراء إلى المورد على كل عقد باستثناء جميع الشروط والأحكام الأخرى شاملة أية شروط أو أحكا...
	2.5 يتم اعتبار أمر الشراء مقبولاً من المورد، ويتم تأسيس عقد لتوريد البضائع و/أو الخدمات بناء على هذه الشروط والأحكام، وذلك في أي من الآتي أيهما يأتي أولاً: (1) إصدار المورد قبولاً كتابيًّا لأمر الشراء إلى أستيلاز؛ أو (2) قيام المورد بأي تصرف يتسق مع ت...
	2.6 تكون حقوق أستيلاز بموجب هذه الشروط والأحكام إضافية على الشروط والأحكام والضمانات التشريعية الضمنية لصالح أستيلاز بموجب جميع التشريعات قيد التطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

	3. البضائع
	3.1 يتعهد المورد ويضمن لأستيلاز أن البضائع:
	3.1.1 ستكون مراعية من كافة الجوانب للكميات والجودة والتصميم والوصف والأنماط والعينات المادية والمواصفات (وأية تعديلات عليها) كما هو منصوص عليه في العقد، و/أو حسبما تطلبه أستيلاز من المورد؛
	3.1.2 ستكون خالية من العيوب والأخطاء وأنها ستأتي بتصميم جيد وستكون مصنوعة من مواد جيدة وبجودة وستكون قادرة على الأداء طبقًا لأية معايير منصوص عليها في العقد؛
	3.1.3 ستراعي جميع المتطلبات والقواعد التشريعية وجميع القوانين المتعلقة بالتصنيع ووضع العلامات التعريفية والتعبئة والتخزين والمناولة والتسليم والمبيعات الخاصة بالبضائع في الوقت الذي يتم فيه توريدها، بما في ذلك دون الحصر أن تكون البضائع بالجودة واللياقة...
	3.1.4 ستراعي المواصفات حسبما هي معرفة في هذه الشروط والأحكام؛
	3.1.5 ستكون مشكلة ومصممة ومبنية ومعبأة بشكل آمن ودون أن تشكل خطرًا على الصحة.

	3.2 يتعين توريد البضائع مصحوبة بتعليمات كافية حول الاستخدام ووقت الصلاحية، وإلا إذا اتفق على خلاف ذلك من قبل الطرفين (وإذا كان الأمر مطلوبًا) يتعين على المورد أن يقدم على نفقته الخاصة تدريبًا إلى أستيلاز إذا كان ذلك ضروريًّا للاستخدام الآمن والصحيح لل...
	3.3 يقوم المورد بتركيب البضائع و/أو التكليف بإرسالها إلى المواقع المحددة من قبل أستيلاز.  ويتعين على المورد ضمان أن ممثله الداخل في عملية تركيب و/أو إرسال البضائع مناسب ومؤهل بالشكل اللائق.
	3.4 وبصرف النظر عن أي فحص أو اختبار، يكون المورد مسؤولاً بشكل كامل عن البضائع ولن يكون من شأن أي من تلك الفحوصات أو الاختبارات تقليل أو بخلاف ذلك التأثير على التزامات المورد بموجب العقد.

	4. الخدمات
	4.1 يضمن المورد ويتعهد إلى أستيلاز أن أي خدمات يتم تقديمها من المورد أو مقاوله من الباطن المعين بالشكل الصحيح ستكون:
	4.1.1 مراعية لجميع الأوصاف والمواصفات الواردة في العقد؛
	4.1.2 وأنها سيتم تأديتها بالشكل الصحيح واللائق وبالسرعة والعناية والمهارة والرعاية المطلوبين؛
	4.1.3 وأنه سيتم تقديم تلك الخدمات بما يتفق مع العقد والممارسات التجارية المتعارف عليها بشكل عام وطبقًا لقواعد الممارسة القياسية المتبعة في مجال الصناعة وطبقًا للممارسات الصيدلانية الجيدة؛
	4.1.4 وأنها ستراعي جميع القوانين والمعايير والمتطلبات ذات الصلة الصادرة عن أي جهات تنظيمية وتشريعية (بما في ذلك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس) وسياسات الأمن والسلامة، وأنها ستراعي التوجيهات المعقولة والمشروعة الصادرة عن أستيلاز.

	4.2 يتعين على المورد، من دون تكلفة إضافية على أستيلاز، القيام بالآتي:
	4.2.1 استخدام الوقت والعناية والموارد والعمالة المدربة والمهارة المطلوبين من أجل الأداء اللائق والصحيح لجميع الخدمات بما يتوافق مع ممارسات الصناعة السليمة والجيدة؛
	4.2.2 توفير جميع الأدوات والمعدات الأخرى المطلوبة لتأدية الخدمات؛
	4.2.3 التعاون بنية حسنة مع جميع الموردين الآخرين الذين يقدمون إلى أستيلاز بضائع وخدمات؛
	4.2.4 مراعاة السياسات وجميع التوجيهات التشغيلية المعقولة الأخرى الخاصة بأستيلاز والتي تكون متسقة مع العقد كما هو محدد من قبل أستيلاز من وقت لآخر؛
	4.2.5 إبلاغ أستيلاز فورًا حينما يكون المورد على علم بأية مسألة من شأنها التأثير على قدرته بتوفير الخدمات بما يتفق مع العقد.


	5. تسليم البضائع وتقديم الخدمات
	5.1 يتم تسليم البضائع مع دفع رسومها الجمركية ورسوم النقل إلى مكان عمل أستيلاز أو إلى مكان التسليم الآخر حسبما تحدده أستيلاز كتابيًّا في أمر الشراء قبل تسليم البضائع، ويتعين تأدية جميع الخدمات في الوقت والمكان المحددين بموجب العقد.  يتعين على المورد تف...
	5.2 يتم تحديد تاريخ التسليم في العقد، فإن لم يتم ذلك كان التسليم في غضون 48 ساعة من تاريخ أمر الشراء أو في تاريخ مبكر عن ذلك حسبما تطلب أستيلاز بشكل معقول. فعامل وقت التسليم أمر جوهري.
	5.3 وفيما عدا ما يتم اشتراطه من قبل أستيلاز بخلاف الآتي في العقد، تقبل أستيلاز جميع التسليمات في أيام العمل الاعتيادية والتي تبدأ من الساعة 9:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
	5.4 يجب على المورد التأكد من أن كل عملية تسليم للبضائع تكون مصحوبة بإشعار تسليم يبين (من ضمن أمور أخرى) رقم أمر الشراء وتاريخه وعدد العبوات والمحتويات، وفي حالة التسليم على مراحل حسب ما هو منصوص عليه في البند الخامس أدناه، يتعين تبيان الكميات المتبقية...
	5.5 وفي حالة موافقة أستيلاز كتابيًّا على التسليم على مراحل، يتم تفسير العقد على أنه عقد واحد فيما يتعلق بكل مرحلة من مراحل التسليم. وبصرف النظر، يشكل عجز المورد عن تأدية أية مرحلة من مراحل التسليم حقًّا لأستيلاز لاعتبار كامل العقد لاغيًا.
	5.6 وفي حالة تسليم البضائع إلى أستيلاز بكميات تفوق الكميات المطلوبة، لن يكون على أستيلاز السداد مقابل أية زيادة على الكميات المطلوبة، وتظل أية زيادة مسؤولية المورد وتتم إعادتها إلى المورد على نفقته الخاصة.
	5.7 ولن يتم اعتبار أستيلاز أنها قبلت البضائع إلا بعد حصولها على سبعة أيام لفحص البضائع عقب التسليم. ولن يشكل إصدار أستيلاز إيصال استلام للبضائع أي إقرار بحالة أو طبيعة تلك البضائع.  كما يكون لأستيلاز الحق في رفض البضائع كما لو أنه لم يتم قبولها لمدة 2...

	6. المسؤولية والملكية
	6.1 تظل البضائع مسؤولية المورد إلى أن تقبلها أستيلاز عقب التسليم بموجب الفقرة 5.7 أعلاه.
	6.2 ومع مراعاة أحكام الفقرة 5.7، تنتقل ملكية البضائع إلى أستيلاز تاريخ السداد أو تاريخ التسليم أيهما سبق، بصرف النظر عن أي احتجاز مزعوم للملكية من قبل المورد.

	7. ملكية أستيلاز
	7.1 فيما يخص المواد والمعدات والأدوات والقوالب التي:
	7.1.1 يتم توفيرها إلى المورد من أستيلاز؛ أو
	7.1.2 لم يتم توريدها بل تم استخدامها من قبل المورد بالأخص لتوريد البضائع والخدمات،
	تظل جميع تلك المواد والمعدات والأدوات والقوالب في جميع الأوقات ملكًا حصريًّا لأستيلاز ولكن تكون في حيازة المورد على مسؤوليته ويتم الاحتفاظ بها لديه في حالة جيدة إلى أن يتم ردها إلى أستيلاز (بموجب الطلب من أستيلاز) ولا يجوز التخلص منها إلا بما يتفق مع ...


	8. الرسوم والنفقات
	8.1 يتم النص على رسوم البضائع أو الخدمات في العقد، على ألا تشمل تلك الرسوم ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات المفروضة من قبل السلطة الحكومية ذات الصلة (حيثما كان الأمر منطبقًا) ولكن تشمل جميع الرسوم وأتعاب التسليم والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى...
	8.2 وتكون أية تغييرات في السعر أو رسوم إضافية خاضعة للموافقة الكتابية المسبقة الصريحة من أستيلاز.
	8.3 ويتعين على المورد إرسال فاتورة إلى أستيلاز عن الآتي:
	8.3.1 البضائع عقب تسليمها، ولكن في أية حالة خلال ثلاثة أشهر عقب التسليم إلى أستيلاز؛ و
	8.3.2 الخدمات عقب إتمامها إلا إذا طلبت أستيلاز في أمر الشراء فواصل زمنية.

	8.4 تجب الإشارة إلى رقم أمر الشراء في جميع الفواتير ويوافق المورد أن أستيلاز لن تقبل أية مسؤولية والتزامات سداد عن الفواتير التي لا تذكر رقم أمر الشراء، وذلك إلا إذا تمت الموافقة على خلاف ذلك كتابيًّا من أستيلاز.
	8.5 إذا وافقت أستيلاز مسبقًا كتابة على سداد نفقات و/أو المبالغ المصروفة من قبل المورد، تقوم أستيلاز بذلك إلى الحد الذي:
	8.5.1 تكون فيه تلك النفقات و/أو المبالغ المصروفة معقولة وقام المورد بالجهود التجارية المعقولة من أجل درء أي كشف عن تلك النفقات و/أو المبالغ المصروفة؛ و
	8.5.2 قام المورد ببذلها بشكل مباشر إجمالاً وحصريًّا من أجل توريد البضائع أو أداء الخدمات أو توفير المواد؛ و
	8.5.3 إذا تم توريد البضائع أو أداء الخدمات أو توفير المواد، تكبد المورد تلك النفقات و/أو المبالغ المصروفة بالتوافق مع سياسة التعليمات الإرشادية حول نفقات المورد الخاصة بأستيلاز؛ و
	8.5.4 ألا تكون النفقات و/أو المبالغ المصروفة تتعلق بالتكاليف التي يتم بذلها بعد؛ و
	8.5.5 أن يقوم المورد بتقديم فاتورة ضريبة قيمة مضافة سارية عن كل من بنود النفقات أو المبالغ المصروفة التي بذلها.

	8.6 ويكون لأستيلاز حق الاختيار في القيام بجميع ترتيبات السفر نيابة عن المورد.  ولا يتعين على أستيلاز سداد أي تأمين فيما يتعلق بالنفقات الناشئة عن نفقات السفر الخاصة بالمورد.

	9. السداد
	9.1 شريطة توفير المورد للبضائع والخدمات بما يتفق مع العقد، تسدد أستيلاز الرسوم مقابل البضائع و/أو الخدمات كما هو مبين في العقد خلال 60 يومًا من تاريخ استلام الفاتورة، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد.  ولن يكون عامل وقت السداد جوهرياً في العقد.
	9.2 وإذا ما لم يتم سداد أية مبالغ مستحقة بموجب العقد في تاريخ استحقاقها، ففي هذه الحالة ودون الإخلال بحقوق الطرفين الآخرين بموجب العقد يتم فرض فائدة على المبلغ من تاريخ استحقاقه وحتى تاريخ سداده بالكامل قبل وبعد صدور أي حكم وذلك بمعدل 2% سنويًّا على س...
	9.3 ولا يجوز للمورد توفير البضائع أو الخدمات قبل استلام أمر شراء من أستيلاز، ولن تكون الأخيرة ملتزمة بالسداد إلى المورد نظير توفير بضائع وخدمات قبل استلام المورد لأمر شراء والذي لا يجوز تعليقه أو تأخيره من قبل أستيلاز بدون سبب معقول.
	9.4 ودون الإخلال بأي حق أو تدارك آخر، تحتفظ أستيلاز بالحق في مقاصة أي مبلغ مستحق في أي وقت من المورد إلى أستيلاز أو كياناتها التابعة من أية مبالغ مستحقة على أستيلاز أو كياناتها التابعة إلى المورد بموجب العقد.

	10. حقوق التدقيق
	10.1 يتعين على المورد أن يحتفظ بسجلات كاملة وصحيحة ومحدثة وما يصاحبها من مستندات داعمة وذلك حسبما هو مطلوب بموجب القوانين قيد التطبيق أو فيما يخص كل عقد من العقود المبرمة ولفترة لا تقل عن عشر (10) سنوات بعد آخر دفعة يتم سدادها عن الفترة المنصوص عليها ...
	10.2 وخلال خمسة أيام من تاريخ استلام إخطار من المورد، يتم السماح لأستيلاز (أو ممثلها المعين) بالاطلاع والفحص والتدقيق  ونسخ أية سجلات أو عمليات تصنيع وذلك من أجل:
	10.2.1 تحديد مدى المراعاة للقوانين والقواعد والسياسات قيد التطبيق؛ و/أو
	10.2.2 تحديد مدى مراعاة أحكام العقد؛ و/أو
	10.2.3 الكشف عن انتهاك محتمل للشروط والأحكام الواردة في البندين 21 و22 هنا؛ و/أو
	10.2.4 الرد على أي استفسار من قبل أية جهة حكومية.

	10.3 يتعين على المورد وكياناته التابعة التعاون بالكامل فيما يتعلق بعمليات التدقيق تلك.

	11. حقوق الملكية الفكرية
	11.1 تبقى كافة حقوق الملكية الفكرية القائمة ملكًا للطرف المالك لها.
	11.2 ويمنح المورد أستيلاز بموجب هذه الشروط والأحكام رخصة غير حصرية ودائمة وخالية من أي رسوم امتياز وعالمية بالحق الكامل في منح تراخيص من الباطن باستخدام حقوق الملكية الفكرية القائمة الخاصة بالمورد وذلك للسماح لأستيلاز وكياناتها التابعة بتحقيق كامل الف...
	11.3 وتؤول تلقائيًّا جميع حقوق الملكية الفكرية الناشئة وحقوق المواد إلى أستيلاز وكياناتها التابعة، ويقوم المورد بموجب ذلك بالتنازل عن (والتأكد من تنازل ممثليه عن) جميع الرسوم وحقوق الرهن والتراخيص والأعباء والرهونات وجميع حقوق الملكية الفكرية الناشئة ...
	11.4 يتعين على المورد فورًا وعلى نفقته الخاصة القيام بالآتي:
	11.4.1 القيام (أو العمل على القيام) بجميع الإجراءات والأمور وتحرير جميع تلك المستندات الأخرى حسبما تطلب أستيلاز من وقت لآخر بغرض تأمين الفائدة الكاملة من العقد لصالح أستيلاز بما في ذلك جميع الحقوق وحجة الملكية والمصلحة وبشأن حقوق الملكية الفكرية الناش...

	11.5 أن يضمن ويتعهد بأن البضائع وتقديم الخدمات والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية الناشئة والمواد إلى أستيلاز (حيثما كان الأمر منطبقًا) ورخصة المورد في حقوق الملكية الفكرية القائمة والصادرة من المورد إلى أستيلاز لن تنتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالغير.
	11.6 ويضمن المورد ويتعهد بأن استخدام أو بيع البضائع وتلقي الخدمات من قبل أستيلاز لن يكون من شأنه انتهاك حقوق الغير.

	12. الاسم التجاري والعلامات التجارية لأستيلاز
	12.1 في حالة اتفاق الطرفين على أن يتم استخدام علامات أستيلاز التجارية في المواد، تقوم أستيلاز (نيابة عن نفسها وكمرخص لها من قبل كياناتها التابعة) بمنح رخصة غير حصرية وخالية من أي رسوم امتياز إلى المورد بوضع العلامات التجارية على المواد في حدود ما يلزم...
	12.2 يقوم المورد باستخدام العلامات التجارية وأية اسم تجاري لأستيلاز فقط على أو فيما يتعلق بالمواد وذلك بالشكل والطريقة المنصوص عليها من قبل أستيلاز من وقت لآخر وليس بخلاف ذلك.

	13. السرية
	13.1 يتعين على المورد طوال فترة مدة العقد ولفترة تمتد إلى عشر سنوات بعد تلك المدة أن يبقي في سرية مطلقة وتامة جميع المعرفة الفنية والتجارية والمواصفات والاختراعات والعمليات أو المبادرات ذات الطبيعة السرية والتي تم الكشف عنها إلى المورد من قبل أستيلاز ...
	13.2 لا يجوز للمورد طوال مدة العقد ولفترة عشر سنوات بعد تلك المدة الكشف للغير عن وجود هذه الشروط والأحكام و/أو أي عقد و/أو واقع أنه يقوم بتوريد البضائع و/أو الخدمات إلى أستيلاز دون الحصول على موافقة أستيلاز الكتابية المسبقة.

	14. حماية البيانات
	14.1 يتعين على الطرفين مراعاة والتأكد من مراعاة ممثليهم لتلك الأحكام الواردة في تشريعات حماية البيانات التي تنطبق على أي أو كل البيانات الشخصية التي قد يتم الكشف عنها أو الحصول عليها من قبل أي منهما كنتيجة لتوفير البضائع و/أو الخدمات.
	14.2 وإلى الحد الذي يقوم فيه المورد بمعالجة البيانات الشخصية في سياق توفير البضائع و/أو الخدمات، يتعين عليه القيام بذلك فقط كمعالج بيانات يعمل نيابة عن أستيلاز كمراقب بيانات وبما يتفق مع متطلبات هذا العقد.

	15. التأمين
	يتعين على المورد في جميع الأوقات طوال مدة العقد أن يحتفظ بتأمين سارٍ وفعال لدى شركة تأمين ذات سمعة طيبة يغطي جميع التزاماته بموجب العقد وألا يكون بقيمة تأمين أقل من مليون جنيه استرليني عن المطالبة الواحدة أو الحدث الواحد أو سلسلة من المطالبات أو الأحد...

	16. التعويض
	16.1 يتعين على المورد تعويض وحماية أستيلاز وكياناتها التابعة بالكامل ضد أي مسؤوليات مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية (على أن تشمل ثلاثتها من دون الحصر خسائر الأرباح والأعمال وتضرر السمعة التجارية وما شابه) أو خسائر أو أضرار أو إصابات أو تكاليف أو نفقات (...
	16.1.1 أي انتهاك من قبل المورد أو ممثلي المورد لأي من التعهدات والضمانات المقدمة في البنود 3.1 و4.1 و11.5 و22.4؛ و
	16.1.2 أي انتهاك من قبل المورد أو ممثليه لالتزاماته بموجب البند 14؛
	16.1.3 سوء الممارسة أو أفعال النصب أو التقصير المتعمد من جانب المورد أو ممثليه؛ و
	16.1.4 الإضرار بالعقارات أو الممتلكات الشخصية من قبل المورد أو ممثليه؛
	16.1.5 إصابة أي شخص بما فيها تلك المؤدية إلى الوفاة من قبل المورد أو ممثليه؛
	16.1.6 أي انتهاك أو انتهاك مزعوم لأي حقوق ملكية فكرية بسبب استخدام أو تصنيع أو توريد البضائع أو استخدام أو توريد المنتجات أو الخدمات (بما فيها المواد)؛ و
	16.1.7 أية مطالبة ضد أستيلاز بشأن أية مسؤولية أو خسارة أو ضرر أو إصابة أو تكاليف أو نفقات تكبدها موظفو أستيلاز أو وكلاؤها أو أي عميل أو الغير إلى الحد الذي تكون فيه تلك المسؤولية أو الخسارة أو الضرر أو الإصابة أو التكاليف أو النفقات:
	(أ) تم التسبب فيها أو تنشأ عن أو تتعلق بالبضائع أو توفير الخدمات أو المواد؛ أو
	(ب) كانت نتاج انتهاك مباشر أو غير مباشر أو أداء يتسم بالإهمال أو عجز عن أو تأخير من قبل المورد في أداء الشروط المنصوص عليها في العقد.


	17. حد مسؤولية أستيلاز
	لن تكون أستيلاز أو أي من كياناتها التابعة تحت أي ظروف مسؤولة عن أضرار أو خسائر أرباح تبعية أو مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو جزائية أو عرضية سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة بناء على مطالبات المورد أو أي طرف آخر ناتجة عن:
	(أ) انتهاك أو خرق ضمان صريح أو ضمني؛ أو
	(ب) انتهاك العقد؛ أو
	(جـ) الإدلاء بمعلومات خاطئة؛ أو
	(د) الإهمال؛ أو
	(هـ) المسؤولية التقصيرية؛ أو
	(و) عجز أي تدارك عن القيام بغرضه الأساسي أو خلافه.
	وبصرف النظر عن الصيغة (على سبيل المثال العقد أو المسؤولية التقصيرية أو خلافه) التي يتم بها التقدم بأي إجراء قانوني أو إجراء منصف، لن تكون أستيلاز أو أي من كياناتها التابعة بأي حال من الأحوال مسؤولة عن الأضرار أو الخسائر التي تتخطى قيمة الرسوم المدفوعة...

	18. المدة
	18.1 يبدأ العمل بالعقد من تاريخ السريان، ويستمر العمل به طوال مدته إلا إذا تم إنهاء العقد قبيل تاريخ انتهائه طبقًا لهذه الشروط والأحكام.

	19. الإنهاء
	19.1 يكون لأستيلاز الحق في أي وقت ولأي سبب في إنهاء العقد كليًّا أو جزئيًّا بموجب تقديم إخطار كتابي إلى المورد مدته 30 يومًا  وبناء عليه يتم التوقف عن العمل بالعقد، وفيما يخص الخدمات التي تم تقديمها، يتعين على أستيلاز أن تدفع إلى المورد التعويض العادل...
	19.2 ويكون لأستيلاز الحق في أي وقت بموجب تقدم إخطار كتابي إلى المورد في إنهاء العقد فورًا دون أية تكلفة أو جزاء إذا:
	19.2.1 قام المورد بأي انتهاك للشروط 11 (حقوق الملكية الفكرية) و12 (الاسم التجاري والعلامات التجارية لأستيلاز) و13 (السرية) و14 (حماية البيانات) و15 (التأمين) و22 (سياسة مناهضة الفساد) و23 (المتطلبات البيئية ومتطلبات الأمان)؛ أو
	19.2.2 قام المورد بالدخول في إجراءات تغيير سيطرة على كيانه التجاري؛ أو
	19.2.3 قام المورد أو أغفل القيام بأي أمر تراه أستيلاز من وجهة نظرها المعقولة أنها قد تشكل ضررًا أو تشويها ماديًّا لسمعة أستيلاز التجارية؛ أو
	19.2.4 توقف المورد عن أو هدد بالتوقف عن أداء أعمال التجارية (جزئيًّا أو كليًّا)؛ أو
	19.2.5 تدهور الوضع المالي للمورد إلى الحد تصبح فيه قدرة المورد على أداء التزاماته بموجب العقد بالشكل اللائق (من وجهة نظر أستيلاز) مهددة؛ أو
	19.2.6 قام المورد بارتكاب انتهاك مادي للعقد؛ أو
	19.2.7 تم فرض أي إجراء تنفيذي أو حجز على أي من أصول المورد؛ أو
	19.2.8 أصبح المورد معسرًا أو أصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته حال وقوعها مستحقة أو تم فرض حراسة قضائية على كل أو بعض أصوله أو أعماله التجارية، أو قام المورد بالدخول في إجراءات أو تدابير تسوية مع دائنيه أو أصبح خاضعًا لأمر أو قرار بالتصفية (بخلاف ما...

	19.3 وفي حال إنهاء العقد لأي سبب من الأسباب، لن يكون من شأن هذا الإنهاء الإخلال بحقوق والتزامات أستيلاز المستحقة قبل الإنهاء. يستمر العمل بالشروط والأحكام ذات الأثر الصريح أو الضمني بعد الإنهاء بصرف النظر عن هذا الإنهاء.
	19.4 فيما يخص الأحكام الواردة بالبنود 3 (البضائع) و4 (الخدمات) و 6 (المسؤولية والملكية) و 7 (ملكية أستيلاز) و11 (حقوق الملكية الفكرية) و12 (  الاسم التجاري والعلامات التجارية لأستيلاز) و13 (السرية) و14 (حماية البيانات) و15 (التأمين) و16 (التعويض) و17 ...
	19.5 يوافق الطرفان على الإنهاء بموجب الأحكام الواردة هنا في هذا البند 19 تشكل إنهاءً لأسباب جوهرية وسيتم اعتباره موافقة متبادلة بين الطرفين ولا يستدعي الحصول على أمر من المحكمة.

	20. التداركات
	20.1 دون الإخلال بأية حق أو تدارك آخر مكفول لأستيلاز، وفي حالة أنه لم يتم توريد أي بضائع وتقديم أي خدمات ومواد طبقًا لأحكام العقد أو إذا عجز المورد عن مراعاة أي من تلك الشروط الواردة في العقد، بما في ذلك دون الحصر الأحكام الواردة في البندين الثالث وال...
	20.1.1 الحق المكفول أثناء تنفيذ الخدمات بوقف أداء أي التزام بسداد مبالغ تتعلق بالخدمات إذا كان الأداء لا يراعي في الجودة أي من الاشتراطات المنصوص عليها في العقد أو إذا تأخر الأداء.
	20.1.2 إبطال العقد؛
	20.1.3 رفض البضائع أو الخدمات (كلها أو بعضها) وردها إلى المورد على مسؤوليته ونفقته الخاصة على أساس أن ردًّا كاملاً للبضائع أو الخدمات المردودة سيتم سداده فورًا من قبل المورد؛
	20.1.4 إعطاء الفرصة للمورد (طبقًا لرؤية أستيلاز وخلال الإطار الزمني المحدد من جانبها) وعلى نفقته الخاصة إما تدارك أي عيب في البضائع أو الخدمات أو إعادة أداء الخدمات أو توريد بضائع أو خدمات بديلة والقيام بأي أعمال أخرى لازمة للتأكد من الأحكام الواردة ف...
	20.1.5 رفض أو قبول أي تسليمات إضافية للبضائع أو الخدمات ولكن دون أي عبء على المورد؛
	20.1.6 القيام وعلى نفقة المورد بأي أعمال لازمة من أجل مراعاة البضائع والخدمات لأحكام العقد؛ و
	20.1.7 المطالبة بتلك الأضرار التي تم تكبدها نتيجة لانتهاك أو انتهاكات المورد للعقد.


	21. مراعاة جميع القوانين قيد التطبيق وسياسات أستيلاز
	21.1 يوافق المورد على توريد البضائع و/أو تأدية الخدمات بما يتوافق مع جميع القوانين والقواعد التشريعية قيد التطبيق وأخلاقيات المهنة السليمة ومعايير قواعد الصناعة السلوكية القائمة وأعلى المعايير السائدة في مجال صناعة المورد.
	21.2 ويتعين على المورد بذل أفضل مساعيه للتأكد من أن ممثليه غير داخلين ولم يدخلوا في أي وقت من الأوقات في أية ممارسة عمالية غير نزيهة وأنهم لا يطبقوا أو يفرضوا أية ظروف توظيف تخالف القوانين قيد التطبيق.
	21.3 ويقر المورد أنه قد قرأ ويوافق على الالتزام والعمل على مراعاة ممثليه لسياسات أستيلاز المنصوص عليها أدناه والمتاحة على موقع أستيلاز الإلكتروني على الموصلات الإلكترونية التالية قرينة كل من تلك السياسات:
	21.3.1 سياسة الإبلاغ عن الأحداث المعاكسة؛
	21.3.2 سياسة مناهضة الفساد؛ و
	21.3.3 مدونة القواعد السلوكية للموردين.

	21.4 كما يوافق المورد على إخطار أستيلاز في حالة أن كانت أعماله لا تتوافق مع أي من الأحكام والقواعد أو السياسات المنصوص عليها في البند 21.3 أعلاه.
	21.5 في حال إجراء المورد لأبحاث سوق أثناء تقديمه للخدمات، تعين عليه أيضًا مراعاة القواعد ذات الصلة والتأكد من حصوله على جميع الموافقات ذات الصلة (أو مذكرة موافقة من الأفراد الذين تم الاتصال بهم هاتفيًّا) من المجيب الذي تم التواصل معه. ولأغراض هذا القس...
	21.6 وبصرف النظر عما ورد في البند 21.5، وفي حالة أن كان المورد يلجأ لخدمات مهنيين في مجال الرعاية الصحية أو منظمات مرضى نيابة عن أستيلاز، يتعين على أستيلاز الدخول مباشرة في اتفاق مع هؤلاء المهنيين في مجال الرعاية الصحية أو منظمات المرضى إلا إذا فوضت أ...
	21.7 إذا كان المورد يقوم بسداد مبالغ مالية أو يقوم بأية تحويلات ذات قيمة إلى المهنيين في مجال الرعاية الصحية أو منظمات الرعاية الصحية نيابة عن أستيلاز، يتعين عليه في هذه الحالة الانصياع لطلب أستيلاز بالحصول على البيانات ذات الصلة المتعلقة بالمدفوعات و...

	22. سياسة مناهضة الفساد
	22.1 مع عدم الحد من عمومية أحكام البند 21، يوافق المورد على توفير توريد البضائع و/أو تأدية الخدمات في ظل مراعاة سياسة مناهضة الفساد الخاصة بأستيلاز.
	22.2 ولا يجوز للمورد إجراء أي تصرف أو القيام بأي إغفال من شأنه التسبب في أو احتمال التسبب في انتهاك (أو ارتكاب أية جريمة أو خرق) أي من الطرفين لأية قوانين تكافح الرشوة أو الفساد.
	22.3 ولا يجوز للمورد سداد أية مبالغ أو أشياء ذات قيمة أو العرض أو الوعد بسداد أية مبالغ أو أشياء ذات قيمة أو التفويض بسداد أية مبالغ أو أشياء ذات قيمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي مسؤول أو موظف في جهة حكومية و/أو حزب سياسي و/أو مرشح لمنصب سياسي و/أو...
	22.4 ويتعهد المورد ويضمن أنه:
	22.4.1 ما من ممثل للمورد أو كياناته التابعة يعمل كمسؤول أو موظف لدى أية جهة حكومية أو جهاز حكومي شركة مملوكة من قبل الحكومة له من السلطة ما يمكنه من التأثير على تصرف أو قرار بشأن توريد البضائع و/أو الخدمات من قبل المورد بموجب العقد؛ و
	22.4.2 أنه في تاريخ قبول أمر الشراء لا يخضع لتحقيق من قبل أية جهة سيادية أو هيئة مهنية وأنه لم يخضع لأي إجراء تأديبي أو تم استبعاده من قبل أية جهة سيادية أو هيئة مهنية.

	22.5 ويؤكد المورد أن الرسوم المستحقة بموجب العقد معقولة وأنها تتناسب مع البضائع و/أو الخدمات التي سيتم توريدها.

	23. المتطلبات البيئية ومتطلبات الأمان
	يتعين على المورد الحصول على جميع التصاريح والالتزام بجميع القواعد التنظيمية البيئية والقواعد الأمنية قيد التطبيق والصادرة عن جميع الجهات السيادية ذات الصلة. ولكي تتمكن أستيلاز من تفريغ واستخدام وتخزين ومناولة ونقل والتصرف في البضائع بالشكل الصحيح ولكي...

	24. التنازل والمقاولة من الباطن
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