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(مانع  ) الشروط واألحكام

 تكوين العقد  .1

 خاصة "(، باإلضافة إلى أي تسعير أو عرض أو تثمين أو رسومالشروط واألحكامتسري هذه الشروط واألحكام )" 1.1

هو موضععأ أاها ( ع ج يم ا العقوا الصاصععة )ُما  ،"( تقدمها الشرررُةأ أو بالايابة عاهاعرض االسعععا )" بالعرض

 ال منت مات ري ز  "( التي ت نف ِّذها شععععععركة "الصدماتبتو يد خدمات االختبا  والمعايرة و / أو الصدمات األخرى )"

 "(. لالعم"( التي تقدم الخدمات الماصوص عليها بالايابة عن العميل )"الشركة") "تكنولويي ام اي ل متد ش م م 

شار إليها في طلب شراء العميل أو قبول   1.2 تلغي هذه الشروط واألحكام وتحل محل أي باود أو شروط واردة في أو مأ

شررار إليها  عرض اسررعار أو مواصررتات، ومتا العمل بها وتقدممها على أي شررروط أو أحكام متااقاررة واردة في أو مأ

في تأُيد أمر الشررررُة أو ُان ماصررروصا عليها في القااون )ما لا مكن القااون المعاي مسرررتثاى( أو في األعرا  أو 

سير التعامالت. سير أي عبارة تتامو الممارسات التجارمة أو في  " ذلك بما فياها هذه المصطلحات، مثل "متا تت

حد من معاى الكلمات " أو أي تعبير مماثل، على أاها ُلمات توضرررريحية و  تأ التحديدع ج ويه " أو "تتضععععمنأو "

 التي تسبق هذه المصطلحات.

ومجوز للشرررُة سررحب أي  ،( موًما اعتباًرا من تارمخه60الخطي ِّة والشررتهية لمدة سررتين ) سررعارا ض وعرسررري ت 1.3

سعار سعار  مأعتبر أي ُما . ُان من هذا الاوع في أي وقت عرض ا شرُةأ  عرض ا ً عرضتقدمه ال للتعاقد مع أي  ا

 .4-1عقد حي ِّز الوجود والاتاذ إ  بموجب الشرط الترعي  شخص و  مدخل أي  

ً ة بمثاب عرض ا سعارالخاص بالعميل أو قبول العميل ل أمر الشراءمشكِّ ل  1.4 من جااب العميل لشراء الخدمات  عرضا

 إ  للشرُة قبول أي طرح معرضه العميل  مجوز و .الشروط واألحكامبااًء على هذه  عرض ا سعارالمحددة في 

في تقدما  تشررررعمن خالل إقرار ُتابي صرررادر ومأاتمذ من جااب الشررررُة أو )أمهما أسررربق( من جااب الشررررُة التي 

 "(.العقدالخدمات، وذلك في حالة إاشاء عقد تورمد وشراء تلك الخدمات بموجب هذه الشروط واألحكام )"

شررراء العميل أو أي مسررتاد  مرأل الشرررُة،قبول أو إقرار، حتى لو ُان خطيًا وموقعًا عليه من جااب أي   مأشرركل   1.5

لعميل أو أي مستاد آخر متعارض مع أو مايف إلى هذه شراء ا ألمرموافقةً على أي شرط ُآخر متعلق بالخدمات 

الشررررروط واألحكام ما لا توافق الشرررررُةأ تحدمدًا على هذا التعارض في هذه الشررررروط واألحكام مع مراعاة الشرررررط 

 وبموجب أحكامه. 2.1الترعي 

شرُة قيامه بتسليا أي طلب لل "( أوهموذج"تعلق با ختبار أو المعامرة إلى الشرُة )ت مادةإذا قام العميلأ بتسليا أي   1.6

ً بمثابة " بول هذه العياة أو طلب من الشررررُةبغرض تقدما أي خدمات مماثلة، مكون ذلك، بااًء على ق ما " )ُعرضرررا

شار إليه في الشرط الترعي  بااًء وإذا بدأت الشرُة هذه ا ختبارات أو المعامرة أو قدمت خدمات مماثلة  (.1.4هو مأ

 تسرررررري هذه الشرررررروطوعليه،  بر هذا الطرح قد تا قبوله من جااب الشررررررُة ومتا تكومن العقد.هذه العياة، مأعت على

 واألحكام على هذا العقد.

 التغ  ر، بما في ذلك اإللغاء والتأي ل والتعديل  .2

ليه ع  مجوز ألي طر  تغيير هذه الشررررروط واألحكام أو التاازل عاها إ  إذا ُان التغيير أو التاازل خطيًا وموقعًا  2.1

 طملزم تحدمد الشرط )الشروط( أو الشرُما  من جااب مسئول أو شخص ممهور بالتوقيع قااواًا ايابة عن الشرُة.

في طلب التغيير أو في التاازل، باإلضافة إلى تتاصيل هذا التغيير  )الشروط( الترعي المراد تغييره أو التاازل عاه

 أو التاازل.

تأجيل أو تع 2.2 مدفع العميل إلى مجوز للعميل إلغاء أو  ًيا( في أي وقت ُان، بشرررررررط أن  ًيا أو جزئ دمل أي طلب )ُل

( المتعلق بهذا الطلب، باإلضررررافة إلى جميع 3.1الشرررررُة ُامل مبلت التعومم )ُما هو محدد في الشرررررط الترعي 

ارمخ اإللغاء ( المتعلقة بهذا الطلب المتكبد من جااب الشررررُة قبل ت3.1التكاليف )ُما هو محدد في الشررررط الترعي 

أو التأجيل أو التعدمل، باإلضررررافة إلى أي خسررررائر أخرر أو مصررررارمف وتكاليف متكبدة من جااب الشرررررُة اتيجة 

 لإللغاء أو التأجيل أو التعدمل.

شرُةأ بحقها في مراجعة وتعدمل  2.3 ، حيث تا تغيير المستادات والمواصتات أو اي سعر في عرض األسعارتحتتظ ال

األصلي أو عاد طلب خدمات إضافية غير  عرض األسعارلقة بالعقد بشكل جوهري ماذ تقدما المواد األخرر المتع

، على سرربيل المثال، إاتاأ أوصررا  مكتوبة إلجراءات تتصرريلية تتا ُجزء من عرض األسررعارماصرروص عليها في 

 للشك والرمبة.الخدمات. وعليه، تبقى الموافقة على هذه الطلبات اإلضافية حسب تقدمر الشرُة، وذلك درًءا 
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، إن ُان ذلك ماطبق، أو ُما هو ماصررروص عليه فيما عرض ا سرررعارمدفع العميل للشررررُة الرسررروم المحددة في   3.1

"(، ُما ملتزم العميلأ بالسرررداد للشررررُة عاد الطلب عن أمة اتقات متكبدة في تقدما التعويضمتعلق بتقدما الخدمات )"

 لا متا ا تتاق صراحة على خال  ذلك ُتابةً."(، ما التكال ف)"الخدمات 

 مجوز للشرُة إصدار فواتير فيما متعلق بالخدمات:  3.2

 أو الخدمات؛عاد ا اتهاء من   3.2.1

، فتي هذه الحالة ةأجزاء ماتصررلة من الخدم حوللشرررُة بشرركل معقول ل يرضرربشرركل م الخدماتعاد ا اتهاء من  3.2.2

 إجمالي التعومم للخدمات التي متا تاتيذها بموجب العقد؛ أوتقوم الشرُة بإعداد فاتورة لتلك الاسبة من 

 .، أو تأُيد الطلبعرض ا سعارفي  المستقلة الباود، بما في ذلك عرض ا سعاربطرمقة تحدد خال  ذلك في   3.2.3

مدفع العميل التعومم والرسرررررروم الواردة في أي فاتورة عن الخدمات المقدمة بموجب هذه الشررررررروط واألحكام  3.3

مأدفع التعومم و ( موًما من التارمخ المذُور في تلك التاتورة.30دون خصرررررا أو مقاصرررررة، خالل ثالثين )بالكامل، 

مجااًا وبدون خصررا من الارررمبة أو على حسررابها ما لا مطلب العميل بموجب القااون أن مخاررع هذا الدفع لخصررا 

العميل إلى الحد الاررروري لاررمان أاه  الارررمبة المسررتقطعة، وفي هذه الحالة، متا زمادة المبلت المدفوع من جااب

كن والتكاليف التي ُاات ستتلقاها إذا لا م للتعوممبعد هذا ا ستقطاع أو الخصا، تحصل الشرُة على مبلت مساٍو 

 هااك حاجة إلى هذا الخصا أو ا ستقطاع.

تا تخليصررها  موال التيمقوم العميل بدفع تكاليف الشرررُة وتكلتتها عن طرمق التحومل المصرررفي اإللكترواي في األ 3.4

متا سرررررداد جميع المدفوعات وبالعملة المحددة في عرض األسرررررعار أو العرض أو تأُيد الطلب الخاص بالشررررررُة. 

المسررتحقة للشرررُة في غاررون الوقت المحدد بغم الا ر عما إذا ُان العميل قد اسررترد الدفع من طر  خارجي، 

لعمل ُخبراء أو ُشهود خبراء للشرُة ل المستحقةمل دفع الرسوم فإن هذا مش تقدم،ولكن دون اإلخالل بعمومية ما 

 عاد إرشادها من جااب المحامين الذمن معملون لصالح طر  ما في الازاع، وذلك درًءا للرمبة والشك.

( موًما، مجوز للشرُة: تعليق أي خدمات أخرر متا تاتيذها للعميل؛ 30في حالة التخلف عن السداد خالل الثالثين )  3.5

شرط الترعي  ( أو تغيير أو سحب شروط ا ئتمان وتعدمل 2.4ُما مجوز حجب تقدما التقارمر )ُما هو محدد في ال

مسررررتحق، من حين  خر، فائدة محسرررروبة من تارمخ حمل المبلت المو الشررررروط أو األسررررعار أو مسررررتومات الخدمة.

( الحد األقصررررى للتائدة المسررررموح بها 1مكون أقل من ) بسررررعرلت بالكامل اسررررتحقاق التاتورة إلى تارمخ اسررررتالم المب

 باك إتش إس بي سي ل خر  حينأعلى من السعر األساسي من باسبة  اساومً  %3معادل  ما(  2بموجب القااون أو )

(HSBC )ة ذات الصلة.لعملل 

مجوز للشرُة أن تحتتظ أو تقوم بمقاصة أي مبالت مستحقة لها من جااب العميل والتي تكون مستحقة وواجبة الدفع  3.6

بين الطرفين أو أي من شررُات المجموعة.  آخر مبرم عقدمقابل أي مبالت مسرتحقة للعميل بموجب هذا العقد أو أي 

أي شررررُة تابعة أو شررررُة قابارررة لتلك هي "، فيما متعلق بشررررُة ما، وهذه الشررررُة، شعععركة المعموعةتعاي "و

 الشرُة وأي شرُة تابعة لشرُة قاباة لهذه الشرُة.

 أشهر بعد إتمامها بأاه   مجوز له ما ملي: 6متعهد العميل أاه أثااء تقدما الخدمات ولمدة   3.7

أو إغراء( أي عاو من موظتي الشرُة الذمن قام  استدراأ أو إغراء )أو مساعدة أي شخص آخر في استدراأ 3.7.1

شهًرا قبل بدء اإلجراء السابق من تارمخ  12العميل بالتعامل معها فيما متعلق بالعقد و / أو تقدما الخدمات خالل الـ 

    ؛ أوعرض ا سعار الخاص بالعميل أو تارمخ  أمر الشراء
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 توظيتهاأو  3.7.1و مشار إليه في الشرط الترعي توظيف )مباشرة أو من خالل طر  خارجي( أي شخص ُما ه 3.7.2

 بأي طرمقة لتقدما الخدمات للعميل.

  ماطبق هذا التعهد فيما متعلق بأي عارررو من موظتي الشررررُة الذمن لا متا التواصرررل معها بشررركل مباشرررر أو غير 

 مباشر من جااب العميل الذي مستجيب إلعالن ماعه العميل أو ايابة عن العميل.

يه في الشرررررررط   لذي مؤدي إلى مغادرة أي شررررررخص ُما هو مشرررررررار إل هذا التعهد، ا لة حدوث خرق ل ال في حا

من إجمالي حزمة المكافآت السرررراومة المدفوعة  ٪50مدفع العميل للشرررررُة، عاد الطلب، مبلغًا معادل  ،3.7.1فرعي

ادل ومعقول مهد  إلى تقييا حقيقي مقر العميل بأن هذا الشرررط هو شرررط عومن جااب الشرررُة للترد قبل مغادرته. 

 للخسارة المحتملة للشرُة.

 الصدمات .4

، تامن الشرُة أاها ستكمل الخدمات بطرمقة مرضية وعملية 4لشروط الترعية المتبقية من الشرط امع مراعاة   4.1

يجة أو اتمقر العميل وموافق صررراحة على أن الشرررُة   تقدم أي ضررمان بأن أي و بما متتق مع المعامير الصررااعية.

هد  ممكن تحقيقه من خالل الخدمات، وأاه، عادما تسررررررتاد الاتائا إلى اختبارات على اطاق أصررررررغر ودراسررررررات 

 ها إلى اطاق اإلاتاأ.ؤيتا استقرالتتطلب الاتائا التحقق الدقيق  ا رمة، قد

ة والتقارمر التاي تسررررررتخدم الشرررررررُة مسرررررراعيها المعقولة  سررررررتكمال الخدمات وتقدما المعلومات المكتوبة والاتائا 4.2

والشررهادات وسررجالت ا ختبار أو التتتيش والرسررومات والتوصرريات والمشررورة أو ما مماثلها فيما متعلق بالخدمات 

  "( أو شرررهادة بذلك للعميل في أي تارمخ مطلوش بشررركل معقول ُتابيًا من جااب العميل، إ  إن الشررررُة التقرير)"

( األضرار التي تكبدها 2في أداء أي التزام بموجب العقد؛ أو ) معقول ( أي تأخير1تكون مسؤولة تجاه العميل عن: 

 العميل بسبب هذا التأخير.

مخارررررع التزام الشررررررُة باسرررررتكمال الخدمات بموجب العقد ألي التزام قد مكون عليه ا لتزام بأي قااون أو  ئحة   4.3

 ون سارمة من حين  خر.قد تكبحيث أخرر ملزمة لها 

  محق ألي موظف أو وُيل أو أي شرررخص آخر تقدما أي ضرررمان أو تقدما أي تمثيل ايابة عن الشررررُة فيما متعلق   4.4

بالعقد، أو تحميل الشرررررُة أي مسررررؤولية أخرر فيما متعلق بالخدمات، ما لا مكن هذا الاررررمان أو التمثيل أو تحميل 

 .2.1ط الترعي ح للعميل وفقًا للشرالمسؤولية مأماَ

فيما متعلق بالتقارمر والتصرررررومر الشرررررعاعي التي متا تسرررررليمها أو تتسررررريرها ُجزء من أداء الخدمات، مقوم العميل   4.5

أي عن ر هذه التقارمر والتصومر الشعاعي، ( موًما من تارمخ إصدا15ة عشر )خمسفي غاون بإخطار الشرُة، 

عميل إذا لا مقا الو لق بالجودة اإلشررعاعية أو تتسررير الاتائا.العميل أو طر  خارجي فيما متعجااب من محدث ازاع 

شرُة خالل فترة  شعا التقارمر والتصومرموًما، متا اعتبار العميل بأاه قد قبل  ( 15ة عشر )الخمسبإخطار ال عي ال

 مع أي تتسير لهذه المعلومات، والتي قدمتها الشرُة.

المستادات والمعلومات المقدمة للشرُة من أجل تحقيق الشرُة مقر العميل ومامن للشرُة مدر اُتمال ودقة جميع  4.6

 للخدمات، سواء ُان ذلك في وقت التورمد أو في وقت  حق.

ة على الرغا من أن الشرُو متا إصدار التقارمر على أساس المعلومات المعروفة للشرُة في وقت تاتيذ الخدمات.  4.7

هذه الخدمات تعتمد، في جملة أمور، على التعاون التاعل تسرررررتخدم جميع المسررررراعي المعقولة لارررررمان الدقة، فإن 

 متا إعداد جميع التقارمر على أساس: للعميل وموظتيه وعلى المعلومات المقدمة للشرُة.

   توجد أي مسؤولية تجاه أي شخص أو هيئة أخرر غير العميل؛ 4.7.1

ألي غرض معين، و  معتبر أي بيان، في أي ظر  من ال رو ، أن مكون أو مؤدي إلى تمثيل أو  إعدادها  متا  4.7.2

 تعهد أو ضمان أو شرط تعاقدي ما لا ماص عليه على وجه التحدمد؛

مد التقرمر    4.7.3 به موظتو الشرررررررُة  إ متا تحد لذي مقوم  يل ا حترافي ا كل عقد على حدة وأن أي لمن خالل التحل

 ؛ماً فحسبيب الشرُة للاتائا ما هي إ  تقيتوقعات من جاا

 محق للشرُة أن تحصل على تعومم بغم الا ر عن الاتائا أو ا ستاتاجات التي تا التوصل إليها في التقرمر؛ 4.7.4

من المسرررررتحسرررررن أن تتااول اتائا الخدمات الباود والمعلومات المقدمة فق  و  تعتبر ممثلة ألي مجموعة أُبر من  4.7.5

 أخذ العياة ماها؛ المجموعة التي تا

 قيام العميل بالتصر  بااًء على عاد  تتحمل الشرُة أي مسؤولية و هذه الاتائا اهائية ومعتمدة من جااب الشرُة. 4.7.6

 مشورة.ا ستعااة بال من غيراتائا أولية أو غير معتمدة أو 

 العمالء ة ك م .5
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أمر الشرررررراء الترمد أو المرجع أو التصررررررمح، ملتزم العميل بتقدما أُبر قدر ممكن من المعلومات، بما في ذلك رقا  5.1

إذا زود العميلأ الشرُة بتعليمات وحول ُل عياة و / أو متطلبات الخدمة من أجل المساعدة في تحقيق خدمة فعالة. 

معالجة باود معياة من ممتلكاتها، تسرررررتخدم الشررررررُةأ مسررررراعيها المعقولة لالمتثال لهذه بمتصرررررلة مكتوبة فيما متعلق 

 .التعليمات

مقوم العميل بإبالغ الشرررُة ُتابةً قبل قيام الشرررُة بأي خدمة على موقع العميل أو عياة ذات طبيعة خطرة أو غير   5.2

مستقرة، باإلضافة إلى إبالغ الشرُة عن أي مخاطر فعلية أو محتملة تتعلق بالصحة والسالمة فيما متعلق بعياة ما 

 عليمات بشررأن الزمارة ا ماة للموقع أو التعامل ا من مع العياة.والااشررئة عن أداء الشرررُة للخدمات، ومجب تقدما ت

متحمل العميل المسررؤولية الكاملة عن وضررع عالمات السررالمة المااسرربة الخاصررة بالعياة وأي معدات مقدمة إلى  ُما

 الشرُة من جااب العميل.

لعقد على أن الخدمات تتارررررمن الذي ماص فيه ا 5.4مقر العميل وموافق صرررررراحة على أاه، وفقًا للشررررررط الترعي  5.3

تلف للعياة، قد مؤدي أداء الخدمات إلى إتال  أو تدمير أي من العياات وأي مواد أو ممتلكات أخرر  اختباًرا غير مأ

و  تتحمل الشرررررُة، تحت أي ظر  من ال رو ، أي  متا تسررررليمها من جااب العمالء للشرررررُة فيما متعلق بالعقد.

في ذلك األضرار الالحقة والتكاليف أو الخسائر غير المباشرة، الااتجة عن تلف أو  تكاليف أو أضرار إضافية، بما

 فقدان ممتلكات العميل.

عاد إجراء ا ختبار أو التحليل أو تاتيذ الخدمات األخرر،   تتحمل الشرُة أي مسؤولية فيما متعلق بأي تكاليف أو  5.4

يل إ  إذا قام العميل بإخطار الشرُة ُتابة قبل التسليا إلى خسائر ااتجة عن تلف أو تدمير أي ممتلكات مملوُة للعم

ذا تا إ الشرُة، ومتا تمييز الممتلكات التي تا تسليمها للشرُة بشكل واضح تحت عاوان "مح ر تدميرها أو تلتها".

كات لتقدما هذا اإلشعار وتا وضع عالمة على ممتلكات العميل، فإن مسؤولية الشرُة عن الارر الذي ملحق بممت

 العميل أو تدميرها تقتصر على األقل على:

 قيمة ملكية العميل؛ أو  5.4.1

 تكلتة الخدمات التي أجرمت على الممتلكات المتاررة وفقًا للعقد.  5.4.2

 إعااة التس  م  .6

جزء من ُ إتالفهتقوم الشرررررررُة، بااًء على طلب ُتابي معقول من العميل، بتسررررررليا ممتلكات العميل )بخال  ما تا  6.1

مجوز للشررررررُة اسرررررتخدام أي طرمقة و الخدمات( مرة أخرر إلى العميل بعد أداء الخدمات المتعلقة بتلك الممتلكات.

ر لعميل ولن تتحمل أي مسررؤولية فيما متعلق بأي عاصررا تاوش عنللتسررليا تقررها بشرركل معقول وتتعلها باعتبارها 

تقدمرها توجيه أي شخص مقوم بتسليا هذه الممتلكات إلى العميل  مجوز للشرُة بااء على من هذا القبيل متا تسليمه.

لتاتورة ذلك العميل مباشرة فيما متعلق بهذا التسليا، وعلى العميل أن مقدم أي وجميع المطالبات المتعلقة بالممتلكات 

 موجهة فق  لشرُة التسليا هذه أو أي شخص آخر.أن تكون التالتة أثااء الاقل مباشرة و

( أشررررهر من ااتهاء 3لشرررررُة بالحق في التصررررر  بشرررركل صررررحيح في ممتلكات العميل بعد مرور ثالثة )تحتتظ ا  6.2

تحتتظ الشرررُة بالحق في إعداد فاتورة العميل عن  الخدمات، ما لا موجه العميل توجيهات خطية على وجه التحدمد.

ة وحدها، ضررررررخمة للغامة أو غير تكبدها للتخلص ماها. إذا ُاات ممتلكات العميل، في رأي الشرررررررُتا أي تكاليف 

مستقرة بدرجة ُبيرة بحيث   مسمح بتخزماها لمدة تزمد عن شهر واحد، مكون ذلك وفقاً لتقدمر الشرُة المطلق فيما 

 متعلق بطول التترة الزماية التي متا فيها ا حتتاظ بهذه الممتلكات قبل أن متا إتالفها.

 

 سند الم ك ة والضمان .7

العميل الذي متا تسررليمه للشرررُة وجميع مخاطر الخسررارة أو األضرررار التي تلحق بهذه الممتلكات مبقى سرراد ملكية 

)باستثااء الخسائر أو األضرار التي تسببها الشرُة والتي تخاع لها الشرُة وإلى المدر الذي تتحمل فيه الشرُة 

ذي متولى مسئولية تاتيذ والحتاظ على المسؤولية بموجب هذه الشروط واألحكام( مع العميل في جميع األوقات، وال

مجوز و غطاء التأمين الخاص به فيما متعلق بذلك، حيث أقر بموجبه العميل بأن رسرررروم الشرررررُة   تشررررمل التأمين.

شرُة من جااب  سداد جميع المبالت المستحقة والواجبة لل شرُة ا حتتاظ بجميع الممتلكات المسلمة إليها حتى متا  لل

 العميل.

 ة والتعويضالمسؤول  .8
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ُامل المسؤولية المالية للشرُة وموظتيها ووُالئها ومقاوليها من الباطن للعميل فيما متعلق بأي  8محدد هذا الشرط  8.1

خرق للعقد وأي اسررررررتخدام متا إجراؤه للعياات أو أي جزء ماها متا تاتيذ الخدمات عليه وأي تمثيل أو تصرررررررمح أو 

 أو اإلخالل بواجب قااواي( ماشأ بموجب أو فيما متعلق بالعقد. تصر  ضار أو إغتال )بما في ذلك اإلهمال

بخال  ما هو ماصرررروص عليه صررررراحة في هذا العقد، وُما هو محدد بشرررركل ُتابي للعميل من جااب موظف أو   8.2

األخرر  واألحكام، فإن جميع الاررررمااات والشررررروط 2.1بالتوقيع للشرررررُة وفقًا للشرررررط الترعي  مخولشررررخص 

 مستثااة من العقد. القااون،ي القااون أو القااون العام هي، إلى أقصى حد مسمح به الماصوص عليها ف

 )بما مسؤولية تقصيرمة ،   تتحمل الشرُة المسئولية، سواًء ُاات 8رهاًا بالشروط الترعية المتبقية لهذا الشرط   8.3

 :من أجل العقد أو التحرمف أو غير ذلكبفي ذلك اإلهمال أو اإلخالل بالواجب القااواي( 

الخسررارة أو الارررر المتكب د اتيجة أو خسررارة األرباح أو خسررارة العمل أو وفقدان اإلمرادات أو خسررارة األسررواق   8.3.1

الطر  الخارجي؛ اسرررتاتاد الشرررهرة و / أو خسرررائر مماثلة أو خسرررارة الوفورات المتوقعة أو فقدان من قبل لمطالبة 

فقدان أو تلف البيااات أو المعلومات أو المدفوعات على سررربيل  البارررائع أو خسرررارة العقد أو خسرررارة ا سرررتخدام أو

 الهبة؛ أو

أي خسائر أو تكاليف أو أضرار أو رسوم أو غرامات أو عقوبات أو مصروفات خاصة أو غير مباشرة أو خسارة  8.3.2

 اقتصادمة خالصة.

، فإن المسررؤولية الكلية للشرررُة للعميل في العقد أو الارررر )بما في ذلك المطالبات عن 8.7و 8.3 بالشرررطينرهاًا  8.4

اإلهمال أو اإلخالل بواجب قااواي( أو التحرمف أو الرد أو ما ماشررررأ فيما متعلق باألداء أو األداء الماصرررروص عليه 

( التعومم عن الخدمات المسررررررتحقة 2أو ) يعماالاير  2.550( 1في العقد تقتصررررررر، في جميع ال رو ، على )

في حالة حدوث احتيال أو إختاء احتيالي من جااب الشرررررُة، فإن  الدفع ُل سرررراة بموجب العقد الخاضررررع للمطالبة.

الشرررُة   تتحمل أي مسررؤولية فيما متعلق بأي مطالبة بموجب العقد وأي مطالبة من هذا القبيل متا ح رها بالكامل 

 ذ إ  إذا:وغير قابلة للتاتي

( من تارمخ 2ةً عن األسرراس المزعوم للمطالبة خالل شررهرمن )يقام العميل بإخطار الشرررُة بصررورة تتصرريلية وُتاب 8.4.1

 علا العميل بها وخالل عام واحد بعد ا اتهاء من الخدمات التي تتعلق بها المطالبة؛ و

 ك.عيبة أو تتعلق بمطالبة العميل خالفًا لذلمجوز للشرُة تتتيش أي وجميع الممتلكات التي مأزعا أن الخدمات بها م  8.4.2

مامة ح باسرررتثااء الحا ت التي متا فيها تقدما الخدمات إلى شرررخص متعامل ُمسرررتهلك )بالمعاى المقصرررود في قااون  8.5

(، متا اسرررتبعاد جميع الارررمااات أو الشرررروط أو الشرررروط 66/2014المسرررتهلك الصرررادر بموجب المرسررروم الملكي 

 اماية أو القااواية أو العرفية أو غير ذلك إلى أقصى حد مسمح بها القااون.األخرر الصرمحة أو ال

هذا معقولة وماعكس في السرررعر الذي سررريكون أعلى من دون  8مقر العميل بأن األحكام المذُورة أعاله من الشررررط  8.6

 هذه األحكام، ومقبل العميل هذه المخاطر و / أو التأمين وفقا لذلك.

الشرررررُة وإبراء ذمتها من جميع الخسررررائر الااشررررئة التي قد تتكبدها الشرررررُة أو تتحملها  موافق العميل على تعومم 8.7

 اتيجة لـ:

 خرق أي قااون من جااب العميل فيما متعلق بأداء الخدمات؛  8.7.1

أي مطالبة أو تهدمد موجه ضد الشرُة من جااب أي طر  خارجي ااجا عن الخدمات أو من أي تأخير في أداء أو  8.7.2

الشررررُة( إلى من قبل بخطأ أو إهمال  جزئيبشررركل ت )حتى لو ُاات هذه المطالبة مرتبطة فق  أو عدم أداء الخدما

 مدر زمادة هذه المطالبة عن المبلت المدفوع مقابل الخدمات بموجب العقد الخاضع للمطالبة؛ أو

ستخدام غير مصرح به ألي تقارمر تصدرها الشرُ 8.7.3 ستخدام أو ا شأ اتيجة ألي سوء ا  ة أو أي حقوقأي مطالبات تا

 ملكية فكرمة تابعة للشرُة )بما في ذلك العالمات التجارمة( بموجب هذا العقد.

بغم الا ر عن أي حكا آخر من هذه الشررررررروط واألحكام، تكون مسررررررؤولية العميل بموجب هذا التعومم غير  

 محدودة.

   موجد في هذه الشروط واألحكام ما محد من أو مستثاي مسؤولية الشرُة عن: 8.8

 الوفاة أو اإلصابة الشخصية الااتجة عن اإلهمال؛ أو 8.8.1

 المسؤولية التي متكبدها العميل اتيجة ا حتيال أو التزومر ا حتيالي من جااب الشرُة؛ أو  8.8.2

 أي مسألة أخرر قد   تكون محدودة أو مستثااة بموجب القااون. 8.8.3

 إاهاء هذا العقد. حتى عقبهذا  8مسري العمل بالشرط  8.9
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 هذا، تاطبق التعرمتات التالية: 8في الشرط  9.1

جميع براءات ا ختراع أو حقوق ا ختراعات أو اماذأ الماتعة أو حقوق التأليف والاشرررررر  حقوق الم ك ة الفكرية:

سرررماء الاطاقات أو الحقوق ذات الصرررلة أو العالمات التجارمة أو عالمات الخدمة والتجارة أو األعمال التجارمة أو أ

قلمدة على  أو حقوق التغليف أو شركل السرلعة أو الحقوق المتعلقة بالشرهرة أو الحق في المقاضراة في حالة تقدما سرلع مأ

 لحاسرروشاالمتعلقة ببراما  أو الحقوقأاها أصررلية أو بسرربب ماافسررة غير مشررروعة أو الحقوق المتعلقة بالتصررميمات 

أو حقوق قواعد البيااات أو حقوق الطوبوغرافيا أو الحقوق المعاومة أو الحقوق المتعلقة بالمعلومات السرررررررمة )بما 

في ذلك الدرامة واألسررررار التجارمة وأي حقوق ملكية فكرمة أخرر )موجودة ا ن أو تا إاشررراؤها فيما بعد(، في ُل 

بات التجدمد أو ا متداد لهذه الحقوق وجميع الحقوق أو حالة سرررواء ُاات مسرررجلة أو غير مسرررجلة وتشرررمل جميع طل

 أشكال الحمامة المماثلة أو المعادلة لها في أي مكان في العالا؛

جميع حقوق الملكية التكرمة )بما في ذلك حقوق الاشرررر في السرررجالت أو الوثائق العلمية أو البيااات األسررراسرررية أو   9.2

لتي متا إاتاجها أثااء أي خدمة، معود ملكيتها للشرررررُة وت ل ملًكا لها ما لا الوسررررائل اإللكترواية لمعالجة البيااات( ا

 متا ا تتاق على خال  ذلك صراحة ُجزء من العقد.

ما في حالة قيام العميل بتاتيذ جميع التزاماته بموجب العقد، بو تبقى الملكية وحقوق الطبع في التقرمر لدر الشرررررُة. 9.3

العميل على ترخيص غير حصررررررري وخاٍل من اإلتاوات وغير حصررررررري في ذلك دفع مبلت التعومم، محصرررررررل 

والشررررط  2-9 سرررتخدام التقرمر )بما في ذلك الحق في الترخيص من الباطن(، مع مراعاة أحكام الشررررط الترعي 

 .3-9الترعي 

ت( ت ل جميع حقوق الملكية التكرمة في جميع عالمة )عالمات( الخدمة والعالمات التجارمة وعالمات )عالما 9.4

ا عتماد وغيرها من األسماء والشعارات التي تملكها الشرُة ملًكا للشرُة و  ممكن بيعها أو ترخيصها من جااب 

 العميل.

عاد ماح الشررهادة، تقوم الشرررُة بماح ترخيص للعميل  سررتخدام العالمة )عالمات( التجارمة والشررعارات الخاصررة   9.5

شهادة، مع مرا شرُة لتترة صالحية ال شهادة ال عاة شروط ا ستخدام المعمول بها )ُما تا تعدملها من حين  خر( ب

 والتي متا إصدارها مع ُل شهادة وتكون متاحة عاد الطلب.

ملتزم العميلأ بتعومم الشرُة عن جميع الخسائر التي قد تكون الشرُة مسؤولة عاها اتيجة ادعاء بأن استخدام أي  9.6

يل ألداء الخدمات ماطوي على ااتهاك أي من حقوق الملكية التكرمة بيااات أو معدات أو مواد أخرر مقدمها العم

  ي طر  خارجي.أل

، فإن هذا العقد   مماح و  مجوز تتسيره على أاه مماح 10باستثااء حقوق ا ستخدام الماصوص عليها في الشرط   9.7

الحق في اسررررتخدام اسررررا   مأماح أي طر   أي حقوق ألي من الطرفين ألي اسررررا أو عالمة تجارمة للطر  ا خر.

الطر  ا خر فيما متعلق بأي عملية اشررررررر و  مجوز له تقدما أي بيان صررررررحتي أو إصرررررردار أي إعالن عام آخر 

بخصرروص هذا العقد أو الخدمات أو أي معاملة بين الطرفين دون الحصررول على موافقة خطية مسرربقة صرررمحة من 

 الطر  ا خر.

 استصدام التقا ير  .10

 معلومات سرمة مجب حمامتها ومجب استخدامها فق  من أجل:تشكل التقارمر  10.1

 مساعدة العميل في استكمال متطلباته الداخلية والشرُة في أداء الخدمات للعميل؛ 10.1.1

درجة في التقارمر؛ 10.1.2  ا متثال لوُيل العميل ومتطلبات الطر  الخارجي األخرر لتسليا واستخدام البيااات المأ

حكمة قااواية )شررررمطة أن مكون هذا هو الغرض من توجيه التقرمر، وا تتاق على تقدما أو الرد على مطالبة في م  10.1.3

 ذلك مع الشرُة قبل إصدار التقرمر(؛ أو

 تقدما أو الرد ُما هو مطلوش بموجب القااون أو أي هيئة تا يمية.  10.1.4

 متعهد العميل بموجبه بأاه مح ر عليه: 10.2

تقرمر )أو معلومات واردة في تقرمر( إلى أي طر  ، 10.1إفشرررررراء، باسررررررتثااء ما هو مبين في الشرررررررط الترعي  10.2.1

 خارجي دون موافقة خطية مسبقة من الشرُة؛

 اسخ أو تقدما تقرمر ما باستثااء ما تا تسليمه من جااب الشرُة دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الشرُة؛ أو  10.2.2

على الشرُة أو على مجموعتها، أو قد  مواتيةغير  بطرمقةاستخدام تقرمر، أو أي جزء ماه، بأي طرمقة قد تاعكس  10.2.3

 تكون أو قد تتامن بيااات أو تتسيرات أو تعليقات قد تكون ماللة أو خاطئة.

 مقرات الشركة  .11
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 "( ماطقة أماية مخصصة لها:المقراتتعتبر مقرات الشرُة )"

 دخول إلى المقرات؛اي تحتتظ الشرُة بالحق في رفم  11.1.1

مقدًما من جااب الشررررررُة، مجوز التصررررررمح بالدخول لزائر واحد لكل عميل عاد  ما لا متا ا تتاق على خال  ذلك 11.1.2

 الطلب ليشهد الخدمات التي تا تاتيذها لذلك العميل؛

 ملتزم زوار المباى بلوائح وإجراءات الشرُة. 11.1.3

شرة 11.2 سيطرتها المبا شرُة أو تحت   ،في حالة تاتيذ أي جااب من جوااب الخدمة في أماُن غير مشغولة من جااب ال

ملتزم العميل بالتأُد من أن جميع إجراءات السررررالمة الارررررورمة مطبقة لالمتثال لجميع لوائح الصررررحة والسررررالمة 

طاق جزًءا من ا وساألسررررربسرررررتالمعمول بها، باسرررررتثااء ما هو متتق عليه ُتابةً بين الطرفين أو عادما مكون تحدمد 

 و / أو احتوائه بأمان في وساألسبستن إزالة جميع الخدمات التي ستقدمها الشرُة للعميل، مجب على العميل ضما

  ُل ماطقة مزورها موظتو الشرُة خالل الزمارة إلى المباى المذُور.

، حيث متا توفير 11.2وأحكام الشرط الترعي  عرض ا سعارباإلضافة إلى أي التزامات محددة للعميل محددة في  11.3

( التأُد 2الشرُة بالوصول الاروري إلى أي مكان للعميل؛ ) ( تزومد1الخدمات في مقر العميل، وملتزم العميل: )

هذا الغرض؛ ) ًبا ل ااسرررررر خدمة مكون م يل لتوفير أي جزء من ال ( توفير جميع المواد 3من أن أي مكان موفره العم

ى االمسرراعدة والتشررغيلية المعتادة )بما في ذلك الغاز والمياه والكهرباء واإلضرراءة وما إلى ذلك( ذات الصررلة بأي مب

؛ )  ( تزومد الشرُة بأمة تصارمح مطلوبة ألداء الخدمة.4زود به العميلأ

 

 واإليراءات األخرى التقاضي .12

في حالة مطالبة العميل للشررررُة بتقدما اتائا أو د ئل تتعلق بالخدمات التي تقوم بها الشررررُة في بيااات الشرررهود أو  12.1

العميل بأن مدفع للشرررُة التكاليف، حيث مجوز للشرررُة جلسررات المحكمة أو غيرها من اإلجراءات القااواية، ملتزم 

فرض رسرررررروم على العمالء بشرررررركل عام من حين  خر لهذه الخدمات ومكون العميل مسررررررؤو  عن هذه التكاليف، 

 باإلضافة إلى التعومم.

لعميل في ة لالشرُة تقدما اتائا أو د ئل تتعلق بالخدمات التي تقوم بها الشرُمن طر  آخر غير العميل لب وإذا ط 12.2

أي إجراءات قااواية تتعلق بالعميل، ملتزم العميل بسداد جميع التكاليف والرسوم الااتجة عن أي خدمات تتطلب من 

الشرررُة القيام بها اتيجة لذلك، بما في ذلك إعداد أي بيان من شررهادات الشررهود والتحاررير والمثول أمام أي جلسررة 

ميع هذه التكاليف، سررواء قام العميل بسررداد جميع التعوماررات المسررتحقة ملتزم العميل سررداد ج اسررتماع في المحكمة.

 بموجب العقد أم من عدمه، وما إذا ُاات الشرُة قد أغلقت ملف العميل فيما متعلق بالمسألة أم من عدمه.

من الخدمات )بما في ذلك أي عياة( هي أو من المحتمل أن تكون عاصررررررر   إذا ُان أي جااب من الجوااب أو  12.3

عن  إذا لا متا الكشررفو قبل تاتيذ الخدمات.ذلك إخطار الشرررُة ُتابةً ب جبمقااواية، إجراءات موضررع أو مرتبطة ب

هيمئة لتقدما شهادة خبير.ذلك   للشرُة في تلك المرحلة، فال مجوز للشرُة، حسب تقدمرها المطلق، أن تكون مأ

 ب إاهاء هذا العقد.عقحتى هذا  12مسري العمل بالشرط   12.4

 اإلههاء  .13

قواعد العقوبات" أي عقوبات تجارمة أو اقتصادمة سارمة أو رقابة على الصادرات "بـ ، مأقصد 13ألغراض الشرط 

أو ح ر أو قوااين أو لوائح أو قواعررد أو ترردابير أو قيود ممرراثلررة أو قوائا أو قيود أو أوامر أو متطلبررات محررددة، 

سبيل المثاوتسري من حين  خر، بما في ذلك  وبي ا تحاد األورالعقوبات التي مترضها قواعد  الحصر، ل  على 

 والمملكة المتحدة والو مات المتحدة واألما المتحدة.

، مجوز للشرررررُة إاهاء العقد بأثر 13.2إذا أصرررربح العميل عرضررررة ألي من الحا ت المدرجة في الشرررررط الترعي  13.1

 فوري عن طرمق تقدما إشعار خطي إلى العميل.

 ، تكون الحا ت ذات الصلة ُما ملي:1-13الترعي ألغراض الشرط  13.2

إذا ارتكب العميل خرقاً ألمة شررروط للعقد أو أي عقد آخر مع الشرررُة غير القادرة على التعومم أو، إذا  13.2.1

ُان قادًرا على التعومم، لا متا اسررررتدراُه من جااب العميل وفقًا إلشررررعار مكتوش من الشرررررُة متطلب 

 رة المحددة في اإلشعار المذُور؛إجراء استدراك في غاون التت

 إذا أختق العميل في سداد مبلت التعومم خالل الوقت المحدد؛ 13.2.2

قيام العميل بأي ترتيب طوعي مع دائايه أو مصبح خاضعاً ألمر إداري أو )ُواه فردًا أو شرُة( مصبح  13.2.3

ا أو )ُواه شرررررُة( متا تصررررتيته )بخال  أغراض الدما أو إعادة الهيكلة( أو متوق ف عن أو معلق متلسررررً
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ستحقاقها بالمعاى المقصود في التقرة سداد دمواه عاد ا  123 سداد أي من دمواه أو مكون غير قادر على 

 ؛1986من قااون اإلعسار لعام 

؛ 13.2.4 ن أو حارس قاائي أو وصي   متا حجز ممتلكات العميل أو أصوله وا ستيالء عليها من جااب المرتهِّ

 مواصلة العمل؛متوقف العميل أو مأاذر بالتوقف عن  13.2.5

إلى  13.2.1تدرك الشرررررُةأ بشرررركل معقول وتعي أن أمًا من الحا ت المذُورة في الشررررروط الترعية من  13.2.6

 أعاله على وشك الحدوث فيما متعلق بالعميل وتقوم إخطار العميل بذلك؛ 13.2.5

العقوبات، إذا ُاات الشرررررررُة تعي بشرررررركل معقول أن تقدما الخدمات أو التعامل مع العميل مخالف قواعد  13.2.7

مختق العميلأ في اسررررررتيتاء طلبات العاامة الواجبة التي تقوم بها الشرررررررُة فيما متعلق با متثال لقواعد 

العقوبات أو القوااين أو اللوائح األخرر ذات الصررلة أو قيام العميل بأي شرريء مخالف قواعد العقوبات أو 

 قد متسبب في ااتهاُها.

التائدة  معللشرررُة جميع الدمون إلى الشرررُة  ش، ملتزم العميلأ أن مدفع مباشرررةعاد إاهاء العقد ألي سرربب من األسرربا 13.3

 المعمول بها.

، على أي من حقوق الطرفين والتعوماررات وا لتزامات والمسررئوليات التي صرردوره  مؤثر إاهاء العقد، مهما ُان  13.4

 قد تكون مستحقة عاد اإلاهاء.

 إاهاء العقد. حتى عقبومأعمل بها تماًما ت ل الشروط التي تعاي صراحة أو ضماًا سارمة  13.5

 القوة القهرية .14

  متحمل الطرفان مسررررررئولية القيام بأي التزام بموجب العقد إذا ُان عدم القدرة على األداء خارًجا عن إرادتهما  

سواء ُان بشكل مباشر أو غير مباشر اتيجة ألي ُوارث طبيعية أو فياان أو حرش أو أعمال شغب أو حوادث أو 

تثال ألي قااون أو التأخير أو التخلف عن السررررداد عن أعمال إرهابية أو ااتجار أو إضررررراش أو ازاع عمالي أو ا م

د مواد أو خدمات أو وجود أي ظر  من ال رو  مجعله غير عملي من الااحية  طرمق المتعاقد من الباطن أو مور ِّ

على أي التزام بتقدما  14التجارمة أو أي سرربب آخر خارأ عن سرريطرة الطر  المعقولة، بشرررط أ  ماطبق الشرررط 

 مستحقة للشرُة بموجب العقد. أي مدفوعات

 التنازل عن االمتثال  .15

  معتبر التاازل من جااب أي طر  من طرفي هذا العقد عن خرق الطر  ا خر ألي من أحكام هذه الشررررررروط 

 واألحكام تاازً  عن ا لتزام المستقبلي بها، وتبقى هذه األحكام سارمة المتعول والاتاذ.

 ةالكام   ةاالتفاق  .16

ُافة ا تتاقات والتعهدات والتأُيدات والارررررمااات حل محل لغي ومالعقد مأجمل ا تتاق بين الطرفين ومَ مأشررررركل هذا  16.1

 واإلقرارات والتتاهمات السابقة بين الطرفين، سواء ُاات شتهية أو ُتابية، فيما متعلق بموضوع هذا العقد.

موافق ُل طر  على أاه لن مكون لدمه أي تعومم فيما متعلق بأي تصرمح أو تمثيل أو تأُيد أو ضمان )سواء تا   16.2

مكون لدمه أي مطالبة   موافق ُل طر  على أاه و ( لا متا ذُره في العقد.سررررررهواً أو  غير مقصررررررودةذلك بطرمقة 

 متسا باإلهمال ااتا عن أي بيان في العقد. ُاذشأو بيان  سهوأو ال عدم القصدبتحرمف متسا بتتعلق بأي 

 البطالن العزئي .17

إذا ُان أي حكا أو تعومم ماصوص عليه في هذا العقد غير صالح أو غير قابل للتاتيذ أو غير قااواي بموجب أي 

ا ُان أي حكا أو ذقااون معمول به ُليًا أو جزئيًا، فيعتبر أاه قد تا تعدمله بقدر ما ممكن القيام به لجعله قابالً لإلاتاذ إ

غير صرررالح أو غير قابل للتاتيذ أو غير قااواي بموجب أي قااون معمول به  في هذا العقدتعومم ماصررروص عليه 

ُلًيا أو جزئًيا ، فيعتبر أاه قد تا تعدمله بقدر ما ممكن القيام به لجعله قابالً لإلاتاذ مع ا حتتاظ بغرضرررررره أو بطالاه 

م المتبقية من هذه الشررررررروط واألحكام بطالاًا جزئيًا من هذا العقد إذا ُان من غير الممكن القيام بذلك، وت ل األحكا

مجوز  ووفقًا لتقدمر الشرُة وحدها، سارمة، بما في ذلك أي تعوماات افتراضية متبقية، وفقًا للاية المقصودة ماها.

مكون أن هذا الحذ   ارتأتإلى العميل إذا مأرَسل ( أمام 7العقد بموجب إشعار خطي    مقل عن سبعة )هذا لها إاهاء 

 سلبي جوهري على حقوقها بموجب العقد.له تأثير 

 عدم ويوا شراكة أو وكالة .18

د في العقد ما مأقصررد به أو مأشررير إلى إاشرراء أي شررراُة أو مشررروع مشررترك بين أي من الطرفين، أو مشررك ل أي  18.1   مَرِّ

ابة طر  وُياًل لطر  آخر، أو متوض أي طر  بالقيام أو الدخول في أي التزامات الدخول في أي التزامات اي

 عاه أو عن أي طر  آخر.
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 مؤُد ُل طر  أاه متصر  باألصالة عن اتسه وليس لصالح أي شخص آخر. 18.2
 

 األطراف الصا ي ة .19

ا في العقررد أن مكون لرره أي حقوق بموجررب قررااون )حقوق األطرا  الخررارجيررة(    محق ألي شررررررخص ليس طرفررً

 لعقد.غير ذلك من أجل إاتاذ أي باد من باود ا ، أو1999لعام التعاقدات 

 حماية الب اهات .20

مامو  24الصرررادر بتارمخ  EC/95/46" التوجيه رقا قواه ن حماية الب اهات، مأقصرررد بـررررررررر "20ألغراض الشررررط 

، حيث تا دمجه في التشرررررمعات المحلية لكل دولة عاررررو في الماطقة ا قتصررررادمة األوروبية وفي ُل حالة 2018

بصرررررريغته المعدلة وتا اسررررررتبداله أو اسررررررخه من حين  خر، و ئحة ا تحاد األوروبي لحمامة البيااات العامة رقا 

و / أو التشررررررمعات األخرر  2018مامو  25والمجلس اعتباًرا من  الصرررررادرة عن البرلمان األوروبي 2016/679

 المعمول بها لحمامة البيااات المعمول بها.

عالَج/  معالعة/  يعالج، "20مكون للكلمات التالية، ضررررررمن الشرررررررط   20.1 راقب الب اهات" و"م  عالِّج الب اهات" و"م  " م 

" اتس المعاى الموضح قرمن ُل ماها في لشصص ةخرق الب اهات او" "الب اهات الشصص ة" و"موضوع الب اهاتو"

 قوااين حمامة البيااات.

موافق العميل على عدم تقدما أو إتاحة بيااات شررخصررية أخرر للشرررُة، بخال  معلومات ا تصررال التجارمة )على  20.2

ذلك  خال  الهاتف والمسررمى الوظيتي وعاوان البرمد اإللكترواي(، ما لا متطلب األمر األعمال ورقاسرربيل المثال، 

لتوفير الخدمات. وفي هذه الحالة، متا تحدمد هذه البيااات الشرخصرية اإلضرافية بشركل محدد مسربقًا من جااب العميل 

 والموافقة عليها ُتابيًا من جااب الشرُة.

في حالة معالجة البيااات الشررررررخصررررررية من جااب أي طر  بموجب العقد أو فيما متعلق به، ملتزم هذا الطر ،  20.3

 معالا بيااات، بالقيام بما ملي: باعتباره

عدم معالجة أو اقل أو تعدمل أو تبدمل أو تغيير البيااات الشررخصررية أو اإلفصرراح عن أو السررماح باإلفصرراح عن  20.3.1

بخال  ما هو مطلوش لاللتزام بتعليمات الطر  ا خر )باعتباره  خارجيالبيااات الشررررررخصررررررية ألي طر  

عقولة )ما لا متا ا تتاق على خال  ذلك لمعالجة البيااات الشخصية عاد مراقب بيااات( القااواية والموثقة والم

الارورة لتوفير الخدمات وفقًا لشروط هذا العقد(، ما لا مكن مطلوبًا بموجب قااون مخاع له معالا البيااات، 

ة، ما لا المعالج شرررمطة أن مقوم معالا البيااات في هذه الحالة بإبالغ مراقب البيااات بهذا الشرررط القااواي قبل

مح ر ذلك القااون هذه المعلومات على أسرررس مهمة تتعلق بالمصرررلحة العامة. وعلى وجه الخصررروص، معطي 

عالا البيااات  مراقبأ البيااات معالَا البيااات أوامر لاقل البيااات خارأ الماطقة ا قتصررررررادمة األوروبية وفقًا لمأ

 ئحة العامة لحامية البيااات.من الال 49إلى  45الممتثل لمتطلبات المواد 

 في حالة العلا بوجود خرق في البيااات الشخصية: 20.3.2

 ملزم إخطار مراقب البيااات دون تأخير   موجب له؛ .أ

 توفير تعاون معقول )على حساش مراقب البيااات( إلى مراقب البيااات فيما متعلق بخرق البيااات الشخصية؛ .ش

 علق بالتزامات مراقب البيااات بموجب قوااين حمامة البيااات:عاد استالم أي طلب أو شكور أو رسالة تت  20.3.3

 ملزم إخطار مراقب البيااات في أقرش وقت ممكن من الااحية العملية؛ .أ

مسررراعدة مراقب البيااات من خالل تاتيذ التدابير التاية والتا يمية المااسررربة لتمكين مراقب البيااات من ا لتزام  .ش

موضرررررروع البيااات بموجب أي قااون من قوااين حمامة البيااات فيما متعلق بأي ممارسرررررررة للحقوق من خالل 

بالبيااات الشخصية التي تتا معالجتها بمعرفة معالا البيااات بموجب هذا العقد أو ا متثال ألمة تقييا أو استعالم 

ة بأن مقوم أو إخطار أو تحقيق بموجب أي قااون من قوااين حمامة البيااات، الماصرررررروص عليها في ُل حال

مراقب البيااات بتعومم معالا البيااات بالكامل عن جميع التكاليف المعقولة التي تكبدها معالا البيااات الذي 

 ؛20.3.3ماتذ التزاماته بموجب هذا الشرط الترعي 

 ؛32ضمان أن مكون لدمها في جميع األوقات تدابير فاية وتا يمية مااسبة حسبما تقتايه المادة  20.3.4

 أن موظتيها الذمن ممكاها الوصول إلى البيااات الشخصية مخاعون  لتزامات السرمة المااسبة؛ التأُد من 20.3.5

حتى  33تاتيذ تدابير تا يمية وفاية مااسبة لمساعدة مراقب البيااات في الوفاء بالتزاماته فيما متعلق بالمواد من  20.3.6

بار طبي 36 اات، مع األخذ في ا عت يا مة الب عامة لحما عالا من الالئحة ال عة المعالجة والمعلومات المتاحة لمأ

 البيااات؛
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"( بخال  الموافقة الخطية معالج فرعيعدم تتومم أي مقاول من الباطن بمعالجة البيااات الشررررررخصررررررية )" 20.3.7

المسررررربقة من مراقب البيااات، حيث متا اإلقرار بأن مراقب البيااات موافق على تعيين معالجي بيااات فرعيين، 

ُها، من حين  خر، من جااب معالا البيااات الذي مخاررع في ُل حالة لشررروط بين معالا بحيث قد متا إشرررا

، 20البيااات والمعالا الترعي والتي ليسرررت أقل اتسررراًما بالطابع الحمائي عن تلك الشرررروط المبياة في الشررررط 

جري يين وأي تغيير مهومة معالجي البيااات الترععن البيااات بإعالم مراقب البيااات بشرررررررط أن مقوم معالا 

 عليها؛

( موًما عاد إاهاء أو ااتهاء هذا العقد، أو إذا 90التوقف عن معالجة البيااات الشررررخصررررية في غاررررون تسررررعين ) 20.3.8

ما مراقب البيااات(، إ ُاات الخدمة، أمهما أقرش، التي تتعلق بها في أقرش وقت ممكن بعد ذلك )بااًء على خيار

ن من أا متها، والبيااات الشرررخصرررية وأي اأسرررخ ماها أو المعلومات التي إرجاع البيااات أو مسرررحها بشررركل آم

تحتومها، إلى الحد الذي مأطلب من معالا البيااات ا حتتاظ بالبيااات الشخصية ا ًرا لوجود متطلبات قااواية أو 

 تا يمية أو متطلب من جهة اعتماد.

لمراقب البيااات )حيثما ماطبق( وبالسررماح والمسرراهمة في أي  هذه المعلومات اإلضررافية ملتزم معالا البيااات بتوفير 20.4

عملية تدقيق أو مراجعة مقوم بها مراقب البيااات أو مدقق معتمد من جااب مراقب البيااات للتأُد من امتثال معالا 

أو   ملزم هذا المطلب معالا البيااات بتوفير أ، شرررررررمطة 20البيااات لاللتزامات الماصرررررروص عليها في الشرررررررط 

( المعلومات 2الداخلية لمعالا البيااات؛ ) التسعير( معلومات 1) السماح بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بما ملي:

( 4( أي تقارمر خارجية غير عمومية لبيااات معالا البيااات؛ أو )3المتعلقة بالعمالء ا خرمن لمعالا البيااات؛ )

ها من خالل أعم عداد ية متا إ قارمر داخل عالا أي ت اات. متعين على م يا عالا الب لداخلي لم ثال ا تدقيق أو ا مت ال ال

البيااات إبالغ مراقب البيااات على التور إذا ارتأر أن التعليمات التي مقدمها مراقب البيااات بموجب هذا العقد 

حاد األوروبي أو تخالف ما هو ماصرررررروص عليه في الالئحة العامة لحمامة البيااات أو حمامة البيااات األخرر لالت

 الدول األعااء.

 التعاقد من الباطن .21

محق للشرررُة، حسررب تقدمرها المطلق، التعاقد من الباطن على الخدمة ُلها أو جزء ماها، ما لا مقتصررر خال  ذلك  21.1

 على شروط العقد و / أو ا لتزامات بموجب أي اعتماد أو موافقة حاُمة.

ماها أو التزاماتها أو تتوماررها أو ترخيصررها أو ا حتتاظ بها على  مجوز للشرررُة التاازل عن جميع حقوقها أو جزء 21.2

 سبيل األمااة بموجب العقد.

هذا العقد ملكية حصرررررررمة للعميل و  مجوز له التاازل عن جميع حقوقه أو جزء ماها أو التزاماته أو تتوماررررررها أو  21.3

ب العقد دون موافقة ُتابية مسررررربقة من ترخيصرررررها أو ا حتتاظ بها على سررررربيل األمااة أو التعاقد من الباطن بموج

 الشرُة.

 يةالسر ِّ  .22

" جميع المعلومات التي قد مملكها طر  ما أو محصل عليها المع ومات السرية، مأقصد بـررررررر "22ألغراض الشرط 

قبل أو بعد تارمخ العقد الذي متعلق بعمل أو ماتجات أو تطورات أو أسرار تجارمة أو درامة أو األمور أحد الطرفين 

األخرر المتعلقة بالخدمات والمعلومات المتعلقة بعالقات أحد الطرفين مع العمالء أو الوُالء أو الموردمن التعليين 

 أو المحتملين وجميع المعلومات األخرر المحددة على أاها سرمة أو التي مجب اعتبارها سرمة بشكل معقول.

استثااء ب "( بسرمة تامة.الطرف المفصأر  ا خر )""( بجميع المعلومات السرمة للطالمست ممحتتظ ُل طر  )"  22.1

الوفاء بالتزاماته بموجب العقد،   مقوم المسرررتلا، دون الحصرررول على موافقة ُتابية مسررربقة من الطر  المتصرررح، 

بالكشرف عن المعلومات السررمة التي اسرتلمها، أو اإلفصراح عاها أو ماح حق الوصرول إلى المعلومات السررمة التي 

و  مسمح ألي من موظتيه أو وُالئه أو مسئوليه بالكشف عن هذه المعلومات السرمة أو اإلفصاح عاها أو استلمها، 

 ماح حق الوصول إليها.

 ، مجوز للمستلا الكشف عن المعلومات السرمة التي استلمها في الحا ت التالية إذا:22.1بغم الا ر عن الشرط  22.2

ومية أو محلية أو سررررررلطة تا يمية أو أي جهة اعتماد أو ُاات  زمة القيام بذلك من جااب أي جهة حك 22.2.1

 قااون )ولكن فق  إلى الحد الذي تكون فيه مطلوبة بصورة تامة للقيام بذلك(؛

 ُان من الاروري للغامة لغرض الحصول على المشورة المهاية فيما متعلق بالعقد فق ؛ 22.2.2

ا لمتصح )حيث ممكن أن مثبت المستلُاات معروفة مسبقاً للمستلا قبل وقت اإلفصاح من جااب الطر  ا 22.2.3

 ذلك باألدلة التوثيقية(؛ أو
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 هي معلومات تصبح فيما بعد معرفة عامة بخال  خرق العقد من جااب المستلا.       22.2.4

في حالة تقدما طلب معلومات إلى المسرررررتلا بموجب أي تشررررررمع بشرررررأن حرمة تدفق المعلومات أو لوائح المعلومات  22.3

فيما متعلق بأمة معلومات سرمة، ملتزم المستلا بإخطار الطر  المتصح و  متا اإلفصاح عن أي  2004البيئية لعام 

 معلومات حتى متا إجراء تحليل ما إذا ُاات المعلومات المطلوبة قادرة على ا ستتادة من اإلعتاء من اإلفصاح.

 دون حد زماي. 22مستمر تطبيق التزامات الطرفين بموجب الشرط  22.4

 التصدير  خصة مراقبة .23

، مقصد بعبارة "رخصة مراقبة التصدمر" أي ترخيص عام أو حكومي أو موافقة أو تصرمح 23ألغراض الشرط 

(، حيث متا إصدارها بشكل مباشر أو غير مباشر من جااب المملكة ةأو دائم ةمؤقترخصة سواء )ذلك أو ما شابه 

 للطر  المعايالتي من الارررررروري أن متا الحصرررررول عليها من حين  خر ليحق والمتحدة أو أي سرررررلطة أجابية، 

تسومق أو استيراد أو تصدمر أو إعادة تصدمر الماتجات و / أو توفير الخدمات و / أو اقل التكاولوجيا و / أو حقوق 

 الملكية التكرمة.

رخص مراقبة التصرردمر. وإذا ُاات رخصررة قد مخاررع أداء الشرررُة  لتزاماتها بموجب هذا العقد، ُليًا أو جزئيًا، ل 23.1

مراقبة التصدمر هذه تتطلب شهادات مستخدم اهائي موقمع عليها أو أي موافقات أو موافقة حكومية أو أجابية أخرر 

من المملكة المتحدة أو جهة خارجية، موافق الطرفان على مسررراعدة ُل ماهما ا خر في إُمال شرررهادات المسرررتخدم 

قات أو تصرمحات أخرر، ومتعهد العميل بالتوافق مع وتطبيق شروط شهادات المستخدم الاهائي الاهائي أو أي مواف

 أو رخص مراقبة التصدمر أو القيود.

مقر العميل وماررمن أاه مجب عليه إبالغ الشرررُة ُتابةً، قبل قيام الشرررُة بأي خدمة، بأي قيود اسررتيراد أو تصرردمر  23.2

تقدممها، بما في ذلك أي حا ت تتعلق بأي ماتجات أو معلومات أو سرررررررارمة قد تاطبق على الخدمات التي سرررررريتا 

 تكاولوجيا مجوز تصدمرها / استيرادها من أو إلى بلد مح ور من هذه المعاملة.

خص مراقبة التصررردمر الاررررورمة، ولكن مقر الطرفان بأن إصررردار  23.3 تبذل الشررررُة جهودًا معقولة للحصرررول على رأ

لتقدمر السلطات المعاية فق . في حالة تأخر أي رخصة  زمة لمراقبة التصدمر رخص مراقبة التصدمر مكون وفقًا 

أو تا رفاررررها أو إلغاؤها، متعين على الشرررررُة إخطار العميل بذلك ُتابةً في أقرش وقت ممكن من الااحية العملية، 

ة إلغاء أي رخصرر ومحق للشرررُة الحصررول على تمدمد مقابل في الوقت المحدد لتقدما الخدمات، وفي حالة رفم أو

 ، ملزم إاهاء العقد، ُليًا أو جزئيًا، دون أي مسؤولية فيما متعلق بالعميل.ضرورمةمراقبة تصدمر 

خص مراقبة التصدمر أو ألي قيود أخرر من  23.4 إذا ُاات الخدمات أو أي ماتا من ماتجات الشرُة خاضعًا ألي من رأ

خص أو قيود مراقبة المملكة المتحدة أو قيود حكومية أجابية أو قارررررررائية،  متعهد العميل بالتوافق مع شررررررروط رأ

 التصدمر من وقت  خر وتطبيقها من وقت  خر.

 

 مكافحة التساد .24

متعهد العميل با متثال لجميع األا مة والتشرمعات واللوائح والقوااين السارمة المتعلقة بمكافحة الرشوة ومكافحة التساد، بما في  24.1

، قااون  112/20111القااون العمااي لمكافحة التساد الصادر بالمرسوم السلطااي رقا  ،رذلك على سبيل المثال   الحص

، قااون العقوبات العمااي الصادر بالمرسوم  30/2016مكافحة غسل األموال العمااي الصادر بالمرسوم السلطااي رقا 

قااون   ، 64/2013بموجب المرسوم الملكي رقا ماده اعتتا الذي ، اتتاقية األما المتحدة لمكافحة التساد  7/1974السلطااي رقا 

)"قوااين مكافحة التساد"(، ومتعهد  1977وقااون مكافحة ممارسات التساد األجابية لعام  2010مكافحة الرشوة البرمطااي لعام 

ملتزم و مكافحة التساد.القيام بشيء من شأاه أن مؤدي إلى قيام الشرُة بخرق أي من قوااين عن بعدم القيام بشيء و  مغتل 

 العميل بما ملي:

ا لتزام بسياسات مكافحة التساد الخاصة بالشرُة والتي قد متا إخطار الشرُة بها إلى العميل وتحدمثها من  24.1.1

 "(؛الس اسات ذات الص ةحين  خر )"

زاما تقدما تقرمر فوري إلى الشرررُة عن أي طلب أو مطلب للحصررول على أي ميزة مالية أو غيرها من الم 24.1.2

 غير الارورمة من أي اوع متلقاها العميل فيما متعلق بتاتيذ العقد؛

( على التور إذا أصررربح موظف عمومي أجابي مسرررئوً  أو موظتًا للعميل أو حصرررل إخطار الشررررُة )ُتابةً  24.1.3

على مصررلحة مباشرررة أو غير مباشرررة باسررا العميل )ومؤُد العميل أاه   موجد لدمه مسررئولين أو موظتين 

 أجااب ُمالكين بشكل مباشر أو غير مباشر في تارمخ هذا العقد(؛ رسميين

 اإلشعا ات .25
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حسررررررب  رسررررررلةمتكون جميع اإلخطارات التي مقدمها أحد الطرفين للطر  ا خر مكتوبة ومتا اعتبارها مجب ان 

سرراعة من اشرررها إذا تا اشرررها من  48بعد  خصرريكل شررشرربتا تقدممها في وقت الخدمة إذا تا تسررليمها األصررول أو 

خالل الدرجة األولى أو بالبرمد الجوي المدفوع مسررررربقًا في ُل حالة إلى العاوان المسرررررجل، إن وجد، أو إذا ُان   

 آخر عاوان معرو  للطر  ا خر.رسل الى فتأ ماطبق 

 عدم التنازل .26

ممارسررررة أي حق أو صررررالحية أو تعومم تاازً  ماها،   مأعتبر أي إختاق أو تأخير محدث من جااب الشرررررُة في 

وهذه الممارسرررة الجزئية   تحول دون أي ممارسرررة أخرر لما سررربق ذُره أو جزًءا من هذا الحق أو الصرررالحية أو 

 التعومم.

 القاهون الحاكم .27

لألا مة المعمول بها في إاجلترا مخاررررع هذا العقد وأي ازاع أو مطالبة تاشررررأ عن أو تتعلق به أو موضرررروعه وفقًا  27.1

 )بما في ذلك الازاعات أو المطالبات غير التعاقدمة(.ووملز 

موافق ُل طر  بشكل   رجعة فيه على أي ازاع أو مطالبة تاشأ عن أو فيما متعلق بهذه الشروط واألحكام والعقد   27.2

ي مسررررألة تتعلق بوجودها أو صررررالحيتها أو ، بما في ذلك أر المتعلقة بهامواألوأمة وثائق ذات صررررلة أو تابعة لها و

إاهائها أو تتعلق بأي التزام غير تعاقدي أو أي التزام آخر أو اتائا بطالاها، حيث متا الرجوع إليها وحلها بصرررررورة 

وهي  "(،ئألوالادن للتحكيا الدولي )" محكمة-مرُز دبي المالي العالمي  لوائحاهائية عن طرمق التحكيا بموجب 

ا واحد من بين المحكمين، ومكون ذلك وفًقا الى ة شرررررررارباإلي تعتبر مدرجة التلوائح ال حك ِّ هذا الباد. ومتا اختيار مأ

مرُز دبي المالي العالمي هو المقر والمكان القااواي  اعقاد جلسررررررات التحكيا. وعليه، تاعقد فالمعمول بها. لوائح ل

 جلسات التحكيا باللغة اإلاجليزمة.

 

 

  


