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GENERAL CONDITIONS OF PURCHASE 

Article 1 - Scope and purpose   

The purpose of ACTED’s General Conditions of Purchase 

(hereinafter the "General Conditions") is to define the terms 

and conditions for the purchase and/or rental of goods 

(hereinafter the "Goods") and/or the performance of services 

(hereinafter the "Services"). The term "Supply" refers to both 

the Goods and the Services provided by the seller or provider 

(hereinafter referred to as the "Contractor"). The description, 

specifications, specific conditions of performance, sale and 

delivery of the Supplies and any conditions derogating from 

the General Conditions shall be defined jointly by the Parties 

after negotiation and appear in the special conditions 

(hereinafter the "Special Conditions") and/or in the purchase 

order (hereinafter the "Purchase Order"). The General 

Conditions and their annexes form, together with the Special 

Conditions and/or the Purchase Order, the purchase contract 

agreed between ACTED or any company controlled by 

ACTED within the meaning of Article L.233-3 of the French 

Commercial Code (hereinafter the "Contracting Authority") 

and the Contractor (hereinafter the "Contract"). 

The response to an invitation to tender and/or the execution 

of ACTED's orders shall be deemed acceptance of these 

conditions and waiver by the Contractor of its general 

conditions of sale. These General Conditions shall prevail 

without exception over any other conditions specific to the 

Contractor unless express and written derogation granted by 

ACTED. 

In case of contradiction or imprecision, these contractual 

documents are applied in the following hierarchical order, the 

document of higher rank taking precedence over the 

document of lower rank: 

- The Special Conditions 

- Purchase Order(s)  

- The General Conditions  

 

Article 2 - Capacity of the Contractor 

The Contractor declares to possess : 

- sufficient technical skills and means to ensure the 

performance of the Contract in accordance with 

these Conditions and the rules of the trade, 

- the financial capacity and personnel resources to 

ensure the performance of the Contract without any 

risk of interruption, 

- the authorisations, rights and approvals necessary 

for the performance of the Contract. 

- perfect knowledge of the conditions of access to the 

places mentioned in the purchase order and/or the 

special conditions of purchase. 

The Contractor declares : 

- to be in full compliance with social and tax 

legislation in force at the place of performance of 

the services. 

- to vouch for the good behaviour of its staff and of 

the staff of its potential subcontractors. 

- not to be subject to collective proceedings 

- not to be subject to international sanctions (OFAC, 

EU, or others). 

 

Article 3.1 - Delivery of goods  

3.1.1. - Deadlines 

As an obligation of result, the Contractor, upon receipt of the 

Purchase Order from the Contracting Authority, undertakes to 

take charge of the supply, transport and delivery of the Goods 

ordered, the completion of export and import customs  

 

 

 

 
 

 الشروط العامة للشراء

 والغرض.النطاق  - 1المادة 

( )عيشرررررلر ACTED) أكتدإن الغرض من الشررررررعا الللمر ل شررررررا  لم  مر 

"( هع تحديد الشرعا عاألحكلم لشرا  ع / الشروط العامةإليهل فيمل ي ي بإسم "

سم " شلر إليهل فيمل ي ي بإ س ع )عي ستئجلر ال سلعأع إ "( ع / أع ت فيذ الخدملت ال

" إلى كل اإلمداداتيشررير ملررا   ""(. الخدمات)عيشررلر إليهل فيمل ي ي بإسررم "

من السررر ع عالخدملت التي يهدمهل البلئع أع الم عد )عيشرررلر إلي  فيمل ي ي بإسرررم 

 ."(المتعاقد"

يجب تحديد العلررررل عالمعالررررفلت عالشرررررعا المحددي ل ت فيذ عبيع عتسرررر يم 

اإلمدادات عأي حلالت مخللفر ل شرعا الللمر بشكل مشترك من قبل األارال 

ر فيمل بي هم، عيجب كذلك أن ت هر في الشرررعا الخللررر )عيشررلر بلد التشررلع

"( ع / أع في ا ب الشرررا  )عيشررلر إلي  الشررروط الخا ررة" بلسررمإليهل فيمل بلد 

 ."(طلب الشراء" بلسمفيمل ي ي 

تشرركل كل من الشرررعا الللمر عماحههل، الى جل ب الشرررعا الخللررر ع / أع 

( أع أي شررررركر ACTED) أكتدين ا ب الشرررررا ، اهد الشرررررا  المتف  ا ي  ب

من  L.233-3 ( بللمل ى المهلرررعد في الملديACTED) أكتدتسررريار ا يهل 

"( الجهة المتعاقدةالهل عن التجلري الفر سررررري )عيشرررررلر إليهل فيمل ي ي ب رررررررررررر "

 "(.العقدعالمتللقد )عيشلر إلي  فيمل بلد ب  "

يذ أعامر هديم اللال ات ع / أع ت ف تدأ يلتبر الرد ا ى داعي ت ( ACTED) ك

قبعالا لهذه الشررررررررعا عت ل ل المتللقد ان شررررررررعا البيع الللمر. تسرررررررعد هذه 

ستث ل  ا ى أي شرعا أخرى خللر بللمتللقد مل لم يتم  شرعا الللمر دعن ا ال

 (.ACTED) أكتدالت ل ل اللري  عالخاي ان ذلك من قبل 

مسرررررررت دات في حللر عجعد ت لقض أع في حللر ا لدام الدقر، يتم تابي  هذه ال

التلررلقررديررر بررللترتيررب الهرمي التررللي، عتكعن العثيهررر ذات المرتبررر األا ى لهررل 

 :األسبهير ا ى العثيهر ذات المرتبر األد ى

 الشرعا الخللر.  -

 ا ب/ ا بلت الشرا . -

 الشرعا الللمر. -

  فة المتعاقد. - 2المادة 

 يقر المتعاقد بأنه يمتلك:

لضرررررررملن أدا  اللهد عفهال لهذه المهلرات عالعسرررررررلئل الف ير الكلفير  -

 الشرعا عقعااد التجلري،

الهدري المللير عالمعارد البشرير لضملن ت فيذ اللهد دعن أي خار  -

 اللمل، ال هالع

 التراخيص عالحهعق عالمعافهلت الا مر لت فيذ اللهد، -

ملرفر تلمر بشرررررررعا العلررررررعل إلى األملكن المذكعري في ا ب  -

 لخللر.الشرا  ع / أع شرعا الشرا  ا

 كما ي رح المتعاقد بما يلي:

أن ي ت م الت امل تلمل بللتشريللت االجتملاير عالضريبير الملمعل  -

 بهل في مكلن ت فيذ الخدملت.

أن يضررررمن حسررررن سرررر عك مع في  عمع في متللقدي  من البلان  -

 المحتم ين.

 أ   غير خلضع إلجرا ات جملاير. -

لرررعل األج بير أ   غير خلضرررع للهعبلت دعلير )مكتب مراقبر األ -

 أع االتحلد األعرعبي أع غيرهمل(.

 المادة 3.1 - تسليم السلع.

 3.1.1. - المواعيد النهائية.

ع تيجر لذلك، يتلهد المتللقد، عا د استام  ا ب الشرا  من الجهر المتللقدي، 

بتعلي مسؤعلير امداد ع هل عتس يم الس ع الما عبر، عاستكملل اإلجرا ات 

 الجمركير ل تلدير
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formalities and to pay the duties and taxes related to these 

operations. The Goods shall be delivered to the Contracting 

Authority by a carrier chosen by the Contracting 

Authority/Contractor. 

3.1.2. - Reception 

Once delivery has been duly made by the Contractor, the 

Contracting Authority shall sign the delivery note (hereinafter 

the "Delivery Note") submitted by the carrier. 

Under the terms of this Delivery Note, the Contracting 

Authority is only required to check the appearance of the 

parcels upon delivery and their number, and if necessary to 

address to the carrier, within three (3) working days, excluding 

public holidays, by registered letter with acknowledgement of 

receipt or any written means proving delivery, the reservations 

provided for in Article L.133-3 of the French Commercial 

Code. 

The Contracting Authority or the Beneficiary, understood as 

the beneficiary of the purchase, rental or delivery of Goods or 

the performance of Services, has a maximum period of fifteen 

(15) working days following the date of delivery to unpack, test 

the functioning of the Goods delivered and formally accept 

them, by signing, where applicable, an acceptance receipt 

without reservation, or refuse them and request the return of 

the defective Goods so that they can be replaced or, where 

applicable, reimbursed. 

The Goods are delivered and accompanied by their 

associated documentation (including a user manual) in 

French and English. 

 

3.1.3. - Transfer of ownership and transfer of risk 

The Goods shall become the property of the Contracting 

Authority or the Beneficiary upon signature of the Delivery 

Note or, where applicable, of the acceptance report without 

reservation by the Contracting Authority. The risks shall be 

transferred upon delivery of the Goods at the place of 

destination subject to any deterioration that may be caused to 

the Goods, by the Contractor or its subcontractors, after 

delivery. 

3.1.4. - Warranty 

The Contractor warrants that the Goods delivered are in 

conformity with their associated documentation, function in 

accordance with the characteristics described in the Special 

Conditions and their associated documentation and are 

suitable for their intended use. 

Unless otherwise specified in the Special Terms and 

Conditions and/or the Purchase Order, the duration of the 

contractual warranty is twelve (12) months starting from the 

date of delivery or signature of the acceptance report without 

reservation of the corresponding Good. The contractual 

warranty consists, at the choice of the Contracting Authority, 

in a commitment to replace or repair free of charge the 

defective Goods delivered, regardless of the reason for the 

non-conformity (in particular a defect in quality or operation). 

The Contractor shall bear all corresponding costs, including 

transportation costs. The Contractor undertakes to carry out 

the replacement or repair within seven (7) calendar days of 

receipt, by the Contractor, of the Contracting Authority's 

notification of the defects found. If the Contractor fails to 

comply with its obligations in this respect, the Contracting 

Authority reserves the right to perform or have performed by 

a third party at the Contractor's cost and risks, after having 

given it, formal notice to perform, without prejudice to the 

application of Article 13 of the General Conditions. 

The aforementioned warranties apply to any Goods repaired 

or replaced for a further period of twelve (12) months. 

عاالسررررتيراد عدفع الرسررررعم الجمركير عالضرررررائب المتل هر بهذه اللم يلت. كمل 

ر يجب تسرررررر يم السرررررر ع إلى الجهر المتللقدي من قبل شررررررركر  هل تختلرهل الجه

 المتللقدي/ المتللقد.

 

 إستالم السلع. –. 3.1.2

 

بمجرد أن يتم تسررررر يم السررررر ع ا ى ال حع العاجب من قبل المتللقد، يتلين ا ى 

مذكرة الجهر المتللقدي التعقيع ا ى مذكري التس يم )عيشلر اليهل فيمل ي ي بإسم "

 "( المهدمر من شركر ال هل.التسليم

 

عبمعجب شررررررعا مذكري التسررررر يم هذه، يجا ب من الجهر المتللقدي فها التحه  

من م هر الارعد ا د التسررر يم عأرقلمهل، عإذا ل م األمر التعالرررل مع شرررركر 

( أيلم امل، بلسرررررتث ل  أيلم اللال الرسرررررمير، ان 3ال هل، في غضرررررعن ثاثر )

ثبت التسرر يم، اري  رسررللر مسررج ر مع إشررللر بلالسررتام أع أي عسرري ر خاير ت

ا ل تحف لت الم لررررعص ا يهل في الملدي  من الهل عن التجلري  L.133-3ععفهل

 الفر سي.

 

لدى الجهر المتللقدي أع المسررررتفيد، الذي يجفهم ا ى أ   المسررررتفيد من شرررررا  أع 

( 15تأجير أع تسرر يم البضررلئع أع أدا  الخدملت، فتري أقلررلهل خمسررر اشررر )

س يم لت س ع التي تم تس يمهل عقبعلهل يعم امل بلد تلريخ الت فريغ عفحص أدا  ال

رسررميال، من خال التعقيع، ا د االقتضررل ، ا ى إيلررلل الهبعل دعن تحف ، أع 

رفضررررهل عا ب إالدي السرررر ع المليبر حتى يمكن اسررررتبدالهل، أع التلعيض ا هل 

 حيثمل ي اب  ذلك.

 

( دليل المسررتخدميتم تسرر يم السرر ع عإرفلقهل بللعثلئ  الخللررر بهل )بمل في ذلك 

 بلل غتين الفر سير عاإل ج ي ير.

 

 نقل الملكية ونقل المخاطر. -. 3.1.3

 

تلب  الس ع م كال ل جهر المتللقدي أع المستفيد ا د تعقيع مذكري التس يم أع، ا د 

االقتضررررررررل ، تعقيع تهرير الهبعل دعن تحف  من قبل الجهر المتللقدي. يتم  هل 

المخلار ا د تسرررررر يم السرررررر ع في مكلن العجهر ال هلئير مع مراالي أي ت ل قد 

 البلان بلد التس يم. يحدث ل س ع من قبل المتللقد أع متللقدي  من

 

 الضمان. –. 3.1.4

 

يضررررمن المتللقد أن السرررر ع التي تم تسرررر يمهل متعافهر مع العثلئ  المرتبار بهل، 

عتلمل عفهال ل خللئص المعضحر في الشرعا الخللر عالعثلئ  المرتبار بهل 

 عم لسبر لاستخدام المهلعد م هل.

 

خللر ع / أع ا ب الشرا ، مل لم يتم ذكر خال ذلك في الشرعا عاألحكلم ال

ا من تلريخ التسرر يم 12فإن مدي الضررملن التللقدي هي اث ي اشررر ) ا بد ا ( شررهرا

 أع التعقيع ا ى تهرير الهبعل دعن تحف  ا ى الس لر.

 

يتكعن الضملن التللقدي، ب ل ا ا ى اختيلر الجهر المتللقدي، من الت ام بلستبدال 
يمهل مجل ال، بغض ال  ر ان سبب ادم أع إلاح البضلئع المليبر التي تم تس 

المالبهر )خللرررر عجعد ايب في الجعدي أع التشرررغيل(. عيتحمل المتللقد جميع 
التكلليل الخللررررررررر بذلك، بمل في ذلك تكلليل ال هل. عيتلهد المتللقد بللهيلم 

( أيلم تهعيمير من اسررتام 7بإسررتبدال السرر ع أع إلرراحهل في غضررعن سرربلر )
لجهر المتللقدي بللليعب التي تم كشرررررررفهل. عفي حلل إخفلق المتللقد إلشرررررررللر ا

المتللقد في االمتثلل اللت املت  في هذا اللررررررردد، تحتف  الجهر المتللقدي بللح  
في قيلمهل بت فيذ ذلك أع ا ب ت فيذ ذلك من قبل ارل ثللث ا ى حسررررررررلب 

ت فيذ، المتللقد عبتحم   لمخلار الت فيذ، بلد تهديمهل ل متللقد إشرررررللر رسرررررمي ل 
 من الشرعا الللمر. 13دعن اإلخال بتابي  الملدي 

 
 

ستبدالهل لمدي  س ع تم إلاحهل أع ا ت اب  الضمل لت المذكعري أااه ا ى أي 
ا أخرى.12اث ي اشر )  ( شهرا
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The Contractor shall also repair any harmful consequences of 

such defects or damage and provide the Contracting Authority 

with such a guarantee. 

In addition, the Contractor shall remain liable, in accordance 

with ordinary law, for any hidden defect of the Goods that may 

appear. 

The Goods shall be delivered in compliance with European 

and national regulations and current health, safety and 

environmental standards and in particular with regard to 

dangerous substances and preparations, waste, electrical 

protection, radio-frequency, electromagnetic, ionising, optical 

and vibration radiations. 

The Contractor undertakes to inform the Contracting Authority 

of any failure to comply with these regulations and shall 

compensate the Contracting Authority for any consequences 

resulting from the Contractor's failure to comply with the 

obligation described in this Article. 

The Contractor shall provide the Contracting Authority with a 

bank warranty equivalent to five (5) percent (%) of the 

Contract Price as security for performance. This warranty 

shall be annexed to the Contract. 

Article 3.2 - Conditions for performance of Services 

3.2.1. - Quality of Services 

Unless otherwise stipulated in the Special Conditions and/or 

the Purchase Order, as a strengthened obligation of means 

(the burden of proof being on the Contractor), the Contractor 

undertakes to perform the Services in a professional manner, 

in strict compliance with the rules of the trade, applicable to 

the type of services entrusted to the Contractor. 

The Contractor undertakes to implement, at its own expense, 

adequate technical and human resources in order to ensure 

the perfect execution of the Services entrusted to it. In this 

respect, the Contractor shall define, under its responsibility, 

the resources, tools, methods and means of execution 

necessary for the performance of the Services. 

The Contractor undertakes to comply with the technical 

information and the schedule established by the Contracting 

Authority. 

3.2.2. - Continuity of Services and Contractor's team 

In general, the Contractor warranties perfect continuity in the 

performance of the Services. 

The Contractor shall be solely responsible for defining the 

type(s) of personnel profiles required and for designating the 

team members assigned to the performance of the Services 

and warranty their competence and experience for the 

performance of said Services. 

The Contractor undertakes : 

- to inform the Contracting Authority of the absence, 

leave or unavailability of one of its staff members, 

as soon as it is known. 

- to replace, as soon as possible, the unavailable 

intervener with a person having equivalent 

technical skills and qualifications, 

- to ensure that the change of participant does not 

interrupt the proper performance of the Services, by 

organising, at its own expense, a transition period 

in order to inform the replacement on the progress 

of the services, 

- to ensure that the change of intervener does not 

affect the deadlines for performance of the 

Services. 

 

ل إلاح أي  تلئ  ضلري تترتب ا ى هذه الليعب أع  يتلين ا ى المتللقد أيضا
 األضرار عتهديم هذا الضملن ل س ار المتللقدي.

 
بلإلضلفر إلى ذلك، ي ل المتللقد مسؤعالا، عفهال ل هل عن الللدي، ان أي ايب 

 الس ع. قد ي هر في خفي 
 

كمل يجب تس يم الس ع عفهال ل عائ  األعرعبير عالعا ير عملليير اللحر عالسامر 
عالبيئر الحللير عخللر فيمل يتل   بللمعاد الخاري عالمستحضرات عال فليلت 

الكهربلئير عمعجلت تردد الراديع عاإلشللالت الكهرعمغ لايسير عالحملير 
 عالمؤيّ ر عالبلرير عاالهت ا .

 
كمل عيتلهد المتللقد بإباغ الجهر المتللقدي بأي إخفلق في االمتثلل لهذه ال عائ  

عيجب أن يلعض الجهر المتللقدي امل يترتب ا ى ادم امتثلل  بلإللت ام المعض  

 في هذه الملدي.

 

تلين ا ى المتللقد كذلك أن يهدم ل جهر المتللقدي كفللر ب كير تللدل خمسر بللملئر ي

 ٪( من سلر اللهد ككفللر ل ت فيذ، عيجب إرفلق هذه الكفللر بلللهد.5)

 

 المادة 3.2 - شروط تنفيذ الخدمات.

 3.2.1. - جودة الخدمات.

عكللت ام مل لم ت ص الشرعا الخللر ع / أع أمر الشرا  ا ى خال ذلك، 

لَ   بللعسلئل )يهع اب  اإلثبلت ا ى الت  المتللقد(، يتلهد المتللقد بت فيذ  مج

الخدملت باريهر مه ير، مع االمتثلل الللرم لهعااد التجلري، عالتي ت اب  ا ى 

  عع الخدملت المعك ر إلى المتللقد.

 

لضملن يتلهد المتللقد بتعفير معارد ته ير عبشرير كلفير ا ى  فهت  الخللر 

الت فيذ المثللي ل خدملت المعك ر إلي . عفي هذا اللدد، يتلين ا ى المتللقد أن 

يحدد، عا ى مسؤعليت ، المعارد عاألدعات عاألسلليب ععسلئل الت فيذ الا مر 

 لت فيذ الخدملت.

 

يتلهد المتللقد بللتهيد بللمل عملت الف ير عالجدعل ال م ي الذي تضل  الجهر 

 المتللقدي.

 

 3.2.2. - استمرارية الخدمات وفريق المتعاقد.

 

 عبشكل الم، يضمن المتللقد االستمرارير الكلم ر في ت فيذ الخدملت.

يكعن المتللقد مسؤعالا بمفرده ان تحديد  عع )أ عاع( مؤهات المع فين 

الما عبر عتليين أاضل  الفري  المك فين بت فيذ الخدملت عضملن كفل تهم 

 الخدملت المذكعري.عخبراتهم لت فيذ 

 

 يتلهد المتللقد بمل ي ي:

اباغ الجهر المتللقدي بغيلب أع مغلدري أع ادم عجعد احد مع في   -

 فعر ملرفت  بذلك.

تلعيض الكفل ي غير المتعفري بشخص ل  مهلرات عمؤهات ف ير  -

 مملث ر في أقرب عقت ممكن.

الت فيذ التأكد من أن تغيير الشخص المشلرك ال يؤدي الى ا هالع  -

الس يم ل خدملت، من خال ت  يم ، عا ى  فهت  الخللر، لفتري 

 ا تهللير من أجل إاام البديل بتهدم الخدملت.

التأكد من أن تغيير الشخص البديل ال يؤثر ا ى المعاايد ال هلئير  -

 لت فيذ الخدملت.
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3.2.3. - Receiving Operations - Recipe 

With respect to the Services which must be validated by the 

Contracting Authority, the Parties agree to carry out an 

acceptance test in accordance with the stipulations set out in 

the Special Conditions and/or the Purchase Order in order to 

check the conformity of the Services performed by the 

Contractor with its commitments defined in the Contract. 

No receipt shall be deemed to be tacitly pronounced, only the 

signing of an acceptance report without reservation and duly 

signed by an authorised representative of the Contracting 

Authority may constitute a receipt. In particular, any use of the 

Services in whole or in part shall not be deemed to be 

revenue. Furthermore, acceptance shall only be declared if 

the documentation associated, where appropriate, with the 

Services has not been submitted to the Contracting Authority. 

In the absence of a specific acceptance procedure, the 

Contracting Authority shall, at its discretion, check the quality 

of the Services performed and, if they do not comply with the 

rules of the trade or the conditions stipulated in the Contract, 

the Contracting Authority shall ask the Contractor to bring the 

Services into conformity at its own costs and expenses, 

without prejudice to the provisions of Article 13 of the General 

Conditions. 

The Contractor shall be responsible for the quality of the 

Services and shall set up a quality management system 

adapted to the methods and criteria defined by the technical 

documents, standards and specifications of which the 

Contractor has taken cognisance prior to the conclusion of the 

Contract. 

Article 4 - Execution, time limits for execution, 

cancellation 

The deadlines for performance of the Contract shall be set by 

mutual agreement with the Contractor and shall be 

systematically stipulated in the Special Conditions and/or the 

Purchase Order. The date set for delivery, which is indicated 

on the Special Conditions and/or the Purchase Order, is 

binding. 

Any event which may influence the performance of the 

Contract shall be immediately brought to the attention of the 

Contracting Authority. The Contractor shall immediately notify 

the Contracting Authority in writing of any such event, as well 

as its probable duration and its consequences on delivery 

times. 

However, in the event of any extension of the deadline for 

delivery of the Supplies accepted by the Contracting 

Authority, the Contractor undertakes to pay a compensation 

equal to 1% per fortnight of delay, calculated on the amount 

of the undelivered goods (purchase price excluding VAT), to 

the Contracting Authority. These sums shall be due without 

formal notice and shall be paid in the form of a credit note. 

In the event of non-compliance with the delivery dates of the 

Goods and/or performance of the Services, the Parties agree, 

within the Special Conditions, on a mechanism for late 

payment penalties that the Contracting Authority may apply to 

the Contractor in accordance with Article L.441-6 of the 

French Commercial Code, except in the event of Force 

Majeure. Where applicable, the principle, amount and terms 

of application are specified in the Special Conditions. The 

amount entered is (i) an estimate made initially and 

determined after discussions with the Contractor so that it can 

check the materiality of the facts complained of and (ii) implies 

the existence of a damage sustained by the Contracting 

Authority. The application of penalties for delay excludes any 

other claim for damages based on the same ground and is 

independent of other rights to which the Contracting Authority 

may be entitled and other sanctions to which the failure of the 

Contractor may give rise. 

 

 

Article 6 - Financial conditions  

 3.2.3. – عمليات وطرق االستالم.

 

فيمل يتل   بللخدملت التي يجب التحه  م هل من قبل الجهر المتللقدي، يعاف  

الارفلن ا ى إجرا  اختبلر الهبعل عفهال ل شرعا الم لعص ا يهل في 

ا ب الشرا  من أجل التحه  من مالبهر الخدملت الشرعا الخللر ع / أع 

 المهدمر من قبل المتللقد مع الت املت  المحددي في اللهد.

 

ال يجؤخذ بهبعل االستام إذا مل تم بشكل ضم ي، حيث يجب التعقيع ا ى تهرير 

الهبعل دعن تحف  عأن يعقع حسررررب األلررررعل من قبل ممثل مفعض من الجهر 

كل هذا قبعالا بلالستام. عا ى عج  الخلعص، ال المتللقدي حيث يمكن أن يش

يلتبر أي اسررتخدام ل خدملت بشرركل ك ي أع ج ئي الئدا. عااعي ا ى ذلك، ال 

بللخدملت، ا د  هديم العثلئ  المرتبار  يتم اإلاان ان الهبعل إال إذا لم يتم ت

 االقتضل ، إلى الجهر المتللقدي.

 

ل عفي حللر ادم عجعد إجرا  قبعل محدد، في تلين ا ى الجهر المتللقدي، ععفها

لتهديرهل، التحه  من جعدي الخدملت المهدمر. عإذا كل ت هذه الخدملت ال تمتثل 

لهعااد التجلري أع الشرررررررعا الم لررررررعص ا يهل في اللهد، فيتلين ا ى الجهر 

المتللقدي ماللبر المتللقد بجلل الخدملت مالبهر لهعااد التجلري أع الشررررررررعا 

من الشررررررررعا  13في اللهد، دعن اإلخال بأحكلم الملدي  الم لرررررررعص ا يهل

الللمر. عيكعن المتللقد مسرررررررؤعالا ان جعدي الخدملت عيجب أن يضرررررررع   لم 

إداري جعدي يتكيل مع األسررررررررلليررب عالملررليير المحررددي في العثررلئ  عالملررليير 

ا قبل إبرام اللهد.  عالمعالفلت الف ير التي احلا المتللقد بهل ا مل

 

 تنفيذ العقد، الحدود الزمنية لتنفيذ العقد، وإلغاء العقد. – 4المادة 

 

يجب تحديد المعاايد ال هلئير لت فيذ اللهد بلالتفلق المتبلدل مع المتللقد، عيجب 

تحديدهل بشرركل م هجي في الشرررعا الخللررر ع / أع ا ب الشرررا . كمل عيكعن 

/ أع ا ب  التلريخ المحدد ل تسرررررر يم، عالمشررررررلر إلي  في الشرررررررعا الخللررررررر ع

ا.  الشرا ، م  مل

 

كمل يجب إشرررررررللر الجهر المتللقدي ا ى الفعر بأي حدث قد يؤثر ا ى ت فيذ 

اللهد. عيتلين ا ى المتللقد إشرررررللر الجهر المتللقدي ا ى الفعر عبشررررركل خاي 

ب  ا ى أعقلت  مدت  المحتم ر عاعاق يل، فضررررررراا ان  بأي حدث من هذا الهب

 التس يم.

 

تمديد ل معاد ال هلئي لتسررررررر يم االمدادات الذي قب ت   عمع ذلك، ففي حللر أي

٪ لكل أسبعاين تأخير، 1الجهر المتللقدي، يتلهد المتللقد بدفع تلعيض يسلعي 

محسررعبال ا ى مبللغ السرر ع التي لم يتم تسرر يمهل )سررلر الشرررا  بلسررتث ل  ضررريبر 

حهر دعن الهيمر المضررلفر( إلى الجهر المتللقدي. يجب أن تكعن هذه المبللغ مسررت

 إشللر رسمي عيجب دفلهل في شكل مذكري ائتملن.

 

عفي حللر ادم االمتثلل لمعاايد تسررررررر يم السررررررر ع ع / أع ت فيذ الخدملت، يتف  

الارفلن ضرررمن الشررررعا الخللرررر ا ى ملير لغراملت التأخير في السرررداد التي 

ل ل مرلدي  من  L.441-6يجع  ل سررررررر ارر المتلرلقردي تابيههرل ا ى المتلرلقرد عفهرا

هل عن التجلري الفر سرري، إال في حللر ال رعل الهلهري. عحيثمل ي اب  ذلك، ال

يتم تحديد المبدأ عالمب غ عشرعا التابي  في الشرعا الخللر. المب غ الذي تم 

( تهدير تم إجراؤه في البداير عيتم تحديده بلد الم لقشررررررررلت مع 1إدخلل  هع )

( 2ل عقلئع المشرررركع م هل ع ) المتللقد بحيث يمك   التحه  من األهمير ال سرررربير

يشررير ضررم يال إلى عجعد ضرررر لح  بللجهر المتللقدي. يسررتث ي تابي  اهعبلت 

التأخير أي ماللبر أخرى بللتلعيض ان األضرررار ا ى أسررلس السرربب  فسرر ، 

عهع مسرررتهل ان الحهعق األخرى التي قد تسرررتحههل الجهر المتللقدي عاللهعبلت 

 ق المتللقد.األخرى التي قد ي تج ا هل إخفل

 

 الشروط المالية. - 6المادة 
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The remuneration agreed in consideration of the perfect 

performance of the obligations due under the Contract, is an 

amount in Euros/Dollars, exclusive of taxes, global, fixed, firm 

and non-revisable as provided for in the Special Conditions 

and/or in the Purchase Order and shall be understood, for 

Supplies delivered to the specified delivery place, free of 

carriage and packaging and of all duties and taxes. This 

amount remunerates the Contractor for all its costs, 

disbursements, charges, hardships and/or obligations of any 

kind. 

Any additional costs of any nature whatsoever shall be subject 

to the prior agreement of the Contracting Authority in writing 

specifically indicated on the Purchase Order. 

No payment will be made for work, meetings, research and 

studies required to enable the Contracting Authority to 

respond to invitation to tender, unless expressly agreed in 

writing. 

The orders shall not give rise to any payment of a deposit, the 

Contracting Authority also reserves the right to request the 

Contractor to provide security for tenders and/or performance. 

The Contractor may issue its invoices after the Contracting 

Authority has issued a certificate of completion. 

Invoices shall be drawn up by the Contractor and must comply 

with the regulation and legislation in force on the date of issue, 

include the mandatory legal notices, mention the order 

number, the nature of the Services performed and/or the 

Goods delivered as well as the unit price and quantities and 

be accompanied by all the supporting documents necessary 

to verify the validity of their content. The Parties acknowledge 

that the invoices thus transmitted shall have the value of an 

original. 

Unless otherwise expressly specified on the Order, the price 

is payable forty-five (45) days after the end of the month in 

which the Order is issued, in accordance with French Law. 

Late payment by the Contracting Authority shall lead to the 

application as of right of default interest set at three times the 

legal interest rate in force and of the recovery indemnity set at 

forty (40) euros in accordance with Article D.441-5 of the 

Commercial Code. 

By express agreement and in compliance with the provisions 

of article L.442-6 of the French Commercial Code, the 

Contracting Authority shall set-off the sums owed by the 

Contractor to the Contracting Authority against the sums 

owed to the Contractor or any assignee by the Contracting 

Authority, which shall be accepted by the Contractor in full 

knowledge of the facts. Such set-off shall be made in 

accordance with the due dates of the debts and claims of each 

of the Parties and after prior information and authorisation 

from the Contractor. 

Article 7 - Duty to advise 

The Contractor has a duty to advise, warn and inform the 

Contracting Authority on an ongoing basis, and undertakes in 

this respect to : 

- advise the Contracting Authority on the choice of 

technical solutions to be put in place to honour the 

Contract, 

- request any information or data it deems necessary 

to honour the Contract, 

- check the documents or technical information 

provided to it by the Contracting Authority to ensure 

that they are consistent and complete under the 

Contract, 

- warn the Contracting Authority of any anomaly or 

omission, 

- notify the Contracting Authority in writing as soon 

as it becomes aware of any factor, event or act  

 

إن األجري المتف  ا يهل في ضررع  الت فيذ األمثل لالت املت المسررتحهر بمعجب 

اللهد، هي مب غ بلليعرع / دعالر، اجمللي عثلبت عغير شررررررررلمل الضررررررررائب 

ع هلئي ا ى ال حع الم لررررعص ا ي  في الشرررررعا الخللررررر ع / أع في ا ب 

ا أ   بلل سرربر لمب غ االمدادات التي يتم تسرر يمهل  الشرررا ، عيجب أن يكعن مفهعمل

في مكلن التسررر يم المحدد، يكعن المب غ غير شرررلمل أجري ال هل عالتلبئر عجميع 

 الرسعم عالضرائب.

 

يلعض هذا المب غ المتللقد ان جميع التكلليل عالمللريل عالرسعم عالمشهر 

  عع.ع / أع االلت املت من أي 

 

يجب أن تخضررررررع أي تكلليل إضررررررلفير من أي  عع كل ت لمعافهر مسرررررربهر من 

 الجهر المتللقدي بشكل خاي، عا ى عج  التحديد في ا ب الشرا .

لن يتم الدفع مهلبل اللمل عاالجتملالت عالبحعث عالدراسرررلت الما عبر لتمكين 

االتفلق ا ى  الجهر المتللقدي من االسرررررررتجلبر لداعي تهديم اللال ات، مل لم يتم

.  ذلك لراحرا عبشكل خايا

 

يجب أال تؤدي الا بلت إلى دفع أي تأمين، كمل تحتف  الجهر المتللقدي بللح  

 في ماللبر المتللقد بتعفير ضملن ل لال ات ع/ أع الت فيذ.

 

 يجع  ل متللقد إلدار فعاتيره بلد إلدار الجهر المتللقدي شهلدي اإل جل .

 

داد الفعاتير، عيجررب أن تمتثررل هررذه الفعاتير ل عائ  عيتلين ا ى المتلررلقررد إارر

عالتشررريللت السررلرير في تلريخ إلرردار ت ك الفعاتير، بمل في ذلك اإلشررللرات 

الهل ع ير اإلل امير، عذكر رقم الا ب، عابيلر الخدملت الم فذي ع / أع السررررررر ع 

التي تم تسرررررر يمهل عكذلك سررررررلر العحدي عكميلتهل مع إرفلق جميع المسررررررت دات 

الثبعتير الا مر ل تحه  من لحر محتعاهل. يهر الارفلن بأن الفعاتير المرس ر 

 ا ى هذا ال حع يجب أن تكعن لهل قيمر ال سخر األل ير.

 

مل لم ي ص ا ب الشرررا  لررراحرا ا ى خال ذلك، يكعن السررلر عاجب الدفع 

ل من  هلير الشهر الذي لدر في  ا ب الشرا ،45بلد خمسر عأربلين )  ( يعما

 عذلك عفهال ل هل عن الفر سي.

 

يؤدي التأخير في السررررداد من قبل الجهر المتللقدي إلى تابي  ح  فلئدي التأخير 

المحددي بثاثر أضرررررللل ملدل الفلئدي الهل ع ي السرررررلري عتكلليل االسرررررترداد 

 من الهل عن التجلري. D.441-5( يعرع عفهال ل ملدي 40المحدد بأربلين )

 

من الهل عن التجلري  L.442-6ععفهال ألحكلم الملدي عبمعجب اتفلق لرررررررري  

الفر سررري، يتلين ا ى الجهر المتللقدي اجرا  مهللرررر )قاع( ل مبللغ المسرررتحهر 

ا ى المتللقد ل جهر المتللقدي مهلبل المبللغ المسرررررتحهر ل متللقد أع من تفعضررررر  

بللحهلئ .  الجهر المتللقدي، عالتي يجب أن يهب هل المتللقد بمعجب ملرفتر التلمر

يجب أن تتم هذه المهللررر عفهال لتعاريخ اسررتحهلق الديعن عالماللبلت الخللررر 

ا عبتفعيض من  بكرل من األارال عبلرد الحلرررررررعل ا ى المل عملت مسررررررربهرل

 المتللقد.

 

 واجب تقديم المشورة. - 7المادة 

 

يهع ا ى الت  المتللقد عاجب تهديم المشرررعري عالتحذير عإباغ الجهر المتللقدي 

 بشكل مستمر، عيتلهد المتللقد في هذا اللدد بمل ي ي:

تهديم المشرررررعري ل جهر المتللقدي بشرررررأن اختيلر الح عل الف ير التي  -

 سيتم عضلهل ل عفل  بت فيذ اللهد.

 ا ب أي مل عملت أع بيل لت يراهل ضرعرير ل عفل  بت فيذ اللهد. -

من قبل التحه  من المسرررررررت دات أع المل عملت الف ير المهدمر إلي   -

 الجهر المتللقدي ل تأكد من أ هل متسهر عكلم ر بمعجب اللهد.

 تحذير الجهر المتللقدي من أي خ ل أع إغفلل. -

ا بمجرد ا م  بأي سررربب أع حدث أع  - إشرررللر الجهر المتللقدي خايل

 فلل 
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likely to affect the proper performance of its 

obligations under the Contract, 

- propose to the Contracting Authority any additions, 

improvements or adaptations which it considers 

desirable, 

- warn the Contracting Authority where the choices it 

might make, of which the Contractor has been 

informed in writing by the Contracting Authority, 

might conflict with the objectives pursued or might 

result in a deterioration or a failure to comply with 

the expected quality, performance and functionality, 

- keep the Contracting Authority informed of 

developments in the state of the art relating to the 

Contract, 

- inform the Contracting Authority of any legal or 

regulatory obligations of a foreign country to which 

the Contractor may be subject and which would 

have an impact on the Contract. 

Although the Contracting Authority has technical knowledge, 

it cannot be considered as a professional with the same 

speciality as the Contractor. The Contractor shall inform the 

Contracting Authority of any incident or analysis revealing 

risks associated with the use of the Supplies delivered. Each 

of the Parties undertakes to designate one of its employees to 

act as the other Party's privileged contact to ensure the 

monitoring of the Contract. The Contractor's privileged contact 

person shall have the skills and authority required to receive 

the Contracting Authority's observations on the performance 

of the Contract and to take appropriate action. The 

Contractor's employees shall only be subject to the 

Contractor's hierarchical authority, it being specified that the 

appointment of an employee of the Contracting Authority to 

monitor the Contract shall not constitute a limitation or 

derogation from the exercise of that authority. 

Article 8 - Status of the Contractor's personnel   

The Contractor's personnel shall in all circumstances remain 

under the administrative control and under the hierarchical 

and disciplinary authority of the Contractor, and no transfer of 

authority should occur throughout the performance of the 

Contract. 

The Contractor shall ensure that its personnel strictly complies 

with all the terms and obligations of the Contract. In particular, 

if Services are performed on the premises of the Contracting 

Authority, the Contractor's personnel must comply with the 

applicable internal regulations and the health, safety and 

control rules in force within the Contracting Authority 

(hereinafter the "Internal Regulations"), and the Contractor 

expressly acknowledges being aware of said Internal 

Regulations. The Contracting Authority reserves the right, at 

any time and without prior notice, to carry out or have carried 

out any control for the purpose of verifying the Contractor's 

compliance with the Internal Rules, which the Contractor 

expressly accepts. In the event that the Contracting Authority 

finds that the Contractor is not complying with one or more 

Internal Rules, the Contracting Authority may as of right and 

at its discretion, suspend all or part of the Services (if any) and 

all or part of the corresponding payments until the Contractor 

complies with the Internal Rules and/or terminates the 

Contract under the conditions defined in Article 14 of the 

General Conditions. For the purposes of this clause, the 

Contractor undertakes to cooperate fully and in good faith with 

the Contracting Authority or any third party indicated by the 

Contracting Authority. In this respect, the Contractor 

undertakes to facilitate access to any document, information, 

tool or any other element useful for the proper conduct of the 

inspection. 

 

 

 

 من المحتمل أن يؤثر ا ى األدا  الس يم اللت املت  بمعجب اللهد.

تحسي لت أع تهديم اقتراحلت ل جهر المتللقدي بشأن أي إضلفلت أع  -

 .تلديات يراهل مرغعبر

تحرررذير الجهرررر المتلرررلقررردي في الحرررلالت التي قرررد تتلرررلرض فيهرررل  -

ا  هل خايل قد ب لل هل، عالتي تم إباغ المت يلرات التي قد تهعم ب االخت

من قبل الجهر المتللقدي، مع األهدال الم شرررررررعدي أع قد تؤدي إلى 

 ع يفي المتعقع.تدهعر أع ادم االمتثلل ل جعدي عالت فيذ عاآلدا  ال

 إبهل  الجهر المتللقدي ا ى ا م بآخر المستجدات المتل هر بلللهد. -

إباغ الجهرر المتلرلقردي برأي الت امرلت قرل ع يرر أع ت  يميرر لردعلرر  -

 أج بير قد يخضع لهل المتللقد عالتي سيكعن لهل تأثير ا ى اللهد.

 

 

أ   ال يمكن ااتبلرهل ا ى الرغم من امتاك الجهر المتللقدي ل ملرفر الف ير، إال 

محترفر ب فس تخلرررررررص المتللقد. يتلين ا ى المتللقد إباغ الجهر المتللقدي 

بأي حلدث أع تح يل يكشرررل ان مخلار مرتبار بلسرررتخدام االمدادات التي تم 

تسررررررر يمهل. كمل يتلهد كل من الارفين بتليين أحد مع في  ليكعن بمثلبر جهر 

ملن مراقبر ت فيذ اللهد. كمل يجب أن االتللل الحلرير مع الارل اآلخر لض

يتمتع الشررررررخص المسررررررؤعل ان التعالررررررل مع المتللقد بللمهلرات عالسرررررر ار 

الما عبررر لت هي ماح ررلت الجهررر المتلررلقرردي ا ى ت فيررذ اللهررد عاتخررلذ اإلجرا  

الم لسب. عيخضع مع فع المتللقد فها ل س ار الهرمير ل متللقد، مع تحديد أن 

ل  تليين مع ل في الجهر ا أع ا تهللرررا المتللقدي لمراقبر ت فيذ اللهد ال يشررركل قيدا

 من مملرسر ت ك الس ار.

 

 

 

 حالة موظفي المتعاقد. - 8المادة 

 

 

يجب أن ي ل مع فع المتللقد في جميع ال رعل تحت الرقلبر اإلدارير عتحت 

السرررر ار الهرمير عالتأديبير ل متللقد، عال ي بغي أن يحدث أي  هل ل لرررراحيلت 

 اعال فتري ت فيذ اللهد.

 

 

يتلين ا ى المتلررلقررد التررأكررد من أن مع فيرر  يمتث عن برردقررر لجميع شررررررررعا 

بل ي  خدملت في م يذ ال هد. عا ى عج  الخلرررررررعص، إذا تم ت ف ملت الل عالت ا

الجهر المتللقدي، فيتلين ا ى مع في المتللقد االمتثلل ل عائ  الداخ ير الملمعل 

لرقلبر الملمعل بهل داخل الجهر المتللقدي بهل عقعااد اللرررررررحر عالسرررررررامر عا

"(، ع يهر المتللقد لرررراحر بأ   اللوائح الداخلية)يشرررلر إليهل فيمل ي ي بلسرررم "

 ا ى ا م بلل عائ  الداخ ير المذكعري.

 

 

تحتف  الجهر المتللقدي بللح ، في أي عقت عدعن إشررررللر مسررررب ، في ت فيذ أع 

امتثلل المتللقد ل عائ  الداخ ير، عهع ا ب ت فيذ أي رقلبر لغرض التحه  من 

قد لراحرا. عفي حللر اكتشلل الجهر المتللقدي أن المتللقد لمل يعاف  ا ي  المتل

ال يمتثل لعاحدي أع أكثر من ال عائ  الداخ ير، ف  س ار المتللقدي كح  لهل ععفهال 

لتهررديرهررل، تل ي  كررل الخرردمررلت أع ج   م هررل )إن عجرردت( عكررل أع ج   من 

لد بلل عائ  ا قد  لل ير الخللررررررررر بمثل ت ك الخدملت حتى ي ت م المت ملل فللت ال

من  14الررداخ يررر ع / أع إ هررل  اللهررد بمعجررب الشررررررررعا المحررددي في المررلدي 

 الشرعا الللمر.

 

 

عألغراض هذه الفهري، يتلهد المتللقد بللتللعن الكلمل عبحسن  ير مع الجهر  

متللقدي. عفي هذا اللدد، يتلهد المتللقدي أع أي ارل مخر تحدده الجهر ال

المتللقد بتسهيل الحلعل ا ى أي مست د أع مل عملت أع أداي أع أي ا لر 

 مخر مفيد إلجرا  الفحص بشكل لحي .
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Article 9 - Dependence 

The Contractor declares and acknowledges that it is not 

economically dependent on the Contracting Authority. The 

Contractor undertakes to inform the Contracting Authority in 

the event that its orders represent a share of the Contractor's 

turnover likely to place it in a situation of economic 

dependence within the meaning of positive law, as well as of 

any event that would change this situation. If so, the Parties 

shall meet to find a solution that protects their respective 

interests. The Contractor acknowledges, in any event, that 

throughout the term of the Contract, it shall retain and shall be 

solely liable in the event of insufficient diversification of its 

customer portfolio. 

Article 10 - Intuitu personae and subcontracting  

The Contract is concluded intuitu personae. Consequently, 

the Contractor shall not, without the prior consent of the 

Contracting Authority in writing, subcontract, assign, 

contribute or transfer, in any form whatsoever, all or part of 

the Contract, in particular and without limitation, by way of 

merger, demerger, partial contribution of assets, universal 

transfer of assets, management lease and, more generally, 

any operation the purpose or effect of which is to transfer the 

Contract. 

As soon as it envisages the intervention of a sub-contractor, 

the Contractor shall, in order to obtain its prior approval in 

writing, communicate to the Contracting Authority, the social, 

banking, postal and technical references of the sub-

contractor, the name of the subcontractor’s legal 

representatives – and, more generally, an information needed 

to verify the subcontractor’s eligibility, the terms of payment 

granted to the sub-contractors, a copy of the quarantor’s 

commitment, and the tasks that it intends to sub-contract. 

In addition, the Contractor shall provide the Contracting 

Authority with the Contractor questionnaire duly completed by 

the subcontractor. Notwithstanding, the Contracting Authority 

reserves the right to refuse to approve a subcontractor without 

reason, except in case of abuse. 

The Contracting Authority may terminate as of right all Orders 

held by the Contractor in the event of failure to fulfil this 

obligation. 

In the event of a transfer of shares or assets or a change of 

effective direct or indirect control of its company, the 

Contractor shall inform the Contracting Authority, which may 

terminate the contractual relationship as of right and without 

notice. 

In the event of authorised subcontracting, the Contractor shall 

remain solely liable to the Contracting Authority and shall 

warranty compliance with these General Conditions by the 

subcontractors concerned. 

 

Article 11 - Liability and insurance  

The Contractor shall be liable to the Contracting Authority, 

without restriction or reservation, for the full performance of its 

obligations under the Contract, and for all consequences that 

may arise therefrom under the conditions of ordinary law. The 

assistance that the Contracting Authority may provide to the 

Contractor in the performance of the Order and the payment 

of invoices by the Contracting Authority shall in no way affect 

this liability. Consequently, the Contractor undertakes to 

compensate any damage caused to the Contracting Authority 

or the Beneficiaries. 

Any clause limiting the Contractor's liability contained in the 

Contractor's general conditions or in any other similar 

document usually used by the Contractor shall be deemed to 

be unwritten for the performance of the Contract. 

The Contractor must hold insurance policies, with a reputedly 

solvent company, covering its civil operating and professional 

liability for a sufficient amount against the pecuniary 

consequences of civil liability that may incur in the event of 

personal injury, intangible, material and immaterial damage,  

 التبعية. – 9المادة 

 

يلرررررررّرح المتللقد عيهر بأ   ال يلتمد اقتلرررررررلديال ا ى الجهر المتللقدي. عيتلهد 

المتللقد بإباغ الجهر المتللقدي في حلل أن ا بلت  قد تمثل حلررررررررر من حجم 

القتلرررلدير بللمل ى المهلرررعد مبيللت المتللقد ممل قد يضرررل  في حللر التبلير ا

في الهل عن العضررلي، عكذلك بأي حدث من شررأ   تغيير هذا العضررع. عإذا كلن 

األمر كذلك، فيتلين ا ى الارفين اإلجتملع إليجلد حل يحمي ملررررررررلل  كل 

 م همل.

مدي اللهد أن يحتف   ي  اعال  قد، ا ى أي حلل، أ   يتلين ا  لل كمل  يهر المت

سرررررررؤعالا عحده في حللر الت عيع غير الكلفي لت ك بمحلف  امائ  عسررررررريكعن م

 المحلف .

 ال فة الشخ ية والتعاقد من الباطن. – 10المادة 

 

يتم إبرام اللهد بلللررفر الشررخلررير. عبللتللي، ال يجع  ل متللقد، دعن الحلررعل 

قد من البرلان أع  قدي، التلرل ا ى المعافهرر الخايرر المسررررررربهرر من الجهرر المتلرل

همر أع التحعيل، بأي شررررركل من األشررررركلل، لكل أع ج   من الت ل ل أع المسرررررل

اللهد، ا ى عج  الخلعص عدعن حلر، ان اري  الدمج أع اال فللل، أع 

المسلهمر الج ئير لأللعل، أع ال هل الللم لأللعل، أع اهد اإليجلر اإلداري، 

 عبشكل أام، أي ام ير يكعن الغرض م هل أع أثرهل هع  هل اللهد.

 

لعر تدخل المتللقد من البلان، فيتلين ا ى المتللقد، عمن أجل عبمجرد أن يت

الحلررعل ا ى معافهر خاير مسرربهر م هل، إباغ الجهر المتللقدي، عالمرجليلت 

االجتملاير عالملررررررفير عالبريدير عالف ير ل متللقد من البلان، بإسرررررم الممث ين 

هل بللمل عملت عبشررررررركل أكثر امعمير، اباغ -الهل ع يين ل متللقد من البلان 

الا مررر ل تحه  من أه يررر المتلررلقررد من البررلان، عشررررررررعا الرردفع المم عحررر 

ل متللقدين من البلان، ع سرررخر من الت ام الضرررلمن، عالمهلم التي ي عي التللقد 

 من البلان ألج هل.

 

عبلإلضررررررررلفر إلى ذلك، يتلين ا ى المتللقد ت عيد الجهر المتللقدي بلسرررررررتبيلن 

حسررب األلررعل من قبل المتللقد من البلان. عا ى الرغم من المتللقد المم ع  

ذلك، تحتف  الجهر المتللقدي بحههل في رفض المعافهر ا ى المتللقد من البلان 

 دعن سبب، إال في حللر إسل ي التلرل.

 

كمل يجع  ل سررررررر ار المتللقدي إ هل  جميع الا بلت التي يحتف  بهل المتللقد في 

 لت ام.حللر ادم العفل  بهذا اال

 

عفي حللر  هل األسررهم أع األلررعل أع تغيير السررياري الفلللر المبلشررري أع غير 

المبلشررررري ا ى شررررركت ، يتلين ا ى المتللقد إباغ الجهر المتللقدي التي يجع  

 لهل إ هل  اللاقر التللقدير كح  لهل عدعن إشللر.

 

 بمفرده أملم عفي حللر التللقد من البلان الملرررررح ب ، ي ل المتللقد مسررررؤعالا 

الجهر المتللقدي عيجب أن يضرررررررمن االمتثلل لهذه الشررررررررعا الللمر من قبل 

 المتللقدين من البلان المل يين.

 المسؤولية والتأمين. - 11المادة 

يكعن المتللقد مسرررررررؤعالا أملم الجهر المتللقدي، دعن قيد أع تحف ، ان األدا  

اللعاقب التي قد ت شررررررررأ ان ذلك الكلمل اللت املت  بمعجب اللهد، عان جميع 

بمعجب شررررررررعا الهل عن الللدي. علن تؤثر المسرررررررلادي التي قد تهدمهل الجهر 

المتللقدي ل متللقد في ت فيذ الا ب عدفع الفعاتير من قبل الجهر المتللقدي بأي 

حلل من األحعال ا ى هذه المسرررررررؤعلير. عبللتللي، يتلهد المتللقد بتلعيض أي 

 متللقدي أع المستفيدين.ضرر ي ح  بللجهر ال

يلتبر أي ب د/ فهري تحد من مسرررررررؤعلير المتللقد العاردي في الشررررررررعا الللمر 

ل متللقد أع في أي مسررررت د مخر مملثل يسررررتخدم  المتللقد الدي، بأ هل فهري غير 

 مكتعبر من أجل ت فيذ اللهد.

تأمين"، مع شركر  يتلين ا ى المتللقد أن يحتف  بعثلئ  تأمين "بعليللت

تأمين ذات سملر ايبر، تغاي مسؤعليت  التشغي ير المد ير عالمه ير بمب غ كلٍل 

ضد اللعاقب المللير ل مسؤعلير المد ير التي قد يتكبدهل في حللر اإلللبر 

 الشخلير عاألضرار الملدير عغير الملدير
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whether consequential or not, caused to the Contracting 

Authority or any third party, as a result of its studies and/or 

products ; the Contractor shall provide the Contracting 

Authority, as soon as the Purchase Order has been issued, 

with proof of insurance coverage of these risks and the 

amount thereof. The Contractor undertakes to maintain these 

insurance policies in force for as long as it has any obligation 

under the Contract. 

In addition, the Contractor shall hold insurance policies 

covering its post-delivery liability (or product liability) with a 

reputedly solvent insurance company and shall provide the 

Contracting Authority, not later than the date of delivery of the 

Supplies, with proof of insurance coverage of this risk and the 

amount thereof. 

The fact of having such insurances shall not in any way relieve 

the Contractor of its liability, in particular with respect for 

damage not covered by its insurance or for damage in excess 

of the sums guaranteed by its insurance. 

At the request of the Contracting Authority, the Contractor 

shall provide it with proof of general and professional civil 

liability insurance, dated less than six months prior to the date 

of the request. In all cases, the Vendor shall, at the request of 

the Purchaser, provide adequate insurance covering the 

products until their arrival at the buyer's premises or any other 

destination approved by him. 

Article 12 - Force majeure  

Any occurrence of Force Majeure, i.e. any event beyond the 

control of the Parties, which could not reasonably have been 

foreseen at the time of the conclusion of the Contract and 

whose effects cannot be avoided by appropriate measures in 

accordance with Article 1218 of the French Civil Code, in other 

words any unforeseeable and irresistible event, shall suspend 

the performance of the obligations of the Contracting Authority 

and the Contractor for the duration of the Force Majeure 

situation. 

In the event of Force Majeure, it shall be the responsibility of 

the Party concerned to take action at the earliest opportunity 

after the occurrence of the event or it may no longer invoke it 

: 

- to notify the other Party, by registered letter with 

acknowledgement of receipt or any written means 

proving the delivery, of the occurrence of the event, 

justifying its Force Majeure nature; 

- to indicate its foreseeable duration; 

- to inform the other Party of the measures taken or 

which it intends to take to mitigate the effects of the 

event. 

In this way, the Party concerned shall do its utmost to alleviate 

the difficulties encountered and implement the necessary 

means to resume the continuation of the Contract under the 

best conditions. 

The performance of the obligations concerned by the Force 

Majeure event is then suspended for the duration of the said 

Force Majeure event and then resumes, without prejudice to 

any request for termination provided for in Article 14 of the 

General Terms and Conditions. 

Article 13 - Duration  

The Contract is concluded for the duration specified in the 

Particular Conditions and/or in the Purchase Order. 

Any extension or renewal of the Contract shall imperatively 

give rise to the signature of an amendment and/or a new 

Purchase Order by the Parties. 

 

، سررررررعا  كل ت تبلير أم ال، عالتي تحدث ل سرررررر ار المتللقدي أع أي ارل مخر 

 تيجر لدراسرررررررلت  ع / أع م تجلت ن عيتلين ا ى المتللقد ت عيد الجهر المتللقدي، 

التغاير التأمي ير لهذه المخلار عمهدارهل. بمجرد إلدار ا ب الشرا ، بإثبلت 

كمل يتلهد المتللقد بللحفل  ا ى عثلئ  التأمين هذه سرررررلرير المفلعل اللمل كلن 

 ا ي  أي الت ام بمعجب اللهد.

 

عبلإلضلفر إلى ذلك، ا ى المتللقد االحتفل  بعثلئ  تأمين تغاي مسؤعليت  بلد 

ن ذات سرررملر ايبر، عيجب أن التسررر يم )أع مسرررؤعلير الم تج( لدى شرررركر تأمي

ي عد الجهر المتللقدي، في معاد ال يتجلع  تلريخ تسررررررر يم االمدادات، بإثبلت 

 التغاير التأمي ير ل هذا الخار عمهدارهل.

 

إن حهيهر عجعد مثل هذه التأمي لت ال تلفي المتللقد بأي حلل من مسؤعليت ، ال 

أع األضرررررار التي تتجلع  سرررريمل فيمل يتل   بلألضرررررار التي ال يغايهل تأمي   

 المبللغ التي يضم هل تأمي  .

 

عب ل ا ا ى ا ب الجهر المتللقدي، يتلين ا ى المتللقد ت عيدهل بإثبلت تأمين 

المسررررررؤعلير المد ير الللمر عالمه ير، بتلريخ أقل من سررررررتر أشررررررهر قبل تلريخ 

ي، الا ب. عفي جميع الحلالت، يتلين ا ى البلئع، عب ل ا ا ى ا ب المشرررررررتر

تعفير تأمين كلٍل يغاي الم تجلت حتى علررررررعلهل إلى مهر المشررررررتري أع أي 

 عجهر أخرى يعاف  ا يهل.

 

 الظروف القاهرة. - 12المادة 

 

هلهري، بمل ى أي حدث خلرج ان إرادي الارفين،  ان أي حدعث ل  رعل ال

لذي ال يمكن تج ب  هد عا ل  في عقت إبرام الل لذي لم يكن من الملهعل تعق عا

ل ل مررلدي  مثررلره من الهررل عن المررد ي  1218من خال الترردابير الم ررلسررررررربررر عفهررا

الفر سررررررري، عبلبلري أخرى، أي حدث غير متعقع عمن غير الممكن مهلعمت ، 

يجب أن يل   أدا  الت املت الجهر المتللقدي عالمتللقد اعال مدي حدعث ذلك 

 ال رل الهلهر.

 

المل ي مسرررررررؤعلير اتخلذ عفي حللر ال رعل الهلهري، تهع ا ى الت  الارل 

إجرا  في أقرب فرلررررررررر بلد عقعع الحدث عإال فإ   اليجع  ل  التذرع ب ، 

 عذلك من أجل:

 

إخالر الارل اآلخر، ان اري  رسللر مسج ر مللحبر لتأكيد  -

االسرتام أع أي عسري ر مكتعبر تثبت التسر يم، بحدعث الحدث، ممل 

 يبرر ابيلر ذلك ال رل الهلهر.

 قلر.بيلن مدت  المتع -

إباغ الارل اآلخر بررللترردابير المتخررذي أع التي ي عي اتخررلذهررل  -

 ل تخفيل من مثلر الحدث.

عبهذه الاريهر، يبذل الارل المل ي قلررررلرى جهده ل تخفيل من اللررررلعبلت 

التي يعاجههل عاسرررتخدام العسرررلئل الا مر السرررتئ لل اسرررتمرار ت فيذ اللهد في 

 أفضل ال رعل.

 

االلت املت المتل هر بحدث ال رل الهلهر اعال مدي  يتم بلد ذلك تل ي  ت فيذ

حدعث ال رل الهلهر المذكعر ثم اسررررتئ لل ت فيذهل، دعن المسررررلس بأي ا ب 

 من الشرعا عاألحكلم الللمر. 14إ هل  ل لهد م لعص ا ي  في الملدي 

 

 

 المادة 13 – مدة العقد.

 

 في ا ب الشرا .يتم إبرام اللهد ل مدي المحددي في الشرعا الخللر ع / أع 

يجب أن يؤدي أي تمديد أع تجديد ل لهد بللضررررررررعري إلى تعقيع التلديل ع / أع 

 ا ب شرا  جديد من قبل الارفين.
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Article 14 - Termination -Resolution 

In the event of non-performance by one of the Parties of any 

of its obligations, the other Party may send it a formal notice 

by registered letter, with acknowledgement of receipt or any 

written means proving the delivery, requiring it to fulfil its 

obligation within a period of fifteen (15) days and stating that, 

failing this, it is entitled to terminate the Contract. If, at the end 

of this period, the non-performance by the defaulting Party 

persists, the other Party shall notify it of the as of right 

termination of the Contract by registered letter with 

acknowledgement of receipt, specifying the reasons therefor, 

without prejudice to any claim for damages to which it may be 

entitled. 

If an event of Force Majeure continues for more than thirty 

(30) consecutive days, a Party shall notify the other Party, by 

registered letter with acknowledgement of receipt or any 

written means proving the delivery, of the as of right 

termination of the Contract with effect from the date on which 

the notification is sent. 

A Party is entitled to terminate the Contract for non-

performance, from prior to the date on which a Party performs 

it, if it is clear that there will be an essential non-performance 

on its part. 

In the event of early termination of the Contract, the rights on 

the Supplies delivered to the Contracting Authority shall 

remain definitively vested in the Contracting Authority under 

the terms and conditions set out in the Contract. The sums 

due to the Contractor for the Supplies already delivered and/or 

completed shall nevertheless remain definitively vested in the 

Contractor. 

Supplies not yet delivered shall be delivered to the 

Contracting Authority, upon request of the latter, in a usable 

form as specified by the Contracting Authority within ten (10) 

days of the termination of the Contract. 

In the event of failure to deliver, the Contractor shall reimburse 

the Contracting Authority for the sums already received. In the 

event of timely delivery, and subject to acceptance of such 

delivery, the agreed price for delivery shall be paid by the 

Contracting Authority. 

In any event, the Contracting Authority shall be at liberty to 

entrust to any third party the unfulfilled part of the Services, 

which the Contractor expressly acknowledges and accepts. 

After termination of the Contract, a Party may recover sums 

paid for a Service which it has not received or has legitimately 

refused. 

Article 15 - Non-waiver  

The fact that one of the Parties does not enforce any of its 

rights or require the performance of any of the obligations or 

responsibilities of the other Party under the Contract shall not 

in itself be considered as a waiver of the Party’s rights, 

obligations and responsibilities under the Contract. 

Failure by the Contracting Authority to invoke any of the 

provisions of the GCP at any time shall not be deemed a 

waiver of the right to invoke the same provisions at a later 

date. 

Article 16 - Independence of the Parties 

Neither Party may make a commitment in the name and on 

behalf of the other Party. Thus, each of the Parties undertakes 

not to do anything that might mislead a third party in this 

respect, nor to make any commitment or offer any warranty in 

the name of the other Party. 

Article 17 - Electronic signature  

 

 المادة 14 – إنهاء العقد – فسخ العقد

ملت ، يجع  ل ارل اآلخر  لر ادم ت فيذ أحد الارفين ألي من الت ا أن في حل

شللرا رسميل برسللر مسج ر مع اإلقرار بلالستام أع أي عسي ر ، يرسل إلي  إ

، تا ب م   العفل  بللت ام  في غضعن فتري خمسر اشر مكتعبر تثبت التس يم

فإ  15) لك،  لر ادم حدعث ذ حل ل عت ص ا ى أ   في  ما ل  إ هرل   ( يع يح  

اللهد. عفي حلل اسررتمر في  هلير هذه الفتري ادم ت فيذ اإللت ام من قبل الارل 

بلال هل  اللرررررحي  المهلرررررر، فيتلين ا ى الارل اآلخر، عكح  ل ، إخالره 

برسللر مسج ر مع اقرار بلالستام، مع تحديد أسبلب ذلك، دعن اإلخال ل لهد 

 تي قد تكعن مستحهر ل .ب أي ماللبر بللتلعيض ان األضرار ال

 

ل متتلليال، فيتلين 30إذا اسررررررتمرت حللر ال رل الهلهر ألكثر من ثاثين ) ( يعما

اللرررررحي  ل لهد ااتبلرا من  بلإل هل ، ا ى أحد الارفين إخالر الارل اآلخر

ان اري  رسررللر مسررج ر مع اقرار بلالسررتام أع أي تلريخ إرسررلل اإلخالر، 

 عسي ر مكتعبر تثبت التس يم.

 

يح  ل ارل إ هل  اللهد بسررربب ادم ت فيذ الت املت  بمعجب ، عذلك قبل التلريخ 

الذي ي فذ في  أحد الارفين ذلك، إذا كلن من العاضررررر  أ   سررررريكعن ه لك ادم 

 ت فيذ أسلسي من جل ب .

 

عفي حللر اإل هل  المبكر ل لهد، ت ل الحهعق ا ى االمدادات التي يتم تسررررر يمهل 

قدي مم لل قدي بمعجب الشررررررررعا ل جهر المت لل كل قالي ل جهر المت  عكر بشررررررر

عاألحكلم الم لرررعص ا يهل في اللهد. كمل ت ل المبللغ المسرررتحهر ل متللقد ان 

 االمدادات التي تم تس يمهل ع / أع إكمللهل مم عكر بشكل قالي ل متللقد.

 يجب تسرررر يم االمدادات التي لم يتم تسرررر يمهل بلد إلى الجهر المتللقدي، ب ل ا ا ى

ا ب الجهر المتللقدي، في شركل لرلل  لاسرتخدام كمل هع محدد من قبل الجهر 

 ( أيلم من إ هل  اللهد.10المتللقدي في غضعن اشري )

 

عفي حللر ادم التسررررر يم، يتلين ا ى المتللقد أن يسررررردد ل جهر المتللقدي المبللغ 

ا بهبعل هذا  المسررررررت مر بللفلل. عفي حللر التسرررررر يم في العقت الم لسررررررب، عره ل

 التس يم، يجب دفع السلر المتف  ا ي  ل تس يم من قبل الجهر المتللقدي.

 

عفي جميع األحعال، يكعن ل جهر المتللقدي الحرير في أن تلهد إلى أي ارل 

مخر بللج   غير الم ج  من الخدملت، عالذي يهره عيهب   المتللقد لرررررررراحر. 

مدفعار مهلبل خدمر لم عبلد إ هل  اللهد، يجع  ل ارل اسرررررررترداد المبللغ ال

 يت هلهل أع كلن قد رفضهل بشكل قل ع ي.

 عدم التنازل. - 15المادة 

 

ال يلتبر ارردم قيررلم أحررد الارفين بررإ فررلذ أي من حهعقرر  أع ا ررب أدا  أي من 

االلت املت أع المسؤعليلت ل ارل اآلخر بمعجب اللهد في حد ذات  ت ل ال ان 

 عمسؤعليلت  بمعجب اللهد.حهعق هذا الارل عالت املت  

ال يلتبر فشل الس ار المتللقدي في االحتجلج بأي من أحكلم م لر االتللالت 

لللمير ) في أي عقت ت ل الا ان الح  في االحتجلج ب فس األحكلم ( GCPال

 في تلريخ الح .

 

 استقاللية الطرفين. - 16المادة 

بلسرررررررم الارل اآل هديم الت ام  بر ا  . ال يجع  ألي من الارفين ت يل خر عبلل 

عبللتللي، يتلهد كل ارل بلدم الهيلم بأي شرررري  قد يضرررر ل ارفال ثللثال في هذا 

 اللدد، أع تهديم أي الت ام أع تهديم أي ضملن بلسم الارل اآلخر.

 التوقيع االلكتروني. - 17المادة 
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In accordance with Law N°. 2000-230 of March 13th 2000 in 

its consolidated version adapting the law of evidence to 

information technology and relating to electronic signatures, 

as well as the United Nations Convention on the Use of 

Electronic Communications in International Contracts of 2005, 

the Parties expressly agree that the Contract may be 

concluded in the form of an electronic writing. They agree that 

such a document shall have the force of an original and that it 

shall be drawn up and stored by the Contracting Authority in 

such a way as to permit its signatories to be duly identified 

and to guarantee its integrity. The Parties undertake not to 

contest its validity, admissibility, enforceability or probative 

value on the basis of its electronic nature. 

The Parties agree to use an electronic signature process 

known as "on-the-fly", by means of a single-use electronic 

certificate that constitutes a reliable identification process 

guaranteeing its link with the act to which it is attached, in 

accordance with Article 1367 of the French Civil Code. The 

Contracting Authority proposes to use the process at its 

disposal within the framework of its partnership with a third 

party service provider as referred to in Regulation (EU) N° 

910/2014 of the European Parliament and of the Council of 

July 23rd 2014 on electronic identification and trusted 

services for electronic transactions in the internal market 

(eIDAS). 

Article 18 - Notices and means of communication 

All notices and other means of communication necessary or 

permitted between the Parties shall be in writing and sent by 

mail and/or e-mail and/or fax to the address or number 

mentioned in the Contract. No communication shall be 

considered effective until it has been delivered and confirmed 

by acknowledgement of receipt for mailings and/or until 

receipt of a confirmation of uninterrupted transmission in 

relation to the transmission report for e-mailings. The Parties 

may change their addresses and/or numbers by giving at least 

a fifteen (15) day notice in writing to the other Party. Such 

notice shall be given in accordance with the above provisions. 

Article 19 - Intellectual property 

The software, documentation, any item protected by an 

intellectual property right and any technical or other 

information belonging to the Contracting Authority and made 

available to the Contractor are and remain the exclusive 

property of the Contracting Authority and may not be used by 

the Contractor for any purpose other than the strict 

performance of the Contract. 

At the request of the Contracting Authority or upon termination 

of the Contract for any reason whatsoever, the Contractor 

undertakes to return automatically and immediately to the 

Contracting Authority all documents and items of any kind 

entrusted to it under the Contract. The Contractor undertakes 

not to keep any copies thereof. 

The Contractor retains ownership of the intellectual property 

rights to its standard methodologies and tools acquired or 

developed by it prior to the entry into force of the Contract, 

which constitute its know-how. In this respect, the Contractor 

grants the Contracting Authority, without additional 

remuneration, a right to use the said tools and/or know-how 

incorporated in the results of the Services, for the needs and 

duration of use of the said results. 

[Note: for clauses concerning the assignment of 

intellectual property, these shall be incorporated in the 

Special Conditions]. 

Article 20 - Confidentiality 

 

في  سرررررررخت  المعحدي  2000مذار  13بتلريخ  230-2000عفهل ل هل عن رقم 

عالملررردلرررر لهرررل عن األدلرررر مع تك علعجيرررل المل عمرررلت عالمتل هرررر برررللتعقيلرررلت 

فلقير  هر بلسرررررررتخدام االتلررررررررلالت اإللكترع ير، عكذلك ات األمم المتحدي المتل 

، يتف  الارفلن لرررررررراحر ا ى أ   2005لللم  اإللكترع ير في اللهعد الدعلير

يجع  إبرام اللهد بشررررررركل كتلبر إلكترع ير. عيعاف  الارفلن ا ى أن مثل هذه 

العثيهر يجب أن تكعن لهل  فس قلب ير  فلذ ال سررررررخر األلرررررر ير عأن تهعم الجهر 

دي بإادادهل عتخ ي هل باريهر تسررررررم  بتحديد هعير المعقلين ا يهل ا ى المتللق

ال حع العاجب عضرررملن سرررامتهل. كمل يتلهد الارفلن بلدم الالن في لرررحتهل 

 أع مهبعلير أع قلب ير إ فلذهل أع قيمتهل االثبلتير ا ى أسلس ابيلتهل اإللكترع ير.

-onيتف  الارفلن ا ى اسرررررتخدام ام ير التعقيع اإللكترع ي الملرعفر بلسرررررم  

the-fly  أث ل  الت هل"، ان اري  شهلدي إلكترع ير تستخدم مري عاحدي عالتي"

ا بلإلجرا  المرتبا بهل،  تشرركل ام ير تحديد هعير معثعقر تضررمن ارتبلاهل فل يل

ل ل مررلدي  تهترح الجهررر المتلررلقرردي من الهررل عن المررد ي الفر سررررررري.  1367عفهررا

اسرررتخدام اللم ير المعجعدي تحت تلررررفهل في إالر شرررراكتهل مع م عد خدمر 

 910/2014ارل مخر كمل هع مشلر إلي  في الئحر )االتحلد األعرعبي( رقم 

بشرررأن  2014تمع   23ل برلملن األعرعبي عمج س اإلتحلد األعرعبي بتلريخ 

عثعقر ل مللمات اإللكترع ير في السعق تحديد الهعير اإللكترع ير عالخدملت الم

 (.eIDASالداخ ير )

 

 اإلشعارات ووسائل االت ال. - 18المادة 

يجب أن تكعن جميع اإلشرررررررللرات ععسرررررررلئل االتلرررررررلل األخرى الا مر أع 

المسمعح بهل بين الارفين خاير عمرس ر بللبريد ع / أع البريد اإللكترع ي ع / 

الرقم المذكعر في اللهد. ال يجلتبر أي اتلرررلل سرررلريال أع الفلكس إلى الل عان أع 

حتى يتم تس يم  عتأكيد استام  من خال إشللر بلستام الرسلئل البريدير ع / 

أع حتى استام تأكيد بلإلرسلل الكلمل غير الم هاع فيمل يتل   بتهرير اإلرسلل 

 ل بريد اإللكترع ي.

 

لمهمل من خال تهديم إشرررررللر خاي يمكن ل ارفين تغيير ا لعي همل ع / أع أرق

ل ل ارل اآلخر، عيجب تهديم هذا 15قبل مل ال يهل ان خمسرررررر اشرررررر ) ( يعما

 اإلشللر عفهال لألحكلم المذكعري أااه.

 

 

 الملكية الفكرية. - 19المادة 

 

تلتبر البرامج عالعثلئ  عأي ا لرررررر محمي بمعجب ح  الم كير الفكرير عأي 

المل عملت التي تخص الجهر المتللقدي عالمتلحر  مل عملت ته ير أع غيرهل من

ل متللقد، هي م كير حلرير ل جهر المتللقدي عت ل كذلك عال يجع  استخدامهل 

من قبرل المتلرلقرد ألي غرض بخال الت فيرذ الكرلمرل ل لهرد. عب رل ا ا ى ا ب 

الجهر المتللقدي أع ا د إ هل  اللهد ألي سرربب من األسرربلب، يتلهد المتللقد بأن 

يليد ت هلئيال عبشكل فعري إلى الجهر المتللقدي جميع المست دات عالمعاد من أي 

 عع المعك ر إلي  بمعجب اللهد. كمل عيتلهد المتللقد بلدم االحتفل  بأي  سرررررررخ 

 م هل.

 

 

يحتف  المتللقد بم كير حهعق الم كير الفكرير لم هجيلت  الهيلسررير عاألدعات التي 

ل اللهد حي  الت فيذ، عالتي تشررررررركل ملرفت  حلرررررررل ا يهل أع اعرهل قبل دخع

الف ير. عفي هذا اللرردد، يم   المتللقد الجهر المتللقدي، دعن حلررعل  ا ى أي 

مذكعري ع/ أع الملرفر الف ير  أجر إضررررررررلفي، الح  في اسرررررررتخدام األدعات ال

 المتضم ر في  تلئج الخدملت، الحتيلجلت عمدي استخدام ال تلئج المذكعري. 

 

 

]مالحظة: بالنسبة للفقرات المتعلقة بالتنازل عن الملكية الفكرية، فيجب 

 إدراجها في الشروط الخا ة[.

 المادة 20 – السرية.
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It is understood by the Parties that the following will be treated 

as strictly confidential under the Contract: 

- all of the provisions of the Contract; 

- all information of any nature whatsoever, 

communicated or disclosed by the Contracting 

Authority to the Contractor either in written or oral 

form in connection with the negotiation or 

performance of the Contract; 

- all information of any nature and in any form 

whatsoever to which the Contractor may have 

access under the Contract, whether or not indicated 

as confidential. 

Consequently, the Contractor undertakes to keep such 

information strictly confidential and shall not communicate it 

to anyone other than those entitled to know it under the 

Contract. The Contractor further undertakes to solely use 

such information for the purpose of performing the Contract. 

The Contractor vouches for the compliance of its employees 

and any subcontractors with this confidentiality agreement. 

This confidentiality undertaking shall remain valid for the 

entire duration of the Contract and for a period of five (5) years 

after the termination of the Contract for any reason 

whatsoever. 

This confidentiality undertaking does not apply to information 

(i) that has entered the public domain prior to the date of its 

disclosure or communication; (ii) that falls into the public 

domain after its communication and/or disclosure without the 

cause being attributable to one of the Parties; (iii) that has 

been legitimately obtained from a third party to the Contract 

without breach of an obligation of confidentiality; (iv) that is 

developed by one of the Parties independently of the Contract 

without breach of an obligation of confidentiality. 

This confidentiality undertaking also does not apply with 

respect to tax, administrative and judicial authorities, as well 

as accountants and auditors, the latter being bound by an 

obligation of confidentiality towards their clients. 

Any communication to the public, press article, commercial 

reference, exhibition or advertisement of any kind 

whatsoever, displaying the name or logo of the Contracting 

Authority or referring to the Contract may not be made without 

the prior consent of the Contracting Authority by writing. 

Article 21 - Protection of personal data 

21.1 Processing of personal data in the context of training and 

performance of the Contract 

The Contractor is hereby informed that the Contracting 

Authority shall process the personal data of the Contractor's 

servants, managers, subcontractors, agents and/or service 

providers in order to enable it to ensure the formation and 

performance of the Contract, revenue operations, Contract 

management and invoicing. This data is necessary for the 

proper management of the Contract. 

Similarly, the Contracting Authority may implement a 

verification process for the Contractor's managers to ensure 

that there is no conflict of interest, financing of terrorism or 

anti-money laundering. 

In this context, data subjects have a right of access and, 

where appropriate, of correction, deletion or portability of the 

data concerning them. They also have the right to define 

guidelines on the fate of their personal data after their death. 

Furthermore, data subjects may oppose for legitimate 

reasons the processing of their personal data, withdraw or 

limit their consent. 

These rights may be exercised at any time by writing to the 

Contracting Authority at the following address: 

 

بمعجب من المفهعم ل ارفين أ   سيتم التللمل مع مل ي ي ا ى أ   سري ل غلير 

 اللهد:

 

 جميع أحكلم اللهد. -

جميع المل عملت من أي  عع كل ت، عالتي ترسررررررر هل أع تفلررررررر   -

ا هل الجهر المتللقدي ل متللقد سرررعا  بشررركل خاي أع شرررفهي فيمل 

 يتل   بللتفلعض أع ت فيذ اللهد.

جميع المل عملت من أي  عع عبأي شكل من األشكلل عالتي يمكن  -

اللهد، سررعا  تمت اإلشررلري إليهل ل متللقد الحلررعل ا يهل بمعجب 

 ا ى أ هل سرير أم ال.

 

ل علن  عب ل ا ا ى ذلك، يتلهد المتللقد بللحفل  ا ى سررررررير هذه المل عملت تملما

يفلررررررر  ا هل ألي شرررررررخص مخر غير أعلئك الذين يح  لهم ملرفتهل بمعجب 

ستخدام هذه المل عملت فها لغرض ت فيذ اللهد.  كمل اللهد. كمل يتلهد المتللقد بل

يضرررررمن المتللقد امتثلل مع في  عأي متللقدين ل  من البلان التفلقير السررررررير 

( 5هذه. يجب أن ي ل هذا التلهد بللسرير سلريال اعال مدي اللهد علمدي خمس )

 س عات بلد إ هل  اللهد ألي سبب من األسبلب.

 

( التي ألرربحت مل عملت المر 1ال ي اب  تلهد السرررير هذا ا ى المل عملت )

( المل عملت التي تلب  المر بلد  ه هل 2بل تلريخ الكشل ا هل أع تبلدلهلن )ق

( المل عملت 3ع/ أع الكشررررل ا هل دعن أن يجل ى السرررربب إلى أحد الارفينن )

التي تم الحلرررررررعل ا يهل بشررررررركل قل ع ي من ارل مخر في اللهد دعن خرق 

الارفين بشرركل ( المل عملت التي تم تاعيرهل من قبل أحد 4اللت ام السررريرن )

 مستهل ان اللهد دعن اإلخال بللت ام السرير.

 

ل فيمل يتل   بللضرررائب عالسرر الت اإلدارير  ال ي اب  هذا التلهد بللسرررير أيضررا

عالهضرررلئير، عكذلك المحلسررربين عالمراجلين، حيث ي ت م هؤال  بللسررررير تجله 

 امائهم.

 

هلل لحفي أع مرجع ال يجع  إجرا  أي تبلدل مع الجمهعر أع االفللح في م

تجلري أع ملرض أع إاان من أي  عع كلن يلرض اسررررررم أع شررررررللر الجهر 

المتللقدي أع يشرررير إلى اللهد دعن الحلرررعل ا ى المعافهر الخاير المسررربهر من 

 الجهر المتللقدي.

 

 المادة 21 - حماية البيانات الشخ ية.

 

 عقد.معالجة البيانات الشخ ية في سياق التدريب وتنفيذ ال 21.1

 

لللج  قدي أن ت لل بأن ا ى الجهر المت هد  هذا الل قد بمعجب  لل للر المت يتم إشررررررر

البيل لت الشخلير لمع في المتللقد عالمدرا  عالمتللقدين من البلان عالعكا  

ع/ أع مهدمي الخدملت من أجل تمكي   من ضرررررررملن تشررررررركيل اللهد عت فيذه، 

هذه البيل لت ضرعرير لإلداري عام يلت اإليرادات، عإداري اللهد عالفعاتير. إن 

 الس يمر ل لهد.

عبللمثل، يجع  ل جهر المتللقدي ت فيذ ام ير تحه  لمدرا  المتللقد لضرررملن ادم 

 عجعد تضلرب في المللل  أع تمعيل اإلرهلب أع غسيل األمعال.

عفي هذا السيلق، يح  أللحلب البيل لت العلعل، عا د االقتضل ، تلحي  

البيل لت المتل هر بهم، كمل ان لهم الح  في تحديد إرشررررررررلدات أع حذل أع  هل 

 حعل ملير بيل لتهم الشخلير بلد عفلتهم.

 

 

عااعي ا ى ذلك، قد يللرض ألررررحلب البيل لت ألسرررربلب مشرررررعار ملللجر 

بيل لتهم الشرررخلرررير، أع الهيلم بسرررحب معافهتهم أع تهييدهل. كمل يمكن مملرسرررر 

مراسررررررر ر الجهر المتللقدي ا ى الل عان هذه الحهعق في أي عقت ان اري  

 التللي:
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dpo@acted.org 

Data subjects have the possibility to lodge a complaint with a 

supervisory authority. 

The Contractor undertakes to inform its servants, managers, 

subcontractors, agents and/or service providers of these 

rights. 

21.2 Processing of personal data carried out on behalf of the 

Contracting Authority 

The Contracting Authority, within the framework of its activity, 

implements processing of personal data within the meaning of 

Law N°. 78-17 of January 6th 1978 on Data Processing, Data 

Files and Individual Liberties ("Law N°. 78-17") and of the 

General Data Protection Regulation ("GDPR"). 

By this Contract, the Contractor may be required to process 

personal data on behalf of the Contracting Authority in order 

to provide the Supplies subject to the Contract to the 

Contracting Authority. 

In this case, the Contracting Authority is the controller of the 

processing and the Contractor acts as a subcontractor. The 

Parties then undertake to conclude a data processing 

agreement in accordance with Article 28 of the GDPR. 

Article 22 - Non-solicitation of personnel 

Unless expressly agreed otherwise, the Contractor and the 

Contracting Authority undertake not to hire or ‘poach’ any staff 

or collaborators of either Party involved in the performance of 

the Contract during the entire period of performance of the 

Contract and for two (2) calendar years following the 

termination of the contractual relationship. 

In the event of non-compliance with this obligation, the 

offending Party shall pay the other Party, as a penalty clause, 

a compensation equal to twelve times the last salary, plus 

employer's charges, of the employee unduly ‘poached’. 

Article 23 - Ethics and compliance with regulations  

The Contractor undertakes in the conduct of its business to 

respect ACTED's ethical values, in accordance with ACTED's 

Code of Conduct, organisational policies and reporting 

mechanism (available on https://www.acted.org/en/about-

us/values-and-policies/code-of-conduct-and-policies/), to 

adopt a socially responsible approach and to comply with the 

laws and regulations of the countries in which they operate, 

as well as with the principles of the UN Global Compact aimed 

at respecting human rights, international labour standards, the 

environment and the fight against corruption.  

In particular, the Contractor shall refrain from any form of 

abuse or child labour, from supporting or financing any act of 

terrorism, any form of money laundering, any form of fraud 

and corruption and any conflict of interest. 

The Contractor acknowledges that it is aware of these values 

and commitments and undertakes to respect them, which 

constitute an essential condition of the Contract. 

The Contractor is informed of the existence of the 

Transparency mechanism (transparency@acted.org) and 

acknowledges its duty to use it whenever there is a suspicion 

of behaviour contrary to the ethical values of ACTED.  

The Supplies ordered must comply in all respects with the 

legal and regulatory requirements in force, in particular as 

regards: 

- quality, composition, presentation and labelling of 

goods; 

- labour law and employment: in any case, the 

Contractor shall refrain from offering for sale 

products that could have been manufactured by 

minors; 
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يمكن أللرررررحلب البيل لت تهديم شررررركعى لدى سررررر ار إشررررررافير. يتلهد المتللقد 

بإباغ مع في  عمدرا ه عمتللقدي  ع / أع عكا ه ع / أع م عدي الخدمر بهذه 

 الحهعق.

 

 معالجة البيانات الشخ ية نيابة عن الجهة المتعاقدة. 21.2

 

ت فذ الجهر المتللقدي، في إالر  شررررلاهل، ملللجر البيل لت الشررررخلررررير بللمل ى 

بشررررررررأن  1978ثل ي الكل عن  6بتلريخ  17-78المهلرررررررعد في الهل عن رقم 

"( 17-78ملللجر البيل لت عم فلت البيل لت عالحريلت الفردير )"الهل عن رقم 

 "(.GDPRعالائحر الللمر لحملير البيل لت )"

 

اللهد، قد يجا ب من المتللقد ملللجر البيل لت الشخلير  يلبر ان عبمعجب هذا 

 الجهر المتللقدي من أجل تهديم االمدادات الخلضلر ل لهد إلى الجهر المتللقدي.

عفي هررذه الحررللررر، تكعن الجهررر المتلررلقرردي هي المتحكم في الملررللجررر عيلمررل 

لد ذلك بإبرا بلان. يتلهد الارفلن ب للقد من ال للقد كمت ير ملللجر المت فلق م ات

 .الالئحة العامة لحماية البياناتمن  28البيل لت عفهال ل ملدي 

 

 عدم استجداء الموظفين. - 22المادة 

 

مل لم يتم االتفلق لرررررررراحر ا ى خال ذلك، يتلهد المتللقد عالجهر المتللقدي 

بلرررردم تع يل أع "إقت ررررلص" أي مع فين أع متلررررلع ين ألي من الارفين 

( 2ت فيررذ اللهررد خال كرلمرل فتري أدا  اللهررد علمرردي ارلمين )المشررررررررلركين في 

هذا االلت ام،  ثلل ل لر ادم االمت قدير. عفي حل لل هل  اللاقر الت لد إ  تهعيميين ب

ل  يتلين ا ى الارل المخللل أن يدفع ل ارل اآلخر، كشرررا ج ائي، تلعيضررا

يسررررلعي اث ي اشررررر ضررررلل الراتب األخير، بلإلضررررلفر إلى تكلليل لررررلحب 

 مل، ل مع ل "الذي تم إقت لل " دعن مبرر.الل

 

 األخالقيات وااللتزام باللوائح. - 23المادة 

(، ACTED) كتديتلهد المتللقد في تسررررررريير أاملل  بلحترام الهيم األخاقير أل

عفهال لمدع ر قعااد السرر عك الخللررر ب رررررررررهل عالسرريلسررلت الت  يمير عملير إاداد 

 التهلرير المتعفري ا ى:

 

-and-us/values-https://www.acted.org/en/about

/policies-and-conduct-of-policies/code 

 

ل عاالمتثلل لهعا ين عأ  مر الب دان التي تلمل  الاتملد  هج مسرررررررؤعل اجتملايا

هل، عكذلك مع مبلدئ الميثلق اللللمي لألمم المتحدي الذي يهدل إلى احترام في

حهعق اإل سرررررررلن عملليير اللمل الدعلير عالبيئر عمكلفحر الفسرررررررلد. عا ى عج  

الخلعص، يتلين ا ى المتللقد االمت لع ان أي شكل من أشكلل اإلسل ي إلى 

هلبي، عأي شررركل من األافلل أع امللر األافلل، أع دام أع تمعيل أي امل إر

أشرركلل غسرريل األمعال، عأي شرركل من أشرركلل االحتيلل عالفسررلد عأي تضررلرب 

 في المللل .

 

يهر المتللقد بأ   ا ى دراير بهذه الهيم عااللت املت عيتلهد بلحترامهل، عالتي 

 تشكل شراال أسلسيال ل لهد.

 

 )transparency@acted.org (يتم إباغ المتللقد بعجعد ملير الشررررررفلفير

عيهر مسرررؤعليت  في اسرررتخدامهل ك مل كلن ه لك اشرررتبله في سررر عك مخللل ل هيم 

 (.ACTED) أكتداألخاقير الخللر ب  

يجررب أن تمتثررل االمرردادات الما عبررر من جميع ال عاحي ل متا بررلت الهررل ع يررر 

 ل يتل   بمل ي ي:عالت  يمير الملمعل بهل، عال سيمل فيم

 جعدي البضلئع عمكع لتهل عارضهل ععسمهل. -

قررل عن اللمرررل عالتع يل: ا ى أي حررلل، يجرررب ا ى المتلرررلقررد  -

االمت ررلع ان بيع الم تجررلت التي كررلن من الممكن أن يلررررررر لهررل 

 الهجّلر.

file:///C:/Users/fanny.devoucoux/Desktop/Manuel/Contrats/dpo@acted.org
https://www.acted.org/en/about-us/values-and-policies/code-of-conduct-and-policies/
https://www.acted.org/en/about-us/values-and-policies/code-of-conduct-and-policies/
mailto:transparency@acted.org
mailto:dpo@acted.org
https://www.acted.org/en/about-us/values-and-policies/code-of-conduct-and-policies/
https://www.acted.org/en/about-us/values-and-policies/code-of-conduct-and-policies/
mailto:transparency@acted.org
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- provisions of international conventions on the rights 

of the child and, more particularly, those relating to 

child labour; 

- environmental law; 

- privacy, personal data, biometric data, data 

protection and confidentiality of communications. 

In particular, the Contractor undertakes to comply with the 

legal and regulatory provisions in force applicable to him/her, 

and to provide the Contracting Authority on request with 

information relating to the consequences of the company's 

activity on the environment, given according to the nature of 

this activity and its effects: 

- water resource consumption, raw materials and 

energy resources with, where appropriate, the 

measures taken to improve energy efficiency and 

the use of renewable energies, land use conditions, 

discharges into the air, water and soil seriously 

affecting the environment, the list of which will be 

determined by Environment and Industry Ministers’ 

orders, noise or odour nuisance and waste; 

- measures taken to limit biological balance, natural 

environment and protected animal and plant 

species damage; 

- evaluation or certification procedures undertaken 

with regard to the environment; the measures 

taken, where applicable, to ensure the compliance 

of the Contractor's activity with the legal and 

regulatory provisions applicable in this regard; 

- expenses incurred to prevent Contractor activity 

consequences on the environment; the existence 

within the company of internal environmental 

management services, employees training and 

information on this latter point, resources devoted 

to reducing environmental risks as well as the 

organization set up to deal with pollution accidents 

with consequences reaching beyond the 

company's establishments; 

- the amount of provisions and guarantees for 

environmental risks, unless this information is likely 

to cause serious prejudice to the Contractor in an 

ongoing dispute;  

- the amount of compensation paid during the 

financial year in execution of a judicial decision 

concerning environmental matters and the actions 

taken to repair the damage caused to it. 

The Contractor shall be fully responsible for all consequences 

of its failure to comply with these provisions and shall bear all 

compensation costs to the Contracting Authority for all 

consequences resulting therefrom. 

In accordance with the legal and regulatory provisions in 

force, the Contractor must provide the Contracting Authority 

with the following documents on the date of signature of the 

Contract, then systematically and regularly every six (6) 

months from the date of conclusion of the Contract until the 

end of its execution: 

- an identification card proving registration in the 

trade register or an extract of the registration in the 

Trade and Companies Register of less than three 

(3) months (extract K or KBIS); 

- a certificate of provision of social declarations and 

payment of social security contributions from the 

social protection institution in charge of collecting 

social security contributions and Contractor 

contributions, of less than six (6) months and 

containing the following information: the security 

code for checking its authenticity, its validity, the 

number of employees employed, the basis of 

remuneration declared on the last social security 

contributions summary sent to the collection 

agency; 

أحكلم االتفلقيلت الدعلير الخللرررر بحهعق الافل، عبلرررفر خللرررر  -

 ت ك المتل هر بلمل األافلل.

 

 الهل عن البيئي. -

 

عالبيل لت الشرررررخلرررررير عالبيل لت الحيعير عحملير الخلرررررعلرررررير  -

 البيل لت عسرير االتللالت.

 

كمررل عيتلهررد المتلررلقررد ا ى عجرر  الخلرررررررعص، بررلالمتثررلل لألحكررلم الهررل ع يررر 

سلرير ا ي / ا يهل، عت عيد الجهر المتللقدي ا د ا بهل المل عملت  عالت  يمير ال

 لابيلر هذا ال شلا عتأثيرات :المتل هر ب تلئج  شلا الشركر ا ى البيئر، عفهال 

 

اسرررررررتهاك المعارد المررلئيررر عالمعاد الخررلم عمعارد الاررلقررر، مع  -

التدابير المتخذي ا د االقتضرررل ، لتحسرررين كفل ي الالقر عاسرررتخدام 

الالقلت المتجددي، عحلالت اسررررتخدام األراضرررري، عإااق المعاد 

ئر كل خاير ا ى البي مل  عالتربر ممل يؤثر بشررررررر ، في الهعا  عال

حيث سررررررريتم تحديد قلئمر م هل بأعامر ع را  البيئر عاللررررررر لار، 

 عكذلك مليتل   بللضعضل  أع الرعائ  الم اجر عال فليلت.

 

التدابير المتخذي ل حد من األضرار التي ت ح  بللتعا ن البيعلعجي  -

 عالبيئر الابيلير عت ل األ عاع الحيعا ير عال بلتير المحمير.

 

ار الشرررهلدات المتخذي فيمل يتل   بللبيئرن إجرا ات التهييم أع إلرررد -

التدابير المتخذي ا د االقتضرررررل ، لضرررررملن امتثلل  شرررررلا المتللقد 

 لألحكلم الهل ع ير عالت  يمير المابهر في هذا اللدد.

 

الملرررررررلريل التي يتم تكبدهل لم ع اعاقب  شرررررررلا المتللقد ا ى  -

تدريب البيئرن عجعد خدملت إداري بيئير داخ ير داخل الشررررررركر، ع

المع فين عمل عمررررلت حعل هررررذه ال هاررررر األخيري، عالمعارد 

المخللر ل حد من المخلار البيئير، فضاا ان الم  مر التي تم 

قب تتجرلع   مل مع حلالت الت عث التي لهرل اعا إ شررررررررلؤهل ل تلرل

 مؤسسلت الشركر.

 

المخلار البيئير، مل لم يكن من المحتمل  مهدار أحكلم ع ضرررمل لت -

أن تتسررربب هذه المل عملت في إلحلق ضررررر جسررريم بللمتللقد في 

   اع مستمر.

 

مب غ التلعيض المدفعع خال السرررر ر المللير ت فيذاا لهرار قضررررلئي  -

في شرررررررأن البيئر عاإلجرا ات المتخذي إللررررررراح الضررررررررر الذي 

 أللبهل.

 

 ر ان جميع اعاقب ادم امتثلل  لهذه األحكلم يتحمل المتللقد المسررررررؤعلير الكلم

جر  قب ال لت قدي ان جميع اللعا لل كلليل التلعيض ل جهر المت عيتحمل جميع ت

 ان ذلك.

عفهال لألحكلم الهل ع ير عالت  يمير السررررررررلرير، يتلين ا ى المتللقد ت عيد الجهر 

عم ت م  المتللقدي بللمسرررررت دات التللير في تلريخ تعقيع اللهد، ثم بشررررركل م هجي

 ( أشهر من تلريخ إبرام اللهد حتى  هلير ت فيذه ت عيده بمل ي ي:6كل ستر )

هر  - بالقر تلريل تثبت التسرررررررجيل في السرررررررجل التجلري أع عثي

( 3التسررجيل في السررجل التجلري عالشررركلت لمدي تهل ان ثاثر )

 (.KBISأع  Kأشهر )عثيهر 

 

الضرررررملن  شرررررهلدي تهديم اإلقرارات االجتملاير عدفع اشرررررتراكلت -

االجتملاي من مؤسسر الحملير االجتملاير المسؤعلر ان تحليل 

اشرررتراكلت الضرررملن االجتملاي عاشرررتراكلت المتللقد ، لمدي تهل 

تر ) ير: رم  6ان سررررررر تلل ( أشرررررررهر عتحتعي ا ى المل عملت ال

الضرررررررملن ل تحه  م   لرررررررحت  علررررررراحيت ، عادد المع فين 

مخر م خص اشتراكلت  الللم ين، عأسلس المكلفأي المل ن ا هل في

 الضملن االجتملاي المرسل إلى جهر التحليل.
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- the sworn statement by virtue of which the 

Contractor certifies that it does not use undeclared 

work as defined in Articles L.8221-1 et seq. of the 

French Labour Code, of less than six (6) months; 

- the certificate on honour pursuant to Articles 

L.8251-1, L.5221-8 and L.5221-9 of the Labour 

Code, indicating whether the Contractor intends to 

call upon employees of foreign nationality for the 

performance of the Contract and, if so, the list of 

names of the foreign employees subject to 

possession of a work permit, of less than six (6) 

months, indicating for each employee: his date of 

hiring, his nationality and the serial number of the 

title tantamount to work permit; 

- all certificates of insurance as referred to in 

particular in Article 11 of the General Conditions, of 

less than six (6) months. 

The Contracting Authority reserves the right to suspend 

payments due pursuant to the Contract in case of failure to 

communicate one or more elements as referred to after a 

formal notice which has remained unsuccessful for ten (10) 

days from its receipt by the Contractor. 

If applicable, the Parties undertake to set up a prevention 

plan, in accordance with Articles R. 4511-1 et seq. of the 

Labour Code. 

The Contractor warranties and undertakes to fully 

compensate the Contracting Authority for all financial 

consequences resulting from any claim or action of any nature 

whatsoever brought by a third party based on a breach by the 

Contractor of its obligations or warranties in accordance with 

this Article. The Contracting Authority shall inform the 

Contractor as soon as it is aware of any claim or action directly 

or indirectly involving the Contractor and/or the Supplies 

and/or Results and shall provide the Contractor with all 

information or documents in its possession relating to such 

claim or action. 

Thereafter, the Contractor agrees that the Purchaser may 

conduct audits made by itself or by a service provider 

appointed for this purpose in order to verify compliance with 

the above-mentioned standards. Any infringement of the 

above provisions shall expose the Contractor to  immediate 

termination of the business relationship without notice. 

Article 24 – Fight against money laundering and terrorist 

financing (AML/CFT)  

The Parties undertake to comply with all regulations 

concerning AML/CFT.  

The Contractor undertakes to provide any document attesting 

to its good faith at the request of the Contracting Authority, 

proving its attachment to these regulations. Contractor's 

employees, subcontractors and other intermediaries are 

subject to these same regulations and requirements.  

The Contractor warranties the Contracting Authority’s liability 

throughout the duration of the Contract. Failure to comply with 

these regulations shall constitute a legitimate reason for the 

termination of the Contract in accordance with Article 14 of the 

General Conditions. 

Article 25 - Audit  

The Contracting Authority reserves the right to audit the 

Contractor and, where applicable, its subcontractors at least 

once (1) during the term of the Contract, by itself or through a 

third party not in direct competition with the Contractor, 

designated by it,  in order to verify compliance by the 

Contractor and its subcontractors with all the conditions 

described in the Contract. 

 

اإلقرار المح ل الذي يشرررررررهد المتللقد بمعجب  أ   ال يمت ك اماا  -

عمل  L.8221-1غير ملررررررررح ب  ا ى ال حع المحدد في المعاد 

 ( أشهرن6ي يهل من قل عن اللمل الفر سي، لمدي تهل ان ستر )

 

ل ل معاد  - ع  L.5221-8ع  L.8251-1شرررررررهررلدي الشررررررررل عفهررا

L.5221-9 للمررل، عالتي تشرررررررير إلى مررل إذا كررلن من قررل عن ا

المتللقد ي عي اسرررررتدال  المع فين األجل ب لت فيذ اللهد، عإذا كلن 

األمر كذلك، تعفير قلئمر أسرررررمل  المع فين األجل ب الخلضرررررلين 

( أشررهر، مع تضررمين ملي ي 6لتلررري  امل، لمدي تهل ان سررتر )

 لكل مع ل: تلريخ تليي   عج سررريت  عالرقم التسررر سررر ي ل مسرررمى

 الع يفي عالذي يللدل تلري  اللمل.

 

 11جميع شرررهلدات التأمين المشرررلر إليهل بشررركل خلص في الملدي  -

 ( أشهر.6من الشرعا الللمر، عالتي تهل مدتهل ان ستر )

 

تحتف  الجهر المتللقدي بحههل في تل ي  المدفعالت المسرررتحهر بمعجب اللهد في 

ا ى ال حع المشرررررررلر إلي  بلد  حللر اإلخفلق في تهديم ا لرررررررراا عاحداا أع أكثر

ا لم يتم ت فيذه لمدي اشري ) ( أيلم من استام  من قبل 10ارسللهل إشللر رسميل

 المتللقد.

 

ل ل معاد  ها ير، عف ل، بعضرررررررع خار عقلئ  Rيتلهد الارفلن، إذا كلن ذلك ممك ا

 عمل ي يهل من قل عن اللمل. 4511-1

 

لمتللقدي ان جميع التبللت يضرررررررمن المتللقد عيتلهد بللتلعيض الكلمل ل جهر ا

ل من قبل ارل  المللير ال لتجر ان أي ماللبر أع إجرا  من أي  عع كلن مهدما

مخر ب ل ا ا ى خرق المتللقد اللت املت  أع ضرررررررمل لت  عفهال لهذه الملدي. عيتلين 

ا ى الجهر المتللقدي إباغ المتللقد بمجرد ا مهل بأي ماللبر أع إجرا  يتل   

شر أع شكل مبل شر بللمتللقد ع / أع التعريدات ع / أع ال تلئج، عيجب  ب غير مبل

أن ت عد المتللقد بجميع المل عملت أع المسررت دات التي بحع تهل عالمتل هر بهذه 

 الماللبر أع اإلجرا .

 

بلد ذلك، يعاف  المتللقد ا ى أ   يجع  ل مشرررررررتري إجرا  ام يلت تدقي  يتم 

ملين لهذا الغرض من أجل التحه  من  إجراؤهل ب فس  أع بعاسار م عد خدمر

االمتثررلل ل ملررليير المررذكعري أااه. إن أي ا تهررلك لألحكررلم المررذكعري أااه 

 يلرض المتللقد لإل هل  الفعري للاقر اللمل دعن إشللر.

 

 مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.  - 24المادة 

 

مكررلفحررر غسررررررريررل األمعال يتلهررد الارفررلن بررلالمتثررلل لجميع ال عائ  المتل هررر ب

 عتمعيل اإلرهلب.

 

كمل يتلهد المتللقد بتهديم أي مسرررررررت د يثبت حسرررررررن  يت  ب ل ا ا ى ا ب الجهر 

المتللقدي، يثبت تهيده بهذه ال عائ . كمل يخضرررررررع مع فع المتللقد عالمتللقدعن 

 من البلان عالعسال  اآلخرعن ل فس ال عائ  عالمتا بلت.

 

جهر المتللقدي اعال مدي اللهد. عيشرررررركل ادم عيضررررررمن المتللقد مسررررررؤعلير ال

من الشررررعا  14االمتثلل لهذه ال عائ  سرررببال مشررررعاال إل هل  اللهد عفهال ل ملدي 

 الللمر.

 

 التدقيق. – 25المادة 

 

تحتف  الجهر المتللقدي بحههل في إجرا  التدقي  ا ى المتللقد، عا د االقتضرل ، 

( خال مدي 1مري عاحدي ا ى األقل ) إجرا  التدقي  ا ى متللقدي  من البلان

شكل  سهل أع من خال ارل مخر ال ي لفس المتللقد ب اللهد، إمل بللهيلم بذلك ب ف

مبلشررررر تهعم الجهر المتللقدي بتليي  ، عذلك من أجل التحه  من امتثلل المتللقد 

 عالمتللقدين من البلان لجميع الشرعا المعضحر في اللهد.
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In this respect, the Contractor undertakes to allow the 

Contracting Authority, or the third party designated by the 

Contracting Authority, free access to the premises.  

For its part, the Contracting Authority undertakes to ensure 

that the audit is limited to strict checks on the conditions of 

Contract performance of the Contract at the Contractor's 

premises and that it takes place over a reasonable period of 

time, in order to avoid disrupting the Contractor and/or any 

potential subcontractors’ activity. 

A the end of the audit, the Contracting Authority shall draw up 

a detailed report of its findings and send it to the Contractor 

within eight (8) working days delay. The Contractor itself has 

a period of eight (8) working days following receipt of the 

report to contest the conclusions thereof, if any. 

If the audit reveals any violation of the conditions described in 

the Contract, the Contracting Authority may choose (i) to 

suspend performance of the Contract and all or part of the 

corresponding payments until the Contractor regularises the 

situation found - the period for regularisation being assessed 

beforehand at the Contracting Authority's discretion in the light 

of the extent of the compliance operations to be carried out - 

being specified that suspension may only take place if the 

violation revealed by the audit is sufficiently serious and is 

notified to the Contractor by the Contracting Authority as soon 

as possible and/or (ii) to terminate the Contract under the 

conditions defined in Article 14 of the General Conditions. The 

financial burden of the audit shall be borne by the Contractor 

in the event that a breach of the conditions described in the 

Contract is found. 

The Contractor shall vouch for its employees and any 

potential subcontractors comply with this Article. 

Articles 26 - Good faith and co-operation of the Parties  

The Parties are required to comply with the requirements of 

good faith in international trade throughout the duration of the 

Contract. They can neither exclude this obligation nor limit its 

scope.  

The Parties have a duty to co-operate with each other when 

reasonably expected to do so in performing their obligations.  

A Party may not act inconsistently with an expectation it has 

created in the other Party where the latter has reasonably 

believed in that expectation and has acted consequently to its 

disadvantage.  

Article 27 - Embargo  

This Contract shall apply in accordance with and take into 

account the regulations governing embargoes in force in the 

country(ies) where the Contract is executed. The Contractor 

declares he is aware of these regulations and their latest 

updates.  

The Contractor shall ensure that its activity complies with 

these regulations, as well as that of its potential 

subcontractors, and any intermediary linked to the 

performance of the Contract.  

The Contractor warranties the Contracting Authority's liability 

throughout the duration of the Contract. Failure to comply with 

these regulations constitutes a legitimate reason for 

terminating the Contract.  

Article 28 - Partial invalidity  

If one or more of the provisions of this Agreement are 

considered invalid, void, unwritten, unenforceable or 

purposeless, or declared as such by a final judgment of a 

competent Court or by a law or regulation enacted or to be 

enacted by a legislative or governmental authority, the 

remaining provisions of this Contract shall remain in full force 

and effect.  

عفي هذا اللررررردد، يتلهد المتللقد بللسرررررملح ل جهر المتللقدي، أع ل ارل اآلخر 

 الملين من قبل الجهر المتللقدي، بحرير الدخعل الى م شآت .

 

تتلهد الجهر المتللقدي بضررررملن أن ام ير التدقي  مهلررررعري ا ى  عمن جل بهل،

ام يلت الفحص الللرمر لشرعا ت فيذ اللهد في م شآت المتللقد عأن يتم ذلك 

خال فتري  م ير ملهعلر، من أجل تج ب تلايل المتللقد ع / أع أي  شررررررررلا 

 ل متللقدين من البلان.

 

لمتللقدي إاداد تهرير مفلرررررررل ان في  هلير ام ير التدقي ، يتلين ا ى الجهر ا

( أيلم 8ال تلئج التي تعلرررر ت إليهل عإرسررررلل  إلى المتللقد في غضررررعن ثمل ير )

( أيلم امل بلد اسررتام التهرير 8امل. عيكعن لدى المتللقد  فسرر  فتري ثمل ير )

 ل الن في االست تلجلت، إن عجدت.

 

في اللهد، فيجع  إذا كشررفت ام ير التدقي  ان أي ا تهلك ل شرررعا المعضررحر 

( تل ي  ت فيذ اللهد عكل أع ج   من المبللغ ذات 1ل جهر المتللقدي أن تختلر )

يتم تهييم فتري التسررررعير  -اللرررر ر عحتى يهعم المتللقد بتسررررعير العضررررع الحللي 

مسررربهال عفهال لتهدير الجهر المتللقدي في ضرررع  مدى ام يلت االمتثلل التي يتلين 

أن ام يررر التل ي  ال يمكن أن تحرردث إال إذا كررلن  حيررث يتم تحررديررد -ت فيررذهررل 

ا بدرجر كلفير عتم إشرررررررللر  اال تهلك الذي كشرررررررفت ا   ام ير التدقي  خايرا

( إ هل  اللهد 2المتللقد من قبل الجهر المتللقدي في أقرب عقت ممكن ع / أع )

ل ل شررررررررعا المحددي في الملدي  من الشررررررررعا الللمر. يتحمل المتللقد  14عفها

 المللي ل تدقي  في حللر اكتشلل ا تهلك ل شرعا المعضحر في اللهد. اللب 

يتلين ا ى المتللقد أن يضرررررررمن لمع في  عأي متللقدين من البلان محتم ين 

 االمتثلل لهذه الملدي.

 

 المادة 26 - حسن النية والتعاون بين الطرفين.

 

الدعلير اعال يتلين ا ى الارفين االمتثلل لمتا بلت حسرررررررن ال ير في التجلري 

مدي اللهد. كمل أ   ال يمك همل إلغل  هذا االلت ام عال تهييد  الق . كمل يهع ا ى 

الت  الارفين عاجب التللعن مع بلضررررهمل البلض ا دمل يتعقع م همل بشرررركل 

ملتهمل. عال يجع  ألي ارل أن يتلررررررررل  ملهعل الهيلم بذلك في أدا  الت ا

هل في الارل اآلخر حيث كلن هذا بشرركل غير متسرر  مع التعقللت التي ي شررد

األخير يؤمن بشرركل ملهعل بهذا التعقع عبللتللي تلرررل ذلك الارل في غير 

 لللح .

 

 

 المادة 27 – الحظر التجاري.

يسري هذا اللهد عيأخذ في االاتبلر ال عائ  التي تحكم ام يلت الح ر 

كمل عيلرح  التجلري السلرير في الدعلر )الدعل( التي يتم فيهل ت فيذ اللهد.

 المتللقد بأ   ا ى دراير بهذه ال عائ  عمخر تحديثلتهل.

يتلين ا ى المتللقد التأكد من أن  شرررررلا  يتعاف  مع هذه ال عائ ، فضررررراا ان 

أ شررررررار متللقدي  من البلان المحتم ين، عأي عسرررررريا مرتبا بت فيذ اللهد. كمل 

. عيشرررررركل ادم عيضررررررمن المتللقد مسررررررؤعلير الجهر المتللقدي اعال مدي اللهد

 االمتثلل لهذه ال عائ  سببال مشرعاال إل هل  اللهد.

 

 

 المادة 28 - البطالن الجزئي.

 

إذا تم ااتبلر عاحد أع أكثر من أحكلم هذه االتفلقير غير للل ، أع بلال، أع 

غير مكتعب، أع غير قلبل ل ت فيذ أع با مل ى، أع تم إاا   ا ى هذا ال حع 

محكمر مختلر أع بمعجب قل عن أع الئحر تم  من خال حكم  هلئي من

الدارهل أع سيتم الدارهل من قبل س ار تشريلير أع حكعمير، ت ل األحكلم 

 المتبهير من هذا اللهد سلرير المفلعل عال فلذ.
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Thus, this clause is deemed to be unwritten and may not affect 

the validity or continuation of the Contract as a whole, unless 

it is a clause that was of a decisive nature for one of the 

Parties on the date of signature of the Contract. In that case, 

the Parties shall negotiate in good faith in order to substitute 

a valid clause reflecting their original intention to the initial 

clause.  

 

Article 29 - Modifications of the General Conditions 

clauses  

The Contracting Authority reserves the right to modify its 

General Conditions, and therefore to modify the terms 

accepted by the Contractor. In this case, the Contracting 

Authority is obliged to inform the Contractor at least one (1) 

month before the date on which new General Conditions enter 

into force. This information specifies:  

- the effective date of the new General Conditions; 

- the possibility for the Contractor to terminate the 

Contract without termination penalty and without 

any right to compensation, up to four (4) months 

after the last amendment entry into force.  

Only after this period upon their entry into force, and provided 

that the Contractor has not called into question the 

amendments or terminated the Contract, the General 

Conditions amendments shall be deemed to have been 

accepted by the Contractor.  

The Contracting Authority undertakes to provide the 

Contractor with updated General Conditions upon request.  

In the absence of any contrary provision in the Contract, no 

modification of the Contract shall be valid unless it is 

mentioned in a written document signed by the Parties. 

Article 30 - Applicable law and jurisdiction  

THIS AGREEMENT IS GOVERNED BY FRENCH LAW AND 

AMENDMENTS THERETO.  

IN THE EVENT OF A DISPUTE RELATING TO VALIDITY, 

INTERPRETATION, PERFORMANCE OR TERMINATION 

ON ANY CAUSE WHATSOEVER OF THE CONTRACT 

THAT THE PARTIES CANNOT SETTLE AMMICABLY, THIS 

ONE IS SUBJECT TO THE EXPRESS AND EXCLUSIVE 

COMPETENCE OF THE FIRST INSTANCE COURT OF 

PARIS, NOTWITHSTANDING THE PLURALITY OF 

DEFENDANTS, INCIDENTAL REQUEST, EMERGENCY 

PROCEEDINGS OR CALL IN WARRANTY. 

 

Name:   ________________________________ 
(company’s legal representative or any other authorized person) 

 

 

As:   ________________________________ 
(position in the company) 

 

Duly authorized to signed on behalf of the Contractor: 

 

________________________________________________ 

 

 

Signature :  

 

 

 

يجلتبر هذا الب د غير مكتعب عال يجع  أن يؤثر ا ى لررررررراحير أع عبللتللي، 

استمرار اللهد ككل، مل لم يكن ب دا ذا ابيلر مليرير ألحد الارفين في تلريخ 

تعقيع اللهد. عفي هذه الحللر، يتفلعض الارفلن بحسن  ير من أجل استبدال ب د 

 لحي  يلكس  يتهمل األل ير بدالا من الحكم السلب .

 

 المادة 29 - تعديل أحكام الشروط العامة.

 

لديل  تللي ت للمر، عبلل لديل شررررررررعاهل ال هل في ت للقدي بحه تحتف  الجهر المت

الشرعا التي قب هل المتللقد. عفي هذه الحللر، فإن الجهر المتللقدي م  مر بإباغ 

( ا ى األقل من التلريخ الذي تدخل في  الشررررررعا 1المتللقد قبل شرررررهر عاحد )

 جديدي حي  الت فيذ. عتحدد هذه المل عملت ملي ي:الللمر ال

 

 تلريخ  فلذ الشرعا الللمر الجديدي. -

 

قد ل لهد دعن غرامر اإل هل  عبدعن أي ح   - إمكل ير إ هل  المتلل

( أشررررررهر بلد دخعل التلديل األخير 4في التلعيض، حتى أربلر )

 حي  الت فيذ.

 

يكعن المتللقد قد شررررررركك في عبلد دخعل هذه الفتري حي  الت فيذ، عبشررررررررا أال 

 التلديات أع أ هى اللهد، تلتبر تلديات الشرعا الللمر مهبعلر لدى المتللقد.

 

 تتلهد الجهر المتللقدي بت عيد المتللقد بللشرعا الللمر المحدثر ا د الا ب.

 

في حللر ادم عجعد أي  ص مخللل في اللهد، لن يكعن أي تلديل ا ى اللهد 

 كره في عثيهر خاير معقلر من الارفين.سلريال مل لم يتم ذ

 

 القانون المطبق واالخت اص القضائي. - 30المادة 

 

 تخضع هذه االتفلقير ل هل عن الفر سي عتلديات .

 

دا  أع إ هل  اللهد ألي أ  اع يتل   بلررررررراحير أع تفسرررررررير أع في حللر عجعد 

  اع يخضررع سرربب أيل كلن، عادم اسررتالار الارفين تسررعيت  عديل، فإن هذا ال

لاختلررلص اللررري  عالحلررري ل محكمر االبتدائير في بلريس، ا ى الرغم 

من تلدد المداى ا يهم أع الا ب اللرضررررررري أع اإلجرا ات الالرئر أع ا ب 

 الكفللر.

 

                        :   االسم

 )الممثل القانوني للشركة أو أي شخص مفوض آخر(

________________________________ 

 

 ب فته:   

 )من به في الشركة(

 

________________________________ 

 

 المفوض حسب األ ول للتوقيع نيابة عن المتعاقد:

 )اسم الشركة(

________________________________ 

 

 التوقيع:

 

 

 

 


