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شروط وأحكام أمر الشراء )التعميد(

Terms and Conditions of the Purchase Order

1. Definitions and Interpretations ١. التعريفات والتفسيرات

1.1 "Written" means the document signed by the parties to 
the contract, and it is sent in the form of a letter, fax, or 
e-mail, or by any other means agreed upon by the two par-
ties of the contract.

1.1 ُيقصــد بكلمــة "كتابًيــا" الوثيقــة الموقعــة مــن طرفــي التعاقــد وترســل 

إمــا فــي صــورة خطــاب أو فاكــس أو بريــد اإللكترونــي أو بــأي وســيلة أخــرى 

يتفــق الطرفيــن عليها.

1.2 “Service(s)” means any act relates directly or indirectly to the 
supplier when authorized to the purchase order.

 2.1 ُيقصــد بـــ ”الخدمــة أو الخدمــات“ أي عمــل متعلــق بشــكل مباشــر أو غيــر 

مباشــر يتعيــن علــى المــورد القيــام بــه عنــد تعميــده بأمر الشــراء.

1.3 «Supplier» means the party who sells the product or provides 
the appropriate services to SCFHS. The supplier shall confirm the 
compliance of the product or service provided to the Saudi Com-
mission for Health Specialties with the terms and conditions of 
procurement at SCFHS. Any modification made to the purchase 
order shall be in writing and signed by SCFHS and shall indicate 
the product or service with stipulated clauses that have been 
specifically stated in the purchase order.

3.1 ُيقصــد بكلمــة « المــورد» الطــرف الــذي يقــوم ببيــع المنتــج أو تقديــم 

الخدمات المناسبة للهيئة، ويؤكد المورد امتثال المنتج أو الخدمة المقدمة 

إلــى الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة لشــروط وأحــكام الشــراء بالهيئة. 

أي تعديــل يتــم إجــراؤه علــى أمــر الشــراء يجــب أن يكــون كتابيــا وموقًعــا مــن 

الهيئــة. تتضمــن اإلشــارة إلــى المنتــج أو الخدمة ببنود منصوص عليهــا أدرجت 

خصيًصــا فــي أمــر الشــراء.

1.4 The materials to be supplied under the purchase order are 
referred to hereinafter as (product/ service).

4.1 يشــار فيمــا يلــي للمــواد التــي ســيتم توريدهــا بموجــب أمــر الشــراء باســم 

(المنتــج /االخدمــة)

1.5. “SCFHS” means the Saudi Commission for Health Spe-
cialties. 5.1  “الهيئة“  تعني الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

2. Quotations 2. عروض األسعار

2.1. The supplier submits his quotation to SCFHS without paying 
any fees. The supplier shall clearly indicate in his quotation sub-
mitted to SCFHS any discrepancies from the requirements doc-
ument.

1.2 يقــدم المــورد عــرض األســعار إلــى الهيئــة دون دفــع رســوم. ويبيــن 

المــورد بوضــوح فــي عــرض ســعره المقــدم للهيئــة أي اختالفــات عــن وثيقــة 

المتطلبــات.

2.2 SCFHS has the right to accept unlimited number of the sub-
mitted quotations or to reject all of them.

2.2 يحــق للهيئــة قبــول عــدد غيــر محــدد مــن عــروض األســعار المقدمــة أو 

رفضهــا جميعــا.
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3. Purchase Order 3.أمر الشراء

3.1 Written purchase orders are approved by SCFHS, and the 
supplier shall confirm his receipt of the purchase order by sign-
ing the purchase order and sending a copy of it to the General 
Department of Procurement and Contracts at SCFHS.

1.3 أوامــر الشــراء المكتوبــة هــي المعتمــدة لــدى الهيئة وعلــى المورد تأكيد 

اســتالمه ألمــر الشــراء عبــر التوقيــع علــى أمــر الشــراء وإرســال نســخة منــه إلى 

اإلدارة العامة للمشــتريات والعقود في الهيئة.

3.2 SCFHS has the right to award the purchase order to a spec-
ified number of the items mentioned in request for quotation 
(RFQ).

2.3 للهيئــة الحــق فــي ترســيه أمــر الشــراء علــى عــدد محــدد مــن البنــود 

المذكــورة فــي طلــب التســعير.

4. Execution of the Purchase Order 4. تنفيذ أمر الشراء

The supplier is solely responsible for implementing the require-
ments of the purchase order entirely in accordance with the gen-
erally accepted commercial norms. The supplier shall also notify 
SCFHS any matter that may impede the implementation of the pur-
chase order, while providing SCFHS with all relevant information 
for this purpose at all times.

1.4 يتحمــل المــورد وحــده مســؤولية تنفيــذ متطلبــات أمــر الشــراء مــن جميــع 

الجوانــب طبقــا لألعــراف التجاريــة المتعــارف عليهــا. كمــا يجــب علــى المــورد أن 

يخطــر الهيئــة بــأي أمــر قــد يعــوق تنفيــذ أمــر الشــراء مــع تزويــد الهيئــة بجميــع 

المعلومــات ذات الصلــة فــي جميــع األوقــات لهــذا الغــرض.

5. Pricing and Payment of Financial Dues 5. التسعير وصرف المستحقات

5.1 Unless otherwise agreed upon, all prices are given in Saudi 
Riyals and the prices offered are not subject to increase.

1.5 مــا لــم يتــم االتفــاق علــى خــالف ذلــك، ُتقــدم جميــع األســعار بالريــال 

الســعودي وال تخضــع األســعار المقدمــة للزيــادة.

5.2 No additional fees of any kind may be added unless agreed 
upon in writing with SCFHS

2.5 ال يجــوز إضافــة أي رســوم إضافيــة مــن أي نــوع إال إذا تــم االتفــاق عليهــا 

كتابيــا مــع الهيئة.

5.3 The price specified in the purchase order includes all costs of 
warehousing, packaging, insurance, delivery, installation, and op-
eration (as applicable), and delivery is free of all customs duties.

3.5 يشــمل الســعر المحــدد فــي أمــر الشــراء جميــع تكاليــف التخزيــن والتعبئــة 

والتغليــف والتأميــن والتســليم والتركيــب والتشــغيل (حســب االقتضــاء) 

ــة. والتســليم خالــص الرســوم الجمركي
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5.4 Unless another clause states otherwise, the value of the pur-
chase order shall be paid according to the payment method men-
tioned in the purchase order when the supplier notifies SCFHS 
that the product or the essential part thereof is ready for delivery.

4.5 مــا لــم ينــص بنــد آخــر علــى خــالف ذلــك، ُتســدد قيمــة أمــر الشــراء حســب 

طريقــة الدفــع المذكــورة فــي أمــر الشــراء عنــد إخطــار المــورد الهيئــة بــأن 

المنتــج أو الجــزء األساســي منــه جاهــز للتســليم.

5.5 The payment shall take place within thirty (30) days of receiv-
ing the correct invoice submitted. The supplier's invoice must 
include the purchase order number, product/ service line, par-
agraph number (according to the purchase order), unit, price, 
currency, value-added tax, and the name of SCFHS, indicating on 
the first page that all payment requirements and due date are 
fulfilled.

5.5 يتــم الصــرف خــالل ثالثيــن (٣٠) يوًمــا مــن اســتالم الفاتــورة الصحيحــة 
ــد المنتــج/  ــورة المــورد رقــم أمــر الشــراء وبن المقدمــة. يجــب أن تتضمــن فات
الخدمــة ورقــم الفقــرة (وفًقــا ألمر الشــراء) والوحدة والســعر والعملة وضريبة 
القيمــة المضافــة واســم الهيئــة مــع توضيــح اســتيفاء جميع متطلبــات الدفع 

وتاريــخ االســتحقاق علــى الصفحــة األولــى.

5.6 All invoices submitted by the supplier shall indicate, in writing 
and numbers, the net amount payable before and after tax, men-
tioning the tax number.

6.5 يجــب أن توضــح جميــع الفواتيــر المقدمة من المورد كتابــة وباألرقام صافي 

المبلغ المستحق الدفع قبل وبعد الضريبة وذكر الرقم الضريبي.

5.7 SCFHS shall not be held liable for any delay in payment due 
to non-submission or compliance of the supplier with the invoice 
instructions.

7.5 الهيئــة ال تعــد مســؤولة عــن التأخيــر فــي الســداد بســبب عــدم تقديــم أو 

امتثــال المــورد لتعليمات الفاتــورة.

5.8 Unless another clause states otherwise, the supplier shall 
issue his invoice(s) for the purchase order addressed to SCFHS, 
and the original invoice is to be delivered at SCFHS headquarters 
in the Diplomatic Quarter, General Department of Procurement 
and Contracts, Procurement and Contracts Operations Section, 
P.O. 94656, Riyadh 11614, Kingdom of Saudi Arabia. For payment 
procedures follow up; please, contact us via e-mail: PC_OP@
SCFHS.ORG or call us on: 0112905897

8.5 مــا لــم ينــص بنــد آخــر علــى خــالف ذلــك يصــدر المــورد فاتورة/فواتيــر 
الخاصــة بأمــر الشــراء موجهــة إلــى الهيئــة ويتــم تســليم أصــل الفاتــورة فــي 
ــة فــي حــي الســفارات - اإلدارة العامــة للمشــتريات  المقــر الرئيســي للهيئ
والعقود-قســم عمليــات المشــتريات والعقــود ، صنــدوق بريــد 94656، 
الريــاض 11614، المملكــة العربيــة الســعودية ولمتابعــة إجــراءات الصــرف 
التواصــل علــى البريــد إلكترونــي: PC_OP@SCFHS.ORG أو االتصــال علــى 

رقــم 0112905897

6. Delivery - Packaging 6. التسليم- التعبئة والتغليف

6.1 Delivery times are fixed and time is the primary factor for deliv-
ery. If the supplier expects difficulty in complying with the requested 
delivery date, he shall immediately notify SCFHS in writing, and he 
shall exert every effort in all commercial aspects to complete the 
delivery on the required date. SCFHS is under no obligation to ac-
cept deliveries, or any part thereof, are not to be submitted on the 
requested delivery date.

1.6 مواعيد التسليم ثابتة ال تتغير والوقت هو العامل األساسي للتسليم. إذا 

كان المــورد يتوقــع صعوبــة االلتــزام بتاريخ التســليم المطلوب فعليــه أن يخطر 

الهيئــة فــوًرا بذلــك كتابيــا، وعليــه أن يبــذل قصــارى جهــده مــن كافــة النواحــي 

التجاريــة ليتــم التســليم فــي التاريخ المطلــوب. وال تلتزم الهيئة بقبول عمليات 

التسليم - أو أي جزء منها التي لم يتم تقديمها في تاريخ التسليم المطلوب.
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6.2 If the installation is agreed upon by the supplier, or if the op-
erational test is a part of the delivery, then the delivery shall not 
to be deemed complete unless SCFHS accepts the delivery in 
writing.

2.6 إذا تــم االتفــاق علــى التركيــب مــن قبــل المــورد، أو إذا كان االختبــار 

التشــغيلي جــزًءا مــن التســليم، فــال يعــد التســليم مكتمــال أال بقبــول الهيئــة 

التســليم كتابيــا.

6.3 Products shall be packed properly and tightly to be delivered 
in good condition at the supplier's expense at the time and place 
specified in the Accreditation. If the supplier or his transportation 
company delivers the products at the wrong time or in the wrong 
place, SCFHS may deduct from the purchase order price any 
costs incurred for storage or transportation.

3.6 يجــب تعبئــة المنتجــات بشــكل صحيــح ومحكــم لتصــل بحالــة جيــدة علــى 
نفقــة المــورد وذلــك فــي الوقــت والمــكان المحــدد فــي التعميــد. إذا قــام 
المــورد أو شــركة النقــل التابعــة للمــورد بتســليم المنتجــات فــي الوقــت غيــر 
المناســب أو فــي المــكان غيــر المناســب، يحــق للهيئــة خصــم أيــة تكاليــف 

متكبــدة عــن التخزيــن أو النقــل مــن ســعر أمــر الشــراء.

6.4 Packaging/ strapping units shall be non-refundable. If the Ac-
creditation stipulates that these units are recoverable, the supplier 
shall provide SCFHS with full instructions for disassembling and 
removing the packaging/ strapping materials before the time of 
delivery. A clear mark shall be placed on the packaging stating 
the name and information of the recipient. The supplier shall pay 
for the charges of all transportation and arrangements for return-
ing packaging units. SCFHS is not to be held liable for packaging 
materials lost or damaged during transportation. In the event of 
transportation damages, the supplier shall be held liable for any 
insufficient packaging.

4.6 يجب أن تكون وحدات التعبئة/ التغليف/ التحزيم غير قابلة لالسترداد. وإذا 

نــص التعميــد أن هــذه الوحــدات مســتردة، علــى المورد تزويد الهيئة بالتعليمات 

الكاملــة لفــك وإزالــة مــواد التعبئــة أو التغليــف أو التحزيــم قبــل وقــت التســليم. 

يجب وضع عالمة واضحة على التغليف توضح اسم وبيانات المستفيد. يدفع 

المــورد تكلفــة جميــع رســوم عمليــات النقــل والترتيبــات الالزمــة إلعــادة وحــدات 

التغليــف. وال تكــون الهيئــة مســؤولة عن مواد التعبئة والتغليف التي ُتفقــد أو 

تتلــف أثنــاء النقــل. فــي حالــة حــدوث أضــرار النقل، يتحمل المورد المســؤولية عن 

أي تغليــف غيــر كافي.

6.5 Quantities different from the quantities specified in the pur-
chase order shall not be delivered without the written approval 
of SCFHS.

5.6 ال يتم تســليم الكميات المختلفة عن الكميات المحددة في أمر الشــراء 

إال بموافقــة كتابية من الهيئة.

6.6. The supplier shall submit a request to obtain any license re-
quired to export the products and obtain them from the country 
of origin without any prejudice to Clause (30). SCFHS may cancel 
the Accreditation immediately without the incurring any legal or 
financial liability towards the supplier if the export license appli-
cation is rejected or unreasonably delayed subject to the sole dis-
cretion of SCFHS.

ترخيــص مطلــوب لتصديــر  الحصــول علــى أي  المــورد طلــب  يقــدم   6.6
المنتجــات والحصــول عليهــا مــن بلــد المنشــأ دون اإلخــالل بمــا ورد فــي 
البنــد رقــم 30 ويحــق للهيئــة إلغــاء التعميــد فــورًا دون تحمــل الهيئــة أي 
مســؤولية قانونيــة أو ماليــة تجــاه المــورد إذا تــم رفــض طلــب ترخيــص 
التصديــر أو التأخــر بشــكل غيــر معقــول ويرجــع ذلــك لتقديــر الهيئــة منفــردة.
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7. Acceptance 7. القبول

7.1 SCFHS may reject, within a reasonable period from the 
date of delivery, the product in part or in full, whether its 
consideration has been fully or partially paid or not, in the 
event of non-compliance with the requirements of the Ac-
creditation.

1.7 يحــق للهيئــة رفــض المنتــج جزئيــًا أو كليــًا ســواًء تــم دفــع مقابلــه جزئيــًا 

أو كليــًا أو لــم يتــم الدفــع فــي حــال عــدم المطابقــة لمتطلبــات التعميــد 

وذلــك خــالل فتــرة زمنيــة معقولــة مــن موعــد التســليم.

7.2 In the event that acceptance tests are determined, and 
unless otherwise agreed upon in the Accreditation, accept-
ance tests are to be conducted at the place of manufacture 
during official work hours. If the Accreditation does not spec-
ify the technical requirements, tests shall be conducted in 
accordance with the general practice applied in the type of 
the industry in question in the country of the manufacturer.

2.7 فــي حالــة تحديــد اختبــارات القبــول، ومــا لــم يتــم االتفــاق علــى خــالف 

ذلــك فــي التعميــد، تجــرى اختبــارات القبــول فــي مــكان التصنيــع خــالل 

الفنيــة،  المتطلبــات  التعميــد  يحــدد  لــم  إذا  الرســمية.  العمــل  ســاعات 

يجــب إجــراء االختبــارات وفقــًا للممارســة العامــة المعمــول بهــا فــي نــوع 

ــع. ــد الُمصّن ــة فــي بل الصناعــة المعني

7.3 The supplier shall notify SCFHS in writing sufficiently be-
fore the acceptance tests so that SCFHS can send represent-
atives to attend the tests. In the event that SCFHS does not 
send its representatives, test reports are to be sent to SCFHS 
ssion where they are accepted according to their accuracy.

3.7 يجــب علــى المــورد إخطــار الهيئــة كتابيــا قبــل اختبــارات القبــول بوقــت 

كاف ليتســنى للهيئــة إرســال ممثليــن عنهــا لحضــور االختبــارات. وفــي حالــة 

عــدم إرســال الهيئــة لممثليــن عنهــا، يتــم إرســال تقريــر االختبــار إلــى الهيئــة 

وتقبــل وفــق دقتهــا.

7.4 If acceptance tests reveal that the product does not 
comply with the Accreditation, the supplier shall, immedi-
ately, treat any defects to ensure that the product complies 
with the Accreditation. Then new tests are to be conducted 
upon the request of SCFHS, unless the defect is minor.

4.7 إذا أظهــرت اختبــارات القبــول أن المنتــج ال يتطابــق مــع التعميــد، 

أجــل ضمــان  يعالــج أي عيــوب مــن  أن  تأخيــر  المــورد دون  يتعيــن علــى 

تطابــق المنتــج مــع التعميــد. ثــم يتــم إجــراء اختبــارات جديــدة بنــاء علــى 

طلــب مــن الهيئــة إال إذا كان العيــب بســيطا.

7.5 The supplier bears all costs of acceptance tests car-
ried out at the place of manufacture. While SCFHS bears 
all travel and living expenses of its representatives with re-
gard to these tests.

5.7 يتحمــل المــورد جميــع تكاليــف اختبــارات القبــول التــي تتــم فــي مــكان 

التصنيــع. بينمــا تتحمــل الهيئــة جميــع نفقــات الســفر والمعيشــة لممثليهــا 

فيمــا يخــص هــذه االختبــارات.
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8. Fines 8. الغرامات

In the event that the supplier fails to deliver the materials/ 
services at the time agreed upon in the purchase order, 
SCFHS may apply a delay fine of 2% for each week of delay, 
with a maximum limit of 10% of the value of the purchase 
order. The fine is to be applied at the level of the item and 
the purchase order wherever the failure in delivery occurs.

فــي حــال فشــل المــورد فــي تســليم المواد/الخدمات فــي الوقت المتفق 

ــر  2 % عــن كل  عليــه فــي أمــر الشــراء فيجــوز للهيئــة تطبيــق غرامــة تأخي

ــر وبحــد أعلــى  10 % مــن قيمــة أمــر الشــراء، ويتــم تطبيقــه  أســبوع تأخي

علــى مســتوى البنــد وأمــر الشــراء أينمــا حــدث التقصيــر فــي التســليم.

9. Properties and Risks 9. الممتلكات والمخاطر

The supplier assumes all risks of loss or damage to the 
product until it is delivered, and he shall ensure this. The 
ownership of the product is to be transferred to SCFHS in 
the following cases:

يتحمــل المــورد جميــع مخاطــر فقــد أو تلــف المنتــج حتــى يتــم تســليمه 

ويجــب أن يتأكــد مــن ذلــك. تنتقــل ملكيــة المنتــج إلــى الهيئــة:

(1) When the product is delivered to SCFHS without prejudice 
to SCFHS right to refuse delivery under the Accreditation.

ــة فــي  ــة دون المســاس بحــق الهيئ ــج للهيئ ــم تســليم المنت (1) عندمــا يت

الرفــض بموجــب التعميــد،

(2) Once SCFHS receives the product/ service, the suppli-
er shall transfer the ownership of the product to SCFHS as 
soon as possible.

(2) بمجــرد اســتالم الهيئــة المنتــج / الخدمــة، يجــب علــى المــورد نقــل 

ملكيــة المنتــج الهيئــة فــي أقــرب وقــت ممكــن.

10. Warranty ١٠.الضمان

10.1. The Supplier shall guarantee that all products: (1) Ex-
empted from any claims of third parties; (2) Strictly com-
plies with the specifications, samples, drawings or any oth-
er description approved by SCFHS; (3) Free from defects; 
(4) To the extent that SCFHS depends on the supplier to de-
termine the products appropriate for the intended purpose.

أي  مــن  (1) معفــاة  المنتجــات:  جميــع  تكــون  أن  المــورد  يضمــن   1.10

مطالبــات مــن أطــراف ثالثــة؛ (2) متفقــة بدقــة مــع المواصفــات والعينــات 

والرســومات أو أي وصــف آخــر اعتمدتــه الهيئــة؛ (3) خاليــة مــن العيــوب؛ 

(4) إلــى الحــد الــذي يجعــل الهيئــة تعتمــد علــى المــورد لتحديــد المنتجــات 

التــي تناســب الغــرض المقصــود.
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10.2. The supplier ensures that all services are provided 
in accordance with standards of care and similar service 
practices and are implemented in a professional manner.

الرعايــة  لمعاييــر  وفقــا  الخدمــات  جميــع  تقديــم  المــورد  يضمــن   2.10

احترافيــة. مهنيــة  بطريقــة  وتنفيذهــا  المماثلــة  الخدمــات  وممارســات 

10.3 The guarantee is valid for a period of eighteen (18) 
months from the date of SCFHS receipt, or twelve (12) 
months from the date of SCFHS final receipt, whichever oc-
curs first.

3.10 يســري الضمــان لمــدة ثمانيــة عشــر (18) شــهًرا مــن تاريــخ اســتالم 
الهيئــة أو اثنــا عشــر (12) شــهًرا مــن تاريــخ االســتالم النهائــي مــن قبــل 

الهيئــة أيهمــا كان أوال.

10.4. If any of the products or services do not comply with 
the above-mentioned guarantees, the supplier shall, ac-
cording to SCFHS consideration, do the following:

4.10 إذا لــم تتطابــق أي مــن المنتجــات أو الخدمــات الضمانــات المذكــورة 

أعــاله، يقــوم المــورد وفقــا لمــا تــراه الهيئــة بالتالــي:

 (1) With regard to products, he shall replace or repair 
non-complying products. (1) فيما يتعلق بالمنتجات، استبدال أو إصالح المنتجات غير المطابقة.

(2) With regard to services, he shall re-implement all nec-
essary services to correct the non-compliance, or refund 
the amount of purchasing the non-complying services and 
any related costs incurred by SCFHS.

الالزمــة  الخدمــات  جميــع  تنفيــذ  إعــادة  بالخدمــات،  يتعلــق  فيمــا   (2)
لتصحيــح عــدم التطابــق، أو إعــادة مبلــغ شــراء الخدمــات غيــر المطابقــة 

الهيئــة. تتكبدهــا  تكاليــف ذات صلــة  وأي 

10.5 Any alternative products or services shall be subject 
to the above-mentioned warranty and warranty period. The 
warranty period for repaired products is to be extended to 
include the time elapsed until repair is complete. In case the 
supplier does not replace, repair or re-implement, as nec-
essary, within a reasonable period of time after receiving 
the warning, SCFHS may do so at the supplier's expense.

الضمــان  وفتــرة  للضمــان  بديلــة  خدمــات  أو  منتجــات  أي  تخضــع   5.10
تــم  التــي  للمنتجــات  الضمــان  فتــرة  تمديــد  ســيتم  أعــاله.  المذكــورة 
إصالحهــا لتشــمل الوقــت الــذي انقضــى حتــى اكتمــال اإلصــالح. فــي حــال 
عــدم قيــام المــورد باالســتبدال أو اإلصــالح أو إعــادة التنفيــذ - حســب 
االقتضــاء - فــي غضــون فتــرة زمنيــة معقولــة بعــد تلقــي اإلنــذار، يجــوز 

للهيئــة القيــام بذلــك علــى نفقــة المــورد.

10.6 SCFHS rights or compensations stipulated in the 
Accreditation are not exclusive.

6.10 أي حقــوق أو تعويضــات للهيئــة والمنصــوص عليهــا فــي التعميــد 
ليســت حصريــة.
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11. Change of Purchase Order 11.تغير أمر الشراء

11.1 SCFHS may cancel its purchase of any quantity of 
products or services upon a written notification to the 
supplier due to (1) disagreement (2) the supplier’s failure 
to complete or deliver any part of the required materials 
when needed and (3) the supplier’s violation of any material 
clause of the Accreditation. In the event of termination due 
to disagreement, SCFHS shall pay settlement fees to the 
supplier equal to the cost of materials and labour incurred 
(and not reduce them in any way) for the products or ser-
vices requested prior to the date of the notification of termi-
nation sent by SCFHS, provided that the supplier shall take 
all necessary and reasonable steps to mitigate These costs. 
The supplier shall inform SCFHS of the actual termination 
fees incurred within thirty (30) days after termination. If the 
termination is due to a failure to complete the delivery or 
a breach of any of the articles subject to Accreditation, no 
termination fees will be applied, and SCFHS may purchase 
alternative products or services and the supplier is to be 
held liable for any additional costs incurred by SCFHS.

١١.١يجــوز للهيئــة إلغــاء شــرائها ألي كميــة مــن المنتجــات أو الخدمــات 

بموجــب إخطــار كتابــي إلــى المــورد بســبب (١) االختــالف (۲) فشــل المــورد 

فــي إكمــال أو تســليم أي جــزء مــن المــواد المطلوبــة عنــد الحاجــة و (٣) إذا 

كان المــورد ينتهــك أي بنــد مــادي مــن التعميــد. فــي حالــة اإلنهــاء بســبب 

االختــالف، يتعيــن علــى الهيئــة دفــع رســوم التســوية للمــورد بمــا يعــادل 

تكلفــة المــواد والعمالــة المتكبــدة (وعــدم تخفيضهــا بــأي شــكل آخــر) علــى 

المنتجــات أو الخدمــات التــي تــم طلبهــا قبــل تاريخ إخطــار اإلنهاء من الهيئة، 

بشــرط أن يتخــذ المــورد جميــع الخطــوات الضروريــة والمعقولــة للتخفيــف 

الفعليــة  اإلنهــاء  رســوم  عــن  الهيئــة  المــورد  يبلــغ  التكاليــف.  هــذه  مــن 

المتكبــدة فــي غضــون ثالثيــن (٣٠) يوًمــا بعــد اإلنهاء. إذا كان اإلنهاء بســبب 

فشــل فــي إنجــاز التســليم أو خــرق أي بنــد مــن المــواد الخاضعــة للتعميــد، 

لــن يتــم تطبيــق أي رســوم إنهــاء، ويجــوز للهيئــة شــراء منتجــات أو خدمــات 

بديلــة ويكــون المــورد مســؤواًل عــن أي تكاليــف زائــدة تتكبدهــا الهيئــة.

11.2 SCFHS may request changes in products or services 
provided prior to shipment or termination, including chang-
es to the method of shipment or packaging, time or place of 
delivery, and increases in the quantities delivered. The sup-
plier shall immediately notify SCFHS of any increase or de-
crease in the cost, and SCFHS and the supplier shall agree 
on any price amendment before implementing any change.

۲.١١قــد تطلــب الهيئــة تغييــرات فــي المنتجــات أو الخدمــات المقدمــة 

قبــل الشــحن أو اإلنهــاء، بمــا فــي ذلــك، تغييــر طريقــة الشــحن أو التعبئــة 

يخطــر  المســلمة.  الكميــة  فــي  والزيــادات  التســليم  مــكان  أو  والوقــت 

التكلفــة ويجــب علــى  أو نقصــان فــي  زيــادة  بــأي  الهيئــة  المــورد فــوًرا 

الهيئــة والمــورد االتفــاق علــى أي تعديــل للســعر قبــل تنفيــذ أي تغييــر.
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12. Confidentiality and Ownership 12. السرية والملكية

12.1 The supplier shall deal in secrecy and shall not disclose 
any information received from SCFHS related to Accredi-
tation to any person who is not authorized in writing from 
SCFHS. The supplier shall use this information only when 
necessary to fulfil his obligations under Accreditation. Upon 
termination of the Accreditation, all of this information shall 
be returned to SCFHS or destroyed at the discretion of SCF-
HS. The supplier shall not announce or disclose any informa-
tion related to the Accreditation to any other person or entity, 
including the press or any official body, except as required by 
law, unless prior written approval is obtained from SCFHS.

د بســرية وال يفصــح عــن أي معلومــات يتلقاهــا مــن  1.12 يتعامــل المــورِّ

الهيئة والمتعلقة بالتعميد إلى أي شخص غير مصرح له كتابيًا من الهيئة. 

يســتخدم المــورد هــذه المعلومــات فقــط عنــد الضــرورة للوفــاء بالتزاماتــه 

بموجــب التعميــد. عنــد إنهــاء التعميــد، تعــاد جميــع هــذه المعلومــات إلــى 

الهيئــة أو يتــم إتالفهــا حســبما تــراه الهيئــة. ويلتــزم المــورد بعــدم اإلعالن أو 

اإلفصــاح عــن أي معلومــات تتعلــق بالتعميــد ألي شــخص أو كيــان آخــر بمــا 

فــي ذلــك الصحافــة أو أي جهــة رســمية - باســتثناء مــا يقتضيــة القانــون - ما 

لــم يتــم الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مســبقة مــن الهيئــة.

12.2. Ownership of all drawings, models, specifications, 
documents and other materials specially prepared by the 
supplier, and relates to products or services provided under 
the Accreditation, shall be transferred to SCFHS and deliv-
ered to it, as being a part of the consideration of Accredi-
tation upon (I) completion of implementation, assignment, 
postponement of services or delivery of products required 
by the Accreditation or (2) termination of the Accreditation: 
The supplier hereby waives all the rights he has and all 
these documents and materials to SCFHS.

والمواصفــات  والنمــاذج  الرســومات  جميــع  ملكيــة  تــؤول   2.12

والمســتندات والمــواد األخــرى التــي يعدهــا المــورد خصيًصــا- والمتعلقــة 

بالمنتجــات أو الخدمــات المقدمــة بموجــب التعميــد- إلــى الهيئــة وتســلم 

إليهــا، كجــزء مــن مقابــل التعميــد عنــد (1) إتمــام التنفيــذ أو التنــازل أو 

تأجيــل الخدمــات أو تســليم المنتجــات التــي يتطلبهــا التعميــد أو (2) إنهــاء 

التعميــد: يتنــازل المــورد بموجبــه عــن جميــع الحقــوق التــي لديــه وجميــع 

هــذه الوثائــق والمــواد إلــى الهيئــة.
12.3 If the work includes design and/ or development, then 
the ownership of all rights resulting or emanating from the 
purchase order, including inventions, designs, copyright 
and knowledge, shall be transferred to SCFHS, and SCFHS 
shall have the right to determine whether to apply for reg-
istering them as a patent, design, or Trademark, and other 
means of protections.

3.12 إذا كان العمل يشــمل التصميم و / أو التطوير، فإن جميع الحقوق 

الناتجــة عــن أمــر الشــراء أو المنبثقــة منهــا، بمــا فــي ذلــك االختراعــات 

والتصاميــم وحقــوق النشــر والمعرفــة ســتؤول ملكيتهــا للهيئــة وســيكون 

للهيئــة الحــق فــي تحديــد مــا إذا كان ســيتم طلــب تســجيلها كبــراءة اختــراع، 

أو تصميــم، أو عالمــة تجاريــة ووســائل الحمايــة األخــرى.

12.4 The supplier shall immediately inform SCFHS of all 
these results, and he shall do, if he so requested, at his own 
expense, all the work and matters necessary to enable the 
health facilities, or subsidiary companies of SCFHS or their 
customers to obtain the patent, the registered designs, and 
other methods to protect such data all over the world, and 
to refer them to SCFHS, its subsidiary facilities, its branch-
es or its clients.

ــة بــكل هــذه النتائــج، ويجــب عليــه  4.12 يقــوم المــورد فــورًا بإبــالغ الهيئ

واألشــياء  األعمــال  بجميــع  القيــام  نفقتــه،  وعلــى   - ذلــك  طلــب  إذا   -

الالزمــة لتمكيــن المنشــآت الصحيــة أو الشــركات الفرعيــة التابعــة للهيئــة 

بــراءة االختــراع، والتصاميــم المســجلة،  أو عمالئهــا مــن الحصــول علــى 

ووســائل الحمايــة األخــرى لمثــل هــذه البيانــات فــي جميــع أنحــاء العالــم، 

وإحالتهــا إلــى الهيئــة أو المنشــآت التابعــة لهــا أو فروعهــا أو عمالئهــا.

12.5 The supplier shall guarantee that all technical informa-
tion (including computer software and programming infor-
mation) resulting or emanating from the Accreditation is kept 
strictly confidential, with the exception of any general infor-
mation that does not constitute a breach of the Accreditation.

5.12 يضمــن المــورد حفــظ جميــع المعلومــات الفنيــة (بمــا فــي ذلــك 

برامــج الكمبيوتــر ومعلومــات البرمجــة) الناشــئة عــن التعميــد أو المنبثقــة 

منــه بســرية تامــة، باســتثناء أي معلومــات عامــة ال تمثــل خرقــا للتعميــد.
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13. Intellectual Property 13. الملكية الفكرية

13.1 The supplier shall acknowledge and guarantee that 
the sale or use of products or services provided to SCFHS 
will not infringe or contribute to the violation of any patents, 
trademarks or copyrights anywhere in the world.

1.13 يقــر المــورد ويضمــن أن بيــع أو اســتخدام المنتجــات أو الخدمــات 

المقدمــة إلــى الهيئــة لــن ينتهــك أو يســاهم فــي انتهــاك أي بــراءات اختــراع 

أو عالمــات تجاريــة أو حقــوق نشــر فــي أي مــكان فــي العالــم.

13.2 If a violation occurs with regard to any product or ser-
vice or any part thereof, the supplier shall, at his expense, 
obtain SCFHS license to use the product or service, or to 
replace or amend it, in a manner satisfactory to SCFHS, to 
avoid the violation.

2.13 إذا حــدث انتهــاك فــي أي منتــج أو خدمــة أو فــي أي جــزء، فســيقوم 

المــورد - علــى نفقتــه - بالحصــول علــى ترخيــص الهيئــة الســتخدام المنتــج 

للهيئــة،  ُمرضيــة  بطريقــة  وذلــك  تعديلــه،  أو  اســتبداله،  أو  الخدمــة،  أو 

لتجنــب االنتهــاك.

13.3 If the supplier fails to remedy any breach or non-com-
pliance, SCFHS shall have the right to immediately termi-
nate the Accreditation upon a written notification sent to the 
supplier.

3.13 إذا فشــل المــورد فــي تــدارك أي خــرق أو عــدم التــزام، فســيكون 

للهيئــة الحــق فــي إعطــاء إشــعار كتابــي للمــورد بإنهــاء التعميــد بأثــر فــوري.

14. Quality 14. الجودة

10.1. The Supplier shall guarantee that all products: (1) Ex-
empted from any claims of third parties; (2) Strictly com-
plies with the specifications, samples, drawings or any oth-
er description approved by SCFHS; (3) Free from defects; 
(4) To the extent that SCFHS depends on the supplier to de-
termine the products appropriate for the intended purpose.

1.14 ال يقــوم المــورد بتغييــر موقــع التصنيــع أو عمليــة التصنيــع أو المواد 

المقدمــة  المنتجــات  فــي  المســتخدمة  الخــام  المــواد  نســب  أو  الخــام 

ــة بهــذا  إلــى الهيئــة بموجــب التعميــد مــا لــم يقــوم المــورد بإخطــار الهيئ

التغييــر كتابيــًا وذلــك قبــل 90 يوًمــا علــى األقــل مــن تنفيــذه وعلــى الهيئــة 

الموافقــة كتابيــا علــى التغييــر.

14.2 The supplier shall be held liable for all losses and 
damages that may be incurred by SCFHS if the supplier 
does not comply with the provisions of the aforemen-
tioned clause. The supplier shall provide samples of the 
products produced with the proposed change for testing 
upon SCFHS request.

2.14 يتحمــل المــورد المســؤولية عــن جميــع الخســائر واألضــرار التــي قــد 

تتعــرض لهــا الهيئــة إذا لــم يمتثــل المــورد ألحــكام البنــد المذكــور. ســيقدم 

المــورد عينــات مــن المنتجــات التــي تــم إنتاجهــا بالتغييــر المقتــرح الختبــاره 

وذلــك بنــاًء علــى طلــب الهيئــة.

14.3 The supplier shall participate in the quality-related 
programs implemented by SCFHS with regard to the manu-
facture and delivery of products and services.

والمتعلقــة  الهيئــة  تنفذهــا  التــي  البرامــج  فــي  المــورد  يشــارك   3.14

والخدمــات. المنتجــات  وتســليم  تصنيــع  فــي  بالجــودة 
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15. Compensation and Insurance 15.التعويض والتأمين

15.1. The supplier shall indemnify SCFHS, its affiliated fa-
cilities, its branches or its clients for whatever losses, pro-
cedures, costs, claims, expenses and liabilities, if any, which 
may be incurred by SCFHS under the law, and which relates 
to personal injury or death or to any person, or in connec-
tion with any loss or damage of property (excluding the re-
sults of default or negligence on the part of SCFHS, or any 
person responsible for it) that occurs to any work carried 
out by the supplier under the Accreditation or claims that it 
is due to some defect in the products or services.

1.15 يقــوم المــورد بتعويــض الهيئــة أو المنشــآت التابعــة لهــا أو فروعهــا 

والمطالبــات  والتكاليــف  واإلجــراءات  الخســائر  جميــع  عــن  عمالئهــا  أو 

والمصروفــات وااللتزامــات أيــا كانــت -إن وجــدت- والتــي قــد تتكبدهــا 

الهيئــة بموجــب القانــون، والمتعلقــة باإلصابــة الشــخصية أو الوفاة أو ألي 

شــخص، أو فيما يتعلق بأي خســارة أو إتالف أو ضرر بالممتلكات (بخالف 

نتيجــة التخلــف عــن الســداد أو إهمــال الهيئــة، أو أي شــخص مســؤول 

عنهــا) والتــي تحــدث فــي أي عمــل ينفــذه المــورد بموجــب التعميــد أو 

ــه يعــزى إلــى بعــض العيــوب فــي المنتجــات أو الخدمــات. يدعــي أن

15.2 Accreditation to the purchase order is awarded on the 
basis of the supplier's obligation to indemnify SCFHS, its 
subsidiary establishments and branches, or its customers 
for whatever losses, costs, demands, requirements, ex-
penses and liabilities, if any, which may be incurred by SCF-
HS, its subsidiary establishments, or its clients under law, 
(excluding those resulting from any negligence on the part 
of SCFHS, or any person responsible for it), related to per-
sonal injury or death of any of SCFHS members or its em-
ployees, sub-employees, clients, subcontractors or other 
representatives while being in SCFHS, its subsidiary com-
panies, its branches or its client offices, in the event that 
these injuries or deaths occurred to these persons while 
performing their work.

2.15 يمنــح التعميــد بأمــر الشــراء علــى أســاس التــزام المــورد بتعويــض 

الهيئــة أو المنشــآت التابعــة لهــا والشــركات الفرعيــة أو العمــالء عــن جميــع 

الخســائر والتكاليــف والمطالبــات والمتطلبــات والمصروفــات وااللتزامــات 

أيــًا كانــت -إن وجــدت- والتــي قــد تتكبدهــا الهيئــة و المنشــآت الفرعيــة 

التابعــة لهــا أو عمالئهــا ، بموجــب  القانــون - خــالف الناتجــة عــن أي تقصيــر 

أو إهمــال الهيئــة، أو أي شــخص مســؤواًل عنهــا) ، والمتعلقــة  باإلصابــة 

الشــخصية أو الوفــاة ألي مــن أعضــاء الهيئــة أو الموظفيــن التابعيــن لهــا 

والموظفيــن الفرعييــن أو العمــالء أو المقاوليــن مــن الباطــن أو غيرهــم 

مــن الممثليــن أثنــاء تواجدهــم فــي الهيئــة، الشــركات الفرعيــة والشــركات 

أو  اإلصابــات  هــذه  كانــت  حــال  فــي   ، العمــالء  مكاتــب  أو  لهــا  التابعــة 

الوفيــات قــد حدثــت  لهــؤالء األشــخاص أثنــاء تأديــة عملهــم.

15.3. The supplier shall indemnify SCFHS, its subsidiary 
companies, its branches or its clients for all losses, costs, 
expenses and liabilities caused by SCFHS, its subsidiary 
companies, its branches or its clients, whether directly or 
indirectly as a result of an action, claim or request from any 
third party due to any breach of the Accreditation on the 
part of the supplier, or due to any other provision related to 
the Accreditation or the products or services to be covered. 
This indemnity may not be affected or waived in any way 
for the benefit of SCFHS under the Accreditation or may be 
available to SCFHS under the law.

3.15 يقــوم المــورد بتعويــض الهيئــة والشــركات التابعــة لـــها والشــركات 

والمصروفــات  والتكاليــف  الخســائر  جميــع  مــن  العمــالء  أو  الفرعيــة 

والمطلوبات التي تســببها الهيئة والشــركات التابعة لها والشــركات الفرعية 

أو العمــالء، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر نتيجــة إجــراء أو مطالبــة أو 

طلــب مــن أي طــرف ثالــث بســبب أي خــرق مــن جانــب المورد للتعميــد، أو أي 

حكــم آخــر ذي صلــة بالتعميــد أو المنتجــات أو الخدمــات التــي يتــم تغطيتهــا. 

وال يجــوز المســاس بهــذا التعويــض أو التنــازل عنــه بــأي طريقــة لصالــح الهيئــة 

بموجــب التعميــد أو قــد تكــون متاحــة للهيئــة بموجــب القانــون.
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15.4 The supplier shall bear the following minimum in-
surance coverage through an insurance company licensed 
and accepted by SCFHS, to fulfil its insurance liabilities 
throughout the duration of the Accreditation: (1) Insurance 
for workers' compensation as required under applicable 
laws and regulations under which the type of services im-
plemented falls (2) Liability of employer insurance, as re-
quired under applicable laws and regulations under which 
the type of services implemented falls as per allowed in-
surance limit that equals 1,000,000.00 dollars; comprehen-
sive liability insurance with a combined minimum limit that 
equals 2,000,000.00 dollars for bodily and property damag-
es; (4) Auto insurance for owned or rented vehicles which 
covers bodily injury, death and property, with one combined 
insurance limit that equals 1,000,000.00 dollars for each 
accident and as a whole; (5) Additional comprehensive cov-
erage, with a total maximum limit of 5,000,000.00 dollars.

4.15 يتحمل المورد بحد أدنى التغطية التأمينية التالية عن طريق شــركة 
تأميــن مرّخصــة ومقبولــة لــدى الهيئــة ، للوفــاء بالتزامــات التأميــن الخاصــة 
بهــا طــوال مــدة التعميــد: (1) التأميــن الخــاص بتعويــض العمــال علــى 
النحــو المطلــوب بموجــب القوانيــن والتشــريعات المطبقــة التــي تنــدرج 
تحتهــا نوعيــة الخدمــات المنفــذة (2) تأميــن مســؤولية صاحــب العمــل كمــا 
هــو مطلــوب جــب القوانيــن والتشــريعات المطبقــة التــي تنــدرج تحتهــا 
نوعيــة الخدمــات المنفــذة بموجــب الحــد التأمينــي المســموح بــه والبالــغ 
1,000,000.00دوالر ؛ التأميــن الشــامل للمســؤولية بحــد أدنــي مجمــع 
2,000,000.00 دوالر للتعويــض عــن األضــرار الجســدية والممتلــكات؛ (4) 
التأميــن علــى الســيارات للمركبــات المملوكــة أو المســتأجرة التــي تغطــي 
اإلصابــات الجســدية والوفــاة والممتلــكات، مــع وجــود حــد تأمينــي واحــد 
مشــترك 1,000,000,00 دوالر لــكل حــادث وككل؛ (5) تغطيــة شــاملة 

إضافيــة بحــد أقصــى كلــي 5,000,000,00 دوالر.

The supplier shall provide insurance against all risks aris-
ing from his indemnity in clause 15.3.

يجــب علــى المــورد تقديــم تأميــن ضــد كل تلــك المخاطــر الناشــئة مــن 
.3.15 الفقــرة  فــي  تعويضــه 

15.5 Acceptable evidence of the validity of insurance and 
the payment of current premiums shall be submitted to 
SCFHS upon request.

5.15 يجــب تقديــم دليــل مقبــول علــى ســريان التأميــن ودفــع األقســاط 

الحاليــة لــدى الهيئــة عنــد الطلــب.

15.6 Under this Accreditation, any debt on the supplier shall 
be deducted from his current or future dues or liabilities 
arising from this Accreditation or any other contract which 
the supplier concluded with SCFHS.

مــن  المــورد  علــى  مديونيــة  أي  تخصــم  التعميــد،  هــذا  بموجــب   6.15
مســتحقاته أو التزاماتــه الحاليــة أو الالحقــة الناشــئة عــن هــذا التعميــد أو 

أي تعاقــد أخــر قــام بــه المــورد مــع الهيئــة.

16. Properties of the Saudi Commission for Health Specialties 16. ممتلكات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

Unless SCFHS agrees otherwise in writing, the ownership 
of all tools, equipment and other materials provided by 
SCFHS to the supplier shall be transferred to SCFHS. Where 
applicable, the supplier shall appropriately identify SCFHS 
properties and stores them securely and separately from 
his own properties. The supplier shall not replace any of 
SCFHS properties and shall only use them in implementing 
his liabilities in accordance with this Accreditation. When 
the properties are in the custody of the supplier or under 
his supervision, the supplier shall bear the responsibility 
thereof, keeping them secured at his expense, and ready to 
be transferred at the request of SCFHS.

األدوات  كل  فــإن  كتابيــا،  ذلــك  خــالف  علــى  الهيئــة  توافــق  لــم  مــا 

والمعــدات والمــواد األخــرى التــي قامــت الهيئــة بتجهيزهــا إلــى المــورد 

بشــكل  المــورد  يحــدد  ذلــك،  ينطبــق  وحيثمــا  للهيئــة.  ملكيتهــا  تــؤول 

ومنفصــل  أمــن  بشــكل  بتخزينهــا  ويقــوم  الهيئــة  ممتلــكات  مناســب 

بعيــدا عــن ممتلكاتــه. ولــن يقــوم المــورد باســتبدال أي ممتلــكات للهيئــة 

لهــذا  وفقــًا  التزاماتــه  تنفيــذ  فــي  فقــط  الممتلــكات  هــذه  ويســتخدم 

التعميــد. وعندمــا تكــون الممتلــكات فــي عهــدة المــورد أو تحــت إشــرافه 

ــه وخاضعــة  ــه علــى نفقت يتحمــل المــورد مســئوليتها ويحتفــظ بهــا مؤمن

للنقــل بنــاء علــى طلــب الهيئــة.
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17. Clearing 17. المقاصة

SCFHS may set off any amount payable at any time from 
the supplier to SCFHS, its subsidiary health facilities, or its 
branches against any amount payable at any time by SCF-
HS in accordance with this Accreditation.

يجــوز للهيئــة إجــراء مقاصــة ألي مبلــغ مســتحق الدفــع فــي أي وقــت مــن 

المــورد إلــى الهيئــة أو المنشــآت الصحيــة التابعــة لهــا أو فروعهــا مقابــل أي 

مبلــغ مســتحق الدفــع فــي أي وقــت مــن قبــل الهيئــة وفقــًا لهــذا التعميــد.

18. Assignment of Accreditation and Subcontracting 18. التنازل عن التعميد وإسناده لمقاول من الباطن

The supplier may not assign the Accreditation or a part 
thereof to a subcontractor. The supplier may not assign 
any part of the Accreditation to a sub-contractor without 
the written consent of SCFHS. However, SCFHS may assign 
the full Accreditation or a part thereof or assign it, wholly 
or partially, to a sub-contractor without the consent of the 
supplier, provided that SCFHS shall notify the supplier thir-
ty (30) days before the assignment.

ال يحــق للمــورد التنــازل جــزء أو كامــل عــن التعميــد أو إســناده لمقــاول 

مــن الباطــن. وال يحــق للمــورد إســناد أي جــزء مــن التعميــد لمقــاول مــن 

الباطــن دون موافقــة كتابيــة مــن الهيئــة، ولكــن يحــق للهيئــة التنــازل عــن 

كامــل التعميــد أو جــزء منــه أو إســناده لمقــاول مــن الباطــن كليــا أو جزئيــا 

دون موافقــة المــورد بشــرط أن تخطــر الهيئــة المــورد بذلــك قبــل ثالثيــن 

(٣٠) يــوم.

19. Bribery and Corruption 19. الرشوة والفساد

The supplier shall declare under this Accreditation that 
he will not have a direct or indirect relationship to, or be 
aware of any other person who pays any amounts or gives 
gifts or any other obligation, directly or indirectly to SCFHS 
employees, subsidiaries, branches, or clients, or to govern-
ment officials or otherwise in violation of applicable local 
and international laws, wherever possible, or the policies 
and standards of disposal for the purposes of obtaining or 
facilitating obtaining the Accreditation, or otherwise with 
respect to every Accreditation as a result of the supplier's 
activities in accordance with this Accreditation.

يقــر المــورد بموجــب هــذا التعميــد بأنــه لــن تكــون لــه صلــة مباشــرة أو 

غيــر مباشــرة، أو علــى علــم بــأي شــخص أخــر يقــوم بدفــع أي مبلــغ أو 

تقديــم هديــة أو أي التــزام أخــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر إلــى موظفــي 

الهيئــة أو تابعيهــا أو فروعهــا أو عمالئهــا، أو إلــى موظفــي الحكومــة أو 

المطبقــة،  المحليــة والدوليــة  للقوانيــن  خــالف ذلــك بطريقــة مخالفــة 

علــى  الحصــول  التصــرف ألغــراض  ومعاييــر  أو سياســات  أمكــن،  حيثمــا 

تنفيــذ التعميــد أو تســهيله، أو بخــالف ذلــك مــا يتعلــق بــكل تعميــد نتيجــة 

ألنشــطة المــورد وفقــًا لهــذا التعميــد.
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20. Bankruptcy 20. اإلفالس

If the supplier became bankrupt, or declared bankrupt, or if 
he was a company that made arrangements with its direc-
tors or went into receivership, or started liquidation pro-
cedures, for other than merger or renewal purposes, then 
SCFHS may immediately terminate the Accreditation upon 
a written notice to the supplier or any authorized person. 
The termination takes effect without replacing or reducing 
any other rights of SCFHS.

إذا أفلــس المــورد أو أشــهر إفالســه أو كانــت شــركة قامــت بترتيبــات مــع 

مديريهــا أو تعينــت عليهــا حراســة قضائيــة إداريــة أو إداري معيــن أو بــدأت 

فــي إجــراءات التصفيــة - بخــالف أغــراض اإلدمــاج أو التجديــد- يجــوز للهيئــة 

إنهــاء التعميــد مــع النفــاذ فــوري بإشــعار كتابــي بســيط إلــى المــورد أو 

أي شــخص مفــوض ويصبــح ســاري النفــاذ دون اســتبدال أو تخفيــض أي 

حقــوق أخــرى مــن حقــوق الهيئــة.

21. Waiver 21. التنازل

Failure to implement any of the articles of Accreditation at 
any current or later times or dates shall not constitute a 
waiver of the claims for full implementation of the Accredita-
tion. The breach of any of the articles of Accreditation is not 
to be considered or taken as a waiver of the material itself.

ال يشــكل التقاعــس فــي تنفيــذ أي مــادة مــن مــواد التعميــد فــي أي وقت 

مــن األوقــات حاليــا أو فــي تاريــخ الحــق تنــازال عــن المطالبــة بتنفيــذ كامــل 

التعميــد، وال يعــد خــرق أي مــادة مــن مــواد التعميــد تنــازال أو يؤخــذ علــى 

محمــل التنــازل عــن المــادة نفســها.

22. Notices 22. اإلخطارات

All the Accreditation-related notices and correspondence 
required to be sent by SCFHS in writing shall be sent via 
e-mail in the first place (if not stipulated otherwise). If they 
are to be sent to the supplier, they shall be sent to the ad-
dress of his headquarters or to the registered address of 
the supplier. If they are to be sent to SCFHS, they shall be 
sent to the General Department of Procurement and Con-
tracts at SCFHS, P.O. 5117, Riyadh 11422, pc_op@scfhs.org, 
Kingdom of Saudi Arabia. They are to be deemed as deliv-
ered to the concerned party on the working day following 
the date of sending them.

والمطلــوب  بالتعميــد  الخاصــة  والمراســالت  اإلشــعارات  كافــة  ترســل 

إرســالها مــن قبــل الهيئــة كتابــًة ويتــم إرســالها بالبريــد اإللكترونــي بالدرجــة 

األولــى (إذا لــم ينــص علــى عكــس ذلــك)، إذا كانــت سترســل إلــى المــورد، 

ترســل إلــى عنــوان مقــر ه الرئيســي أو عنــوان المــورد المســجل وإذا كانــت 

سترســل إلــى الهيئــة ترســل إلــى قســم المشــتريات والعقــود بالهيئــة، 

 pc_op@scfhs.org  ،11422 الريــاض   ،5117 رقــم  بريــد  صنــدوق 

المملكــة العربيــة الســعودية، وتعتبــر مســلمة للطــرف المعنــي فــي يــوم 

العمــل التالــي لتاريــخ إرســالها.
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23. Amendment 23. التعديل

Any change or replacement to these conditions shall not 
be accepted or constitute a part of the Accreditation unless 
approved in writing by the authorized employee of SCFHS.

لــن يتــم قبــول أي تبديــل أو تغييــر لهــذه الشــروط ولــن يشــكل جــزء مــن 

التعميــد مــا لــم يتــم قبولــه كتابــًة مــن قبــل الموظــف المخــول للهيئــة 

وحتــى ذلــك الحيــن.

24. Termination 24. اإلنهاء

SCFHS may terminate the Accreditation by virtue of a 
thirty-day prior written notice, if the supplier violates any 
material clause of the Accreditation or declared bankrupt. 
However, the supplier can, during the notice period, address 
his errors and thus nullify the termination. In the event that 
the supplier does not comply with the terms of the Accred-
itation, SCFHS shall have the right to immediately termi-
nate the Accreditation without being liable to any additional 
compensation to the supplier. In addition, the supplier shall 
indemnify SCFHS for any damages it incurs as a result of 
his negligence. After receiving the termination notice, the 
supplier shall immediately: (1) suspend work as specified 
in the notice, (2) seize to undertake further subcontracting 
or purchase orders for materials, services, or facilities ex-
cept for what is necessary to complete the ongoing portion 
of the Accreditation, and (3) terminate all subcontracts in 
accordance with the extent to which they relate to the ter-
minated work.

يجــوز للهيئــة إنهــاء التعميــد بموجــب إشــعار خطــي مســبق مدتــه ثالثيــن 

يــوم إذا قــام المــورد بخــرق أي بنــد مــادي بــه أو أشــهر إفالســه، ومــع 

ذلــك يمكــن للمــورد، خــالل مــدة اإلشــعار هــذا، معالجــة خطئــه وبالتالــي 

إبطــال اإلنهــاء. فــي حالــة عــدم امتثــال المــورد لبنــود التعميــد ســيكون 

للهيئــة الحــق فــي إنهــاء التعميــد فوريــًا دون تعويــض إضافــي للمــورد. 

باإلضافــة إلــى أن المــورد ســوف يعــوض الهيئــة مقابــل أي أضــرار تتكبدهــا 

الهيئــة كنتيجــة لتقاعــس المــورد. بعــد اســتالم إشــعار اإلنهــاء يجــب علــى 

المــورد بشــكل فــوري: (1) وقــف العمــل كمــا هــو محــدد فــي اإلشــعار، 

(2) عــدم القيــام بالمزيــد مــن التعاقــدات مــن الباطــن أو أوامــر الشــراء 

للمــواد أو الخدمــات أو التســهيالت ماعــدا مــا هــو ضــروري الســتكمال 

الحصــة المســتمرة للتعميــد و (3) إنهــاء كل التعاقــدات مــن الباطــن بالقــدر 

التــي ترتبــط بــه بالعمــل المنتهــي.
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25. Language 25. اللغة

All the documents related to the purchase order shall be 
written in either Arabic or English.

أو  العربيــة  بالغــة  أمــا  الشــراء  بأمــر  المتعلقــة  مســتندات  كافــة  تحــرر 

اإلنجليزيــة. اللغــة 

26. List of Boycotting Countries 26. قائمة الدول المقاطعة:

It is not allowed to import any materials, tools, or equip-
ment included in the purchase order from any company or 
country included in the State-approved export ban list.

ال يجــوز اســتيراد أي مــواد أو أدوات أو معــدات متضمنــة فــي أمــر الشــراء 

مــن أي شــركة أو دولــة مدرجــة فــي قائمــة حظــر الصــادرات المقــرة مــن 

الدولــة.

27. Non-Exclusive Rights and Penalties 27. الحقوق والجزاءات الغير حصرية:

Unless otherwise stipulated in writing, the rights and pen-
alties guaranteed to SCFHS under this Accreditation shall 
be attached to other rights and penalties guaranteed by law 
and/ or any other contracts concluded between the parties.

والجــزاءات  الحقــوق  تضــاف  كتابــًة،  ذلــك  خــالف  علــى  ينــص  لــم  مــا 

المكفولــة للهيئــة بموجــب هــذا التعميــد إلــى الحقــوق والجــزاءات األخــرى 

المكفولــة مــن قبــل القانــون و/ أو أي عقــود أخــرى بيــن األطــراف.

28. Performance During Disputes 28. األداء خالل المنازعات:

Unless otherwise agreed in writing (or unless written in-
structions to this effect are given by SCFHS), the supplier 
shall continue to complete the implementation of the Ac-
creditation on time during the arbitration period or during 
any disputes or disagreement with SCFHS, including but 
not limited to dispute or disagreement arising from the re-
tention of payments other than those owed to the supplier 
by SCFHS

مــا لــم يتــم االتفــاق علــى خــالف ذلــك كتابــًة (أو مــا لــم تقــم الهيئــة بإعطاء 

تعليمــات كتابيــة بذلــك)، يواصــل المــورد ويســتكمل تنفيــذ التعميــد فــي 

وقتــه خــالل فتــرة التحكيــم وأي منازعــات أو عــدم اتفــاق مــع الهيئــة، 

وتشــمل وال تقتصــر علــى النــزاع أو عــدم االتفــاق بســبب أن الهيئــة تحجــب 

المدفوعــات بخــالف تلــك المســتحقة إلــى المــورد.
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29. Retention of Payments 29. احتجاز المدفوعات

Without restricting the rights of SCFHS as a result of ap-
plying any other contracts between the parties, SCFHS may 
withhold any payment demanded by the supplier or a part 
thereof in accordance with the sole discretion of SCFHS to 
protect against loss on account of the claims against SCF-
HS or the supplier or due to the supplier’s failure to pay the 
salaries of his employees or the dues of suppliers or due to 
non-payment of taxes, dues, and insurance fees.

دون تقييــد لحقــوق الهيئــة نتيجــة تطبيــق أي عقــود أخــرى بيــن األطــراف، 

يحــق للهيئــة حجــز كل أو جــزء مــن أي دفعــة يطالــب بهــا المــورد وفقــًا لقرار 

الهيئــة وحدهــا للحمايــة مــن الخســارة علــى حســاب مطالبــات ضــد الهيئــة 

أو المــورد أو التقاعــس مــن قبــل المــورد عــن تســديد رواتــب موظفيــه أو 

مســتحقات المورديــن أو عــدم دفــع الضرائــب واالســتحقاقات ورســوم 

التأميــن.

30. Rights of Auditing 30.حقوق التدقيق

It is not allowed to import any materials, tools, or equip-
ment included in the purchase order from any company or 
country included in the State-approved export ban list.

يسمح المورد للهيئة بالحصول بحد معقول على:

(1) All locations where relevant work on products or servic-
es provided in the Accreditation is implemented.

أو  بالمنتجــات  الصلــة  ذات  العمــل  تنفيــذ  يتــم  حيــث  المواقــع  كل   (1)

التعميــد. فــي  المقدمــة  الخدمــات 

(2) Supplier’s books and records related to Accreditation. (2) دفاتر وسجالت المورد المتعلقة بالتعميد. 
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31. Force Majeure 31. القوة القاهرة

31.1 Both parties to the contract may suspend performance 
of their obligations in accordance with the Accreditation to 
the extent that this performance is impeded if it becomes 
unreasonably burdensome due to the following circum-
stances: Fire, war, expanded military mobilization, insur-
rection, confiscation, detention, prohibition or restrictions 
to the use of power.

1.31 يحــق لــكال الطرفيــن تعليــق أداء التزاماتهــا وفقــًا للتعميــد إلــى الحــد 

الــذي تعرقــل فيــه هــذا األداء أو كان مرهقــًا بشــكل غيــر معقــول بســبب 

الظــروف التاليــة، الحريــق، الحــرب، التعبئــة العســكرية الموســعة، العصيــان، 

المصــادرة، االحتجــاز، الحظــر أو القيــود فــي اســتخدام الســلطة.

31.2 The party claiming to be affected by force majeure 
shall without delay submit a written statement to the other 
party to intervene and stop such circumstances.

2.31 يقــدم الطــرف المدعــى بتأثــره بالظــروف القهريــة إفــادة خطيــة إلــى 

الطــرف األخــر دون تأخيــر عــن التدخــل وعلــى وقــف مثــل هــذا الظــرف.

31.3 If force majeure prevents SCFHS from carrying out its 
liabilities, SCFHS shall compensate the supplier for the ex-
penses he incurs to secure and protect the product.

ــذ التزاماتهــا، ســوف  ــة مــن تنفي ــة الهيئ 3.31 إذا منعــت الظــروف القهري

تعــوض الهيئــة المــورد عــن المصاريــف التــي تكبدهــا فــي تأميــن وحمايــة 

المنتــج.

32. Governing Law and Settlement of Disputes 32.  القانون الحاكم وتسوية المنازعات

32.1 The purchase order shall be entirely implemented 
and construed in accordance with the laws of the Kingdom 
of Saudi Arabia.

١.٣۲ينفــذ أمــر الشــراء مــن كافــة جوانبــه ويفســر وفقــا لقوانيــن المملكــة 

العربيــة الســعودية.

32.2 If any dispute or disagreement arises between SCFHS 
and the supplier which relates to or arises from the pur-
chase order or the implementation of any clauses thereof, 
whether during securing procurement or after its comple-
tion, and whether before or after the purchase order is ter-
minated or annulled so that it cannot be amicably settled, 
then the regulatory authorities in Riyadh, Saudi Arabia 
shall be referred to.

٣۲.۲وإذا نشأ أي نزاع أو خالف بين الهيئة والمورد يتعلق أو ينشأ عن 

أمر الشراء أو تنفيذ أي من بنوده سواء أثناء تأمين المشتريات أو بعد 

استكماله وسواء قبل أو بعد إنهاء أمر الشراء، أو إبطال العمل به بحيث 

ال يمكن تسويته وديًا فيتم الرجوع إلى الجهات النظامية في المملكة 

العربية السعودية/الرياض.
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33. Rights of Other Parties (the third party) 33. حقوق األطراف األخرى (الطرف الثالث)

No clause contained in the purchase order shall grant or 
assumed to grant any right to any third party.

حــق  يمنــح  أن  يفتــرض  أو  الشــراء  أمــر  فــي  وارد  بنــد  أي  يمنــح  ال 

ثالــث. طــرف  ألي 

34. Health, Safety and Environment 34. الصحة والسالمة والبيئة

The supplier must fulfil all the legal requirements in force 
in the Kingdom of Saudi Arabia and all relevant internation-
al agreements related to health, safety and environment, 
particularly hazardous materials.

علــى المــورد اســتيفاء كل المتطلبــات القانونيــة المعمــول بهــا في الملكة 

والمتعلقــة  الصلــة  ذات  الدوليــة  االتفاقيــات  وكل  الســعودية  العربيــة 

بالصحــة والســالمة والبيئــة وعلــى وجــه الخصــوص المــواد الخطــرة.




