WORLD BANK GROUP – PURCHASE ORDER GENERAL TERMS AND CONDITIONS
GOODS & SERVICES
December, 2010
 األحكام والشروط.مجموعة البنك الدولً ــ أمر شراء عام
البضائع والخدمات
2010  كانون األول/دٌسمبر
This document is a translation of the World Bank Group Purchase Order Terms and Conditions, dated December 2010,
and is provided as a service to interested parties. In case of any discrepancies, the official version in English governs.
1.

AGREEMENT

This Purchase Order (PO) is between the International Bank for
Reconstruction and Development (the World Bank) or the International
Finance Corporation (IFC) (Purchaser), and Vendor for the goods and/or
services described on the face of this PO.
Definitions: (i) Goods, tangible items; (II) Services, include but are not limited
to, installation, maintenance, and other types of labor based services.
2. ACCEPTANCE
This PO shall be deemed accepted by Vendor upon the earlier of: (a)
Purchaser's receipt of the acknowledged copy duly executed by Vendor; (b)
Vendor's full or partial completion of the Contract Works; (c) commencement
of performance of services; or (d) Vendor’s acceptance of payment.
3.

ORDER OF PRECEDENCE

These General Terms and Conditions, together with such terms as are set
forth on the front of this PO constitute the final, complete and exclusive
agreement between Vendor and Purchaser. If there is a conflict between
these General Terms and Conditions and any document referenced or
identified on the front of this PO, then these General Terms and Conditions
shall govern.
4. PO IDENTIFICATION
The PO number must appear on all invoices, bills of lading, packing slips,
cartons, and correspondence.
5.

DELIVERY

Delivery and/or performance must be completed within the term stated on this
PO. Purchaser reserves the right to cancel this PO without liability and to
charge Vendor with any loss incurred as a result of Vendor's failure to fulfill its
obligation to deliver within the term specified.
6.

PACKAGING (Goods Only)

Vendor shall provide proper and adequate packaging in accordance with
prevailing commercial best practices to ensure that material shipped to
Purchaser will be free of damage. Vendor shall use commercially reasonable
efforts to utilize recycled and/or recyclable packaging materials. Expenses
incurred by Purchaser due to Vendor's non-compliance with such instructions
will be for Vendor’s account. Purchaser reserves the right to reject any and all
shipments deemed by Purchaser to have been inadequately packaged.
7.

INSPECTION, ACCEPTANCE OR REJECTION

Purchaser shall have 30 calendar days after receipt of goods or performance
of services to accept or reject them as non-conforming with this PO. Rejected
goods will be returned to Vendor, transportation charges collect, or held by
Purchaser for disposition at Vendor's risk and expense. Based on an
inspection of a valid sample, Purchaser may reject the goods or services in
whole or in part. If goods delivered or services performed by Vendor are found
to be defective, Purchaser shall have the right to require the correction thereof
by Vendor. Purchaser may charge Vendor the cost of inspecting or reinspecting rejected goods and/or services. Vendor agrees that Purchaser's
payment under this PO shall not be deemed acceptance of any goods or
services delivered hereunder. Failure to reject within 30 days shall be deemed
acceptance. Acceptance shall not relieve Vendor of its warranty obligations or
liability for latent defects.
8. TITLE AND RISK OF LOSS (Goods Only)
Vendor represents and warrants that Vendor has title to the goods and is fully
qualified to sell, lease, or license such goods. Title to all goods furnished
hereunder shall be transferred free and clear of all liens, claims, security
interests or other encumbrances when title thereto passes to Purchaser. Title
will pass to Purchaser on the earlier of the date: (a) payment for such goods
has been made by Purchaser; (b) such goods are delivered to Purchaser; or
(c) this PO is terminated by Purchaser for default. Vendor shall assume all
risk of loss or damage for goods furnished hereunder until such time as
conforming goods have been delivered and unloaded at F.O.B. point,
inspected and accepted, in writing, by Purchaser. Notwithstanding the above,
if the front of this PO has different terms for the passage of title or risk of loss,

:االتفاقٌة
ٌمثل أمر الشراء هذا اتفاقا ً مُبرما بٌن البنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر (البنك الدولً) أو مؤسسة
.أو الخدمات الموصوفة على وجه أمر الشراء هذا/التموٌل الدولٌة (المشتري) وبائع البضائع و
ً
،شاملة على سبٌل المثال ال الحصر
،(الخدماتII)  األصناؾ المادٌة؛،( البضائعi) :تعارٌؾ
. واألنواع األخرى من الخدمات المستندة إلى استخدام األٌدي العاملة،التركٌب والصٌانة
:القبول
 (أ) تسلّم: أٌها أسبق،ًٌعتبر أمر الشراء هذا مقبوال من البائع (المورد) عند حدوث أي مما ٌل
المشتري نسخة إقرار بالقبول مُوقعة حسب األصول من قبل البائع؛ (ب) إنجاز البائع ُكال أو
جزءا من األعمال موضوع العقد؛ (ج) الشروع فً أداء الخدمات؛ أو (د) قبول البائع
.للمدفوعات
:نظام األسبقٌة
، إلى جانب األحكام المبٌنة على وجه أمر الشراء هذا،تشكل هذه األحكام والشروط العامة
 وإذا حدث تعارض بٌن هذه األحكام.االتفاق النهائً الحصري الكامل بٌن البائع والمشتري
 فإنه ٌتم عندئذ،والشروط العامة وأٌة وثٌقة مشار إلٌها أو محددة على وجه أمر الشراء هذا
.تطبٌق تلك األحكام والشروط
:التحدٌد التعرٌفً ألمر الشراء
، وبطاقات التعبئة والتؽلٌؾ، ومستندات الشحن،ٌجب إظهار رقم أمر الشراء على جمٌع الفواتٌر
. والمراسالت،وصنادٌق الكرتون
:التسلٌم
 وٌحتفظ المشتري بالحق فً إلؽاء.أو األداء خالل الموعد المحدد فً أمر الشراء/ٌتم التسلٌم و
أمر الشراء دون أدنى مسؤولٌة وتحمٌل البائع التعوٌض عن أٌة خسارة ٌتكبدها المشترى نتٌجة
.لفشل البائع فً االلتزام بالتسلٌم خالل الموعد المحدد
.)التعبئة والتغلٌف (البضائع فقط
ٌلتزم البائع بأن تكون التعبئة بالطرٌقة السلٌمة والمالئمة حسب أفضل الممارسات التجارٌة
 وٌلتزم البائع ببذل جهود.السائدة بما ٌضمن عدم تلؾ أو فساد المواد المنقولة إلى المشتري
أو قابلة إلعادة/معقولة تجارٌا لكً ٌستخدم فً عملٌة التعبئة والتؽلٌؾ مواد مُعاد استعمالها و
 وتقع على عاتق البائع أٌة نفقات ٌتكبدها المشتري بسبب عدم التزام البائع بهذه.االستعمال
 وٌحق للمشتري رفض أي من المواد أو كلها إذا رأى أنه لم تتم تعبئتها بالطرٌقة.التعلٌمات
.المالئمة
. القبول أو الرفض،المعاٌنة
 ٌوما من استالم البضائع أو أداء الخدمات قبولها أو رفضها لكونها ؼٌر30 ٌحق للمشتري بعد
ً أو تظل ف، و ُتعاد البضائع المرفوضة إلى البائع الذي ٌتحمل نفقات النقل.مطابقة ألمر الشراء
 واستنادا إلى فحص عٌنة.حوزة المشترى للتصرؾ فٌها مع تحمّل البائع التكالٌؾ والمخاطر
ً وإذا وجدت عٌوب ف. ٌحق للمشتري رفض البضائع أو الخدمات كلٌا أو جزئٌا،تمثٌلٌة
 ٌحق للمشتري إلزام البائع بتصحٌح العٌوب،البضائع المسلّم ة أو الخدمات المؤداة من قبل البائع
أو الخدمات/ وٌحق للمشتري تحمٌل البائع تكلفة فحص أو إعادة فحص البضائع و.وإصالحها
 وٌوافق البائع على أن الدفع من قبل المشترى بموجب أمر الشراء هذا ال ٌعتبر قبوال.المرفوضة
 ٌوما قبوال30  وٌعتبر عدم اإلبالغ بالرفض فً خالل.ألٌة بضائع أو خدمات تم تسلّمها بموجبه
 ولكن القبول ال ٌعفً البائع من التزامات الضمان أو المسؤولٌة عن.للبضائع أو الخدمات
.العٌوب الخفٌة
.)الملكٌة وخطر الخسارة (البضائع فقط
ٌقر البائع وٌضمن أن البضائع مملوكة له وأنه مؤهل تماما لبٌع أو تأجٌر تلك البضائع أو منح
 وتنتقل ملكٌة جمٌع البضائع الموردة خالصة وخالٌة من الخضوع اللتزامات.رخصة بشأنها
الرهن أو المطالبات أو حقوق الضمانات أو أٌة أعباء ودٌون أخرى فً وقت نقل ملكٌتها إلى
 (أ) دفع ثمن هذه البضائع: أٌها أسبق، وٌنتقل صك الملكٌة فً أي من التوارٌخ التالٌة.المشتري
من قبل المشتري؛ (ب) تسلٌم هذه البضائع للمشتري؛ أو (ج) فسخ أمر الشراء من قبل المشتري
 وٌتحمل البائع جمٌع مخاطر هالك أو تلؾ البضائع الموردة بموجبه.بسبب اإلهمال والتقصٌر
لحٌن وقت تورٌد بضائع مطابقة إلى نقطة تفرٌؽها على ظهر الناقلة وفحصها وقبولها كتابٌا من
 إذا كانت فً الجزء االستهاللً ألمر الشراء هذا أحكام، وبصرؾ النظر عما تقدم.قبل المشتري
 فإن أحكام الجزء االستهاللً تكون عندئذ القواعد،مختلفة بشأن نقل الملكٌة أو خطر الخسارة
.الحاكمة
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then the front of this PO shall govern.
9.

WARRANTIES

Vendor expressly warrants that all goods and services delivered or performed
under this PO will be: (a) merchantable (goods only); (b) free from defects in
material and workmanship; (c) fit and sufficient for the purposes intended; and
(d) in strict conformance to applicable specifications, drawings, approved
Submittals or other description furnished by Purchaser. All warranties
specified herein shall be in addition to any other warranties, express, statutory
or implied. This warranty shall survive Purchaser’s inspection, acceptance
and payment, and Purchaser's continued use of goods or services after
notifying Vendor of their failure to conform to the PO or breach of warranty will
not be considered a waiver of Purchaser’s right to a remedy.

.الضمانات
) (أ:ٌعلن البائع صراحة أن جمٌع البضائع والخدمات الموردة أو المؤداة بموجب أمر الشراء هذا
صالحة للبٌع ومقبولة من المشترٌن (البضائع فقط)؛ (ب) خالٌة من العٌوب من حٌث المواد
،والمصنعٌة؛ (ج) مالئمة وكافٌة لألؼراض المقصودة؛ (د) مطابقة تماما للمواصفات المنطبقة
 وتكون جمٌع الضمانات. والتعمٌدات أو األوصاؾ األخرى المقدمة من المشتري،والمخططات
 وٌظل الضمان سارٌا. قانونٌة صرٌحة أو ضمنٌة،المحددة هنا باإلضافة إلى أٌة ضمانات أخرى
 وال ٌعتبر استمرار المشتري فً استخدام،بعد قٌام المشتري بالفحص والقبول ودفع الثمن
البضائع أو الخدمات بعد إشعار البائع بعدم مطابقتها ألمر الشراء أو اإلخالل بالضمان تنازال من
.جانب المشتري عن حقه فً االنتصاؾ والتعوٌض
.مراجعة الحسابات

10. AUDIT
Vendor agrees to maintain, in accordance with sound and generally accepted
accounting practices, records supporting all amounts invoiced under this PO.
Vendor shall make such records available to the Purchaser or the Purchaser’s
designated representative at all reasonable times until the expiration of three
(3) years after the date of the final payment, for the purpose of auditing this
PO. In the event an audit determines that Purchaser has overpaid Vendor,
Vendor shall reimburse the Purchaser, within thirty (30) days after receipt of a
written request thereof, the amount of any such overpayment.
11. INSURANCE
Prior to the commencement of this Purchase Order, the Vendor shall obtain
and maintain at its own expense for the duration of this contract, appropriate
insurance coverage with appropriate loss limits for this contract, including any
such insurance as required by the law of the country of incorporation or
license and by the country where the work or service is to be performed. Upon
request the Vendor shall provide the Purchaser with certificates of insurance
for this insurance coverage. Vendor shall also cause its liability insurance
provider(S) to include on its policies the Purchaser as an additional named
insured as its interests may appear with respect to this Purchase Order.
12. USE OF PURCHASER’S NAME
Vendor may not use Purchaser’s name and/or logo in any manner other than
as identified in this Article without first obtaining written permission from
Purchaser’s Corporate Procurement Unit. Vendor may use Purchaser’s name
only, among its references, in its customer lists or resumes without prior
approval of Purchaser. Any other use of Purchaser’s name, including use of
Purchaser’s logo or discussion of the work performed by Vendor for
Purchaser, is not authorized.
13. CONFIDENTIALITY
Notwithstanding anything to the contrary in this purchase order, neither Party
may disclose Confidential Information of the other to a third party as may be
required by law, statute, rule or regulation, including any subpoena or other
similar form of process until the Party to which the request is made provides
the other Party with prompt written notice and allows the other Party to seek a
restraining order or other appropriate relief.
14. INDEMNIFICATION
To the fullest extent permitted by law, Vendor agrees to indemnify and hold
harmless Purchaser, its officers, directors, employees and agents from and
against all claims, suits, damages and losses, including reasonable attorneys’
fees and expenses, that arise from Vendor’s negligence, wrongful acts or
omissions, or breach of the terms of this PO. The obligations set out herein
shall survive the expiration or termination of this PO.
15. INDEMNIFICATION FOR INFRINGEMENT
Vendor agrees, if asked by Purchaser, to defend Purchaser against all claims,
suits, actions, or proceedings involving intellectual property infringement in
which Purchaser is named a defendant or co-defendant, including but not
limited to, actual or alleged infringement of any United States or foreign
patent, trademark, copyright, or trade secret, resulting from Purchaser’s use of
the goods or services acquired hereunder. Vendor also agrees to pay for any
costs of such defense, including legal fees; and further agrees to pay and
discharge any judgments, awards or decrees which may be rendered in any
such suit, action, or proceeding against Purchaser for such alleged
infringement. If Purchaser is prevented from using the goods or services
provided hereunder, Vendor shall repurchase said items from Purchaser at
the original price, plus transportation, installation (if any) and all other costs
relating to the acquisition thereof.
16. INFORMATION SECURITY POLICY
Vendors using Purchaser systems or accessing Purchaser information,
electronic or otherwise shall abide by all World Bank Group policies and

 بحفظ سجالت، طبقا للممارسات المحاسبٌة السلٌمة المتعارؾ علٌها،ٌوافق البائع على القٌام
 وٌجب على البائع أن.معززة لدقة جمٌع المبالػ الواردة فً الفواتٌر المتعلقة بأمر الشراء هذا
ٌجعل هذه السجالت متاحة للمشتري أو ممثله المكلؾ فً جمٌع األوقات المعقولة لحٌن انقضاء
 وذلك ألؼراض تدقٌق ومراجعة الحسابات الخاصة بأمر،ً سنوات بعد تارٌخ آخر دفع نهائ3
 فإن، وإذا تبٌن من المراجعة أن المشتري قد قدم مدفوعات بالزٌادة عن استحقاقات البائع.الشراء
 تلك المدفوعات، ٌوما من تسلمه طلبا كتابٌا بهذا الخصوص30  فً خالل،البائع سٌرد للمشتري
الزائدة
.التأمٌن
 ٌحصل البائع على نفقته الخاصة على تؽطٌة تأمٌنٌة مالئمة،قبل البدء فً تنفٌذ أمر الشراء هذا
ً بما ف،ودائمة على مدى فترة هذا العقد ضمن الحدود الكافٌة لتؽطٌة الخسائر المتعلقة بهذا العقد
ذلك أي تأمٌن واجب بمقتضى قانون بلد التأسٌس أو إصدار الرخصة وقانون البلد الذي ٌتم فٌه
 شهادات التأمٌن الدالة على هذه، عند الطلب، وٌُقدم البائع إلى المشتري.أداء العمل أو الخدمة
 وٌجب على البائع أٌضا أن ٌطلب من الشركة المصدرة لوثائق التأمٌن ضد.التؽطٌة التأمٌنٌة
المسؤولٌة تجاه الؽٌر إضافة اسم المشتري كطرؾ مُؤمّن له حٌث من الواضح أن مصالحه ٌمكن
.أن تكون مشمولة فٌما ٌتعلق بأمر الشراء هذا
.استخدام اسم المشتري
أو الشعار الخاص به بأٌة طرٌقة ؼٌر محددة فً هذه/ال ٌجوز أن ٌستخدم البائع اسم المشتري و
.المادة بدون الحصول أوال على إذن كتابً من وحدة التورٌدات المؤسسٌة التابعة للمشتري
 ٌجوز للبائع أن ٌستخدم اسم المشتري فقط،وبدون الحصول على موافقة مسبقة من المشتري
، وال ٌُسمح بأي استخدام آخر السم المشتري.ضمن القوائم المرجعٌة لعمالئه أو سٌرته الذاتٌة
.بما فً ذلك استخدام الشعار الخاص به أو مناقشة العمل الذي ٌؤدٌه البائع للمشتري
.سرٌة المعلومات
 ال ٌجوز ألي من الطرفٌن إفشاء،بؽض النظر عما قد ٌتضمنه نص أمر الشراء هذا خالفا لذلك
أٌة معلومات سرٌة خاصة بالطرؾ اآلخر إلى الؽٌر حسبما قد ٌقضً به قانون أو تشرٌع أو
 إلى أن ٌقوم، بما فً ذلك أمر استدعاء للمثول أو أي شكل آخر مماثل لهذه العملٌة،قاعدة نظامٌة
الطرؾ الموجه إلٌه الطلب بتزوٌد الطرؾ اآلخر بإخطار كتابً فوري حتى ٌسعى إلى صدور
.أمر بالمنع أو أي إجراء آخر مالئم للتحرر من ضرورة إفشاء تلك المعلومات
.التعوٌض
 ٌلتزم البائع بتعوٌض وإخالء مسؤولٌة المشتري وكبار،إلى أقصى حد ٌسمح به القانون
، والقضاٌا القانونٌة،مسؤولٌه ومدٌرٌه وموظفٌه ووكالئه من أي وضد جمٌع المطالبات
 الناشئة من إهمال، بما فً ذلك أتعاب المحاماة والمصارٌؾ المعقولة،واألضرار والخسائر
 وتظل. أو مخالفته أحكام وشروط أمر الشراء هذا، وتصرفاته الخاطئة أو تقصٌره،البائع
.االلتزامات المحددة هنا سارٌة المفعول حتى بعد انتهاء مدة أمر الشراء هذا أو إنهائه
.الحماٌة ضد االنتهاكات
 على الدفاع عن المشتري ضد كافة المطالبات أو، إذا ما طلب المشتري منه ذلك،ٌوافق البائع
القضاٌا القانونٌة أو الدعاوى أو اإلجراءات القانونٌة المنطوٌة على التعدي على حقوق الملكٌة
 على سبٌل، بما فً ذلك،ًالفكرٌة التً ٌرد فٌها اسم المشتري كمدعى علٌه أو المدعى علٌه الثان
 أو، ال الحصر التعدي الفعلً أو المزعوم على أٌة براءة اختراع أمرٌكٌة أو أجنبٌة،المثال
 نتٌجة الستخدام المشتري البضائع أو الخدمات، أو سر تجاري، أو حقوق نشر،عالمة تجارٌة
 وٌتعهد البائع أٌضا بدفع أٌة تكالٌؾ مترتبة على.التً استحصل علٌها بموجب أمر الشراء هذا
 ب ما فٌها األتعاب القانونٌة؛ كما ٌلتزم بدفع التكلفة وإخالء مسؤولٌة المشتري،دفاعه عن المشتري
من تبعات األحكام أو المراسٌم التً ربما تصدر فً أٌة قضٌة أو دعوة أو إجراء قانونً ضد
 وإذا مُنع المشتري من استخدام البضائع أو الخدمات.المشتري بشأن االنتهاك المزعوم
ً فإن البائع ٌلتزم بإعادة شراء البنود المذكورة من المشتري بسعرها األصل،المنصوص علٌها
زائدا تكالٌؾ النقل والتركٌب (إن وُ جدت) وجمٌع التكالٌؾ األخرى المرتبطة باستحصال
.المشتري علٌها واقتنائه لها
.سٌاسة أمن المعلومات
ٌلتزم البائعون القائمو ن باستخدام أنظمة المشتري أو الحاصلون على معلومات المشتري
ًإلكترونٌا أو بطرٌقة أخرى بالتقٌد بجمٌع سٌاسات وإجراءات مجموعة البنك الدولً المحددة ف
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procedures, as defined in the World Bank Group's Information Security Policy
for Contractors and shall ensure that all Vendor and those working by or
through Vendor, including its employees and any Subcontractors, comply with
its provisions. The Information Security Policy for Contractors can be found
on Purchaser’s website at www.worldbank.org.
17. CLOSE RELATIVES AND FORMER WORLD BANK STAFF
Vendor shall use its best efforts not to assign to this PO any of Vendor’s
employees or its Subcontractor’s employees who are relatives of current
World Bank Group staff. For purposes of this clause, the term "relative" is
defined as (including those related by adoption and/or step or half
relationship): mother, father, sister, brother, son, daughter, aunt, uncle, niece
and nephew. In the event Purchaser or Vendor discovers that any of
Vendor’s employees or its Subcontractors’ employees are relatives of a
current member of the World Bank Group staff, Purchaser may direct Vendor
to promptly replace, or cause to be replaced, said employee, at no additional
cost to Purchaser, with an employee having equivalent skills, and Vendor
shall comply with such directive. Vendor shall also reimburse Purchaser for
any actual direct costs incurred by Purchaser resulting from a knowing
violation of this Article. Vendor shall notify Purchaser of any of Vendor's
employees or Subcontractor’s employees who Vendor/Subcontractor intends
to assign to provide services under this PO that are former World Bank Group
staff members and shall warrant that said former World Bank Group staff are
not subject to any work restrictions by virtue of their former employment with
the World Bank Group. For purposes of this clause, World Bank Group staff
members are defined as current and retired World Bank Group employees,
and individuals who have worked for the World Bank Group with at least one
of the following types of appointments: Short Term Consultant (STC), Short
Term Temporary (STT), Extended Term Consultant (ETC), Extended Term
Temporary (ETT) or Junior Professional Associate (JPA).
18. PROCUREMENT INTEGRITY
a. Vendor agrees to adhere to the highest standards of ethical competence
and integrity in the performance of this PO, having due regard for the
nature and purposes of Purchaser as an international organization, and to
ensure that employees assigned to perform any Contract Work will conduct
themselves in a manner consistent therewith.
b. Vendor represents and warrants that it is in compliance with, and shall
continue to comply with, all applicable laws, ordinances, rules, regulations,
and lawful orders of public authorities of any jurisdiction in which work shall
be performed under this PO.
c. Vendor acknowledges that it is aware of and will comply with Purchaser's
vendors' policies as posted on Purchaser's Vendor's Kiosk web site
(https://secure.worldbank.org/vendorkiosk/), including but not limited to
those regarding conflicts of interest, fraud and corruption, gifts, conduct of
contractor personnel, contractor responsibility, and anti-money laundering
policies (collectively "Purchaser's Vendor Integrity Policies"). Vendor
warrants that Vendor and Vendor's employees, Subcontractors and
Subcontractors' employees are in compliance with Purchaser's Vendor
Integrity Policies; and have not engaged in conduct that would lead to
suspension, debarment or a finding of ineligibility.
d. Vendor and all Subcontractors shall use reasonable efforts to ensure that
funds paid to Vendor and all Subcontractors by the World Bank Group are
not used to finance, support or conduct terrorism.
e. Vendor and Vendor’s employees, Subcontractors and Subcontractor’s
employees shall, during the term of the PO, strictly avoid any activities that
may create real or apparent conflicts of interest with their duties to
Purchaser under this PO.
f. Vendor warrants that no official of the World Bank Group or its member
governments has received or will be offered by Vendor any direct or indirect
gifts, favors or benefit arising from this PO or the award thereof.
g. The remuneration of Vendor shall constitute the sole remuneration in
connection with this PO. Vendor shall not accept for its own benefit any
trade commission, discount or similar payment in connection with activities
pursuant to this PO, or in the discharge of its obligations hereunder, and
Vendor shall use its best efforts to ensure that any Subcontractors, and the
employees, agents and representatives of Vendor and any Subcontractors
shall not receive any such additional remuneration. Vendor shall disclose
in writing, by providing written notice to Purchaser’s Corporate Procurement
Unit, of all fees, commissions, rebates, and discounts paid or received in
connection with this PO.
h. Vendor agrees that, within 30 days of having reasonable grounds to believe
that Vendor, Vendor's employees, Subcontractors or Subcontractors'
employees have: (i) violated any applicable laws, ordinances, rules,
regulations, and lawful orders of public authorities in performing this PO; (ii)
violated Purchaser's Vendor Integrity Policies; (iii) engaged in conduct that
would lead to suspension, debarment or a finding of ineligibility; (iv) used
funds paid by the World Bank Group to Vendor or any Subcontractors to
finance, support or conduct terrorism; or (v) an actual, potential or apparent

 وٌضمن البائع أنه سٌمتثل،سٌاسة مجموعة البنك الدولً بشأن أمن المعلومات بالنسبة للمقاولٌن
 لألحكام، بما فً ذلك موظفٌه أو أي مقاولٌن من الباطن،هو وجمٌع العاملٌن معه أو من خالله
 وٌمكن االطالع على سٌاسة أمن المعلومات المعنٌة بالمقاولٌن على.الواردة فً تلك السٌاسة
.) www.worldbank/org):موقع المشتري
.ًاألقرباء شدٌدو القرابة والموظفون السابقون فً البنك الدول
ٌلتزم البائع ببذل قصارى جهده فً أنه لن ٌقوم فٌما ٌتعلق بأمر الشراء هذا بإسناد أي عمل ألي
من موظفٌه أو العاملٌن لدى مقاول من الباطن تربطه صلة قرابة بموظؾ فً مجموعة البنك
 ٌعنً مصطلح "قرابة" (بما فً ذلك القرابة، وألؼراض هذا الشرط.ًالدولً فً الوقت الحال
 األم واألب واألخت واألخ واالبن واالبنة:)أو قرابة النسب أو قرابة ؼٌر الشقٌق/بالتبنً و
 وإذا اكتشؾ. وابن األخ أو األخت، وابنة األخ أو األخت، والعم والخال،والعمة والخالة
المشتري أو البائع وجود أي عامل من العاملٌن لدى البائع أو المقاول من الباطن له صلة قرابة
 فإن المشتري ٌقوم بتوجٌه البائع باستبدال العامل،بموظؾ فً مجموعة البنك الدولً حالٌا
 وٌلتزم البائع، بعامل آخر ٌتمتع بمهارات مكافئة، بدون أٌة تكلفة إضافٌة على المشتري،المذكور
 وٌجب على البائع أٌضا تعوٌض المشتري عن أٌة تكالٌؾ فعلٌة مباشرة.بتنفٌذ هذا التوجٌه
 وٌلتزم البائع بإخطار المشتري.تكبدها المشتري بسبب المخالفة المتعمدة ألحكام هذه المادة
بوجود أي موظؾ من العاملٌن معه أو مع المقاول من الباطن كان موظفا سابقا فً مجموعة
، المقاول من الباطن تكلٌفه بتقدٌم خدمات بموجب أمر الشراء هذا/البنك الدولً وٌعتزم البائع
وٌتعهد البائع بضمان أن ذلك الموظؾ السابق فً مجموعة البنك الدولً ال ٌخضع ألٌة قٌود
، وألؼراض هذا الشرط.ًتمنعه من العمل بموجب وظٌفته فً السابق فً مجموعة البنك الدول
ًفإن موظفً مجموعة البنك الدولً هم الموظفون الحالٌون والمتقاعدون واألفراد الذٌن عملوا ف
 استشاري بعقد قصٌر:مجموعة البنك الدولً بموجب أحد أنواع التعٌٌنات التالٌة على األقل
 والموظؾ المؤقت، واالستشاري بعقد طوٌل المدة، والموظؾ المؤقت بعقد قصٌر المدة،المدة
. أو الموظؾ الفنً المبتدئ،بعقد طوٌل المدة

نزاهة التورٌدات
 ٌتعهد البائع بااللتزام بأعلى معاٌٌر األخالق والكفاءة والنزاهة فً أداء مقتضٌات أمر الشراء.أ
 وضمان أن، وإٌالء االعتبار الواجب لطبٌعة وأؼراض المشتري باعتباره منظمة دولٌة.هذا
.الموظفٌن المكلفٌن بأداء أي عمل تعاقدي سوؾ ٌتصرفون دائما بما ٌتسق مع هذه المعاٌٌر
 ٌقر البائع وٌؤكد أنه ملتزم وسٌظل ملتزما بوجوب االنصٌاع للقوانٌن النافذة والتشرٌعات.ب
والقواعد واللوائح التنظٌمٌة واألوامر القانونٌة الصادرة عن السلطات العامة فً أي بلد ٌتم
.فٌه أداء أعمال بموجب أمر الشراء هذا
 ٌقر البائع بعلمه وامتثاله لسٌاسات المشتري المعنٌة بالبائعٌن والمنشورة على الصفحة.ج
: الموردٌن على موقع البنك الدولً على شبكة اإلنترنت/الخاصة بالبائعٌن
 بما فً ذلك على سبٌل،)https://secure.worldbank.org/wendorkiosk/(
 وسلوك، والهداٌا، واالحتٌال والفساد،الم ثال ال الحصر السٌاسات الخاصة بتضارب المصالح
 ومكافحة ؼسل األموال (التً ٌُطلق علٌها مجتمعة، ومسؤولٌة المقاول،موظفً المقاول
 وٌقر البائع بأنه وموظفٌه والمقاولٌن من الباطن.)""سٌاسات المشتري بشأن نزاهة البائعٌن
 وبأنهم لم ٌتورطوا فً أي،وموظفٌهم ملتز مون بسٌاسات المشتري المعنٌة بنزاهة البائعٌن
.سلوك ٌؤدي إلى اإلٌقاؾ عن العمل والحرمان من التعامل أو استنتاج عدم األهلٌة
 ٌتعهد البائع والمقاولون من الباطن ببذل جهود معقولة لضمان أن األموال المدفوعة من قبل.د
مجموعة البنك الدولً للبائع والمقاولٌن من الباطن لن ُتستخدم فً تموٌل أو مساندة أو
.ارتكاب أعمال إرهابٌة
 خالل مدة أمر، ٌلتزم البائع وموظفوه والمقاولون من الباطن وموظفوهم التزاما صارما.هـ
ً بتفادي أٌة أنشطة من شأنها أن تخلق تضاربا حقٌقٌا أو ظاهرٌا فً المصالح ف،الشراء هذا
.سٌاق واجباتهم تجاه المشتري بموجب أمر الشراء هذا
 ٌؤكد البائع أن أٌا من مسؤولً مجموعة البنك الدولً أو حكومات بلدانها األعضاء قد حصل.و
من البائع أو عُرض علٌه أن ٌحصُل منه على أٌة هداٌا أو إكرامٌات أو منفعة مباشرة أو ؼٌر
.مباشرة فٌما ٌتعلق بأمر الشراء هذا أو بترسٌته
. سوؾ تمثل المدفوعات المقدمة للبائع التعوٌض الوحٌد الممنوح له فً سٌاق أمر الشراء هذا.ز
 أو خصما لألسعار أو،وٌلتزم البائع بأنه لن ٌقبل لمنفعته الخاصة تقاضً أٌة عمولة تجارٌة
 أو فً سٌاق أداء،ما شابه ذلك من مدفوعات فٌما ٌتعلق باألنشطة الخاصة بأمر الشراء هذا
 وسوؾ ٌبذل البائع قصارى جهده من أجل ضمان عدم حصول،االلتزامات الواجبة بمقتضاه
 وأي متعاقدٌن من الباطن، ووكالء ومندوبً البائع،أي من المقاولٌن من الباطن وموظفٌهم
 عن طرٌق تقدٌم،ً وٌلتزم البائع باإلفصاح الكتاب.على أي من تلك التعوٌضات اإلضافٌة
 عن جمٌع األتعاب والعموالت،إشعار كتابً إل ى وحدة التورٌدات المؤسسٌة التابعة للمشتري
.والخصومات والتنزٌالت المدفوعة له أو التً استحصل علٌها فً سٌاق أمر الشراء هذا
 ٌوما من توافر أسباب معقولة لالعتقاد بأن البائع أو موظفٌه30  ٌتعهد البائع بأنه سٌقوم خالل.ح
 (أ) مخالفة أٌة قوانٌن مرعٌة وتشرٌعات:أو المقاولٌن من الباطن أو موظفٌهم قد قاموا بـ
وقواعد ولوائح تنظٌمٌة وأوامر قانونٌة من قبل السلطات العامة فً أدائهم ألعمال أمر الشراء
هذا؛ (ب) انتهاك سٌاسات المشتري المعنٌة بنزاهة البائعٌن؛ (ج) التورط فً سلوك من شأنه
أن ٌؤدي إلى اإلٌقاؾ عن العمل أو الحرمان من التعامل أو استنتاج عدم األهلٌة؛ (د) استخدام
ًاألموال المدفوعة من مجموعة البنك الدولً إلى البائع أو أي من المقاولٌن من الباطن ف
تموٌل أو مساندة أو ارتكاب أعمال إرهابٌة؛ أو (هـ) وجود تضارب حقٌقً أو محتمل أو
 عن طرٌق إشعار كتابً إلى وحدة، وسٌقوم البائع باإلفصاح كتابة.ظاهري فً المصالح
 عن مثل هذه المخالفات واالنتهاكات والسلوك المشٌن،التورٌدات المؤسسٌة التابعة للمشتري
.واالستخدام المحظور لألموال أو تضارب المصالح
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conflict of interest, Vendor will disclose in writing, by providing written notice
to Purchaser’s Corporate Procurement Unit, of such violations, conduct,
prohibited use of funds, or conflicts of interest.
i. Vendor agrees that it will not discharge, demote, suspend, threaten, harass,
retaliate against, or otherwise discriminate against any Vendor employee in
the terms and conditions of such employee's employment as a reprisal for
such employee's disclosing to Purchaser or other proper authority
information relating to a violation of Purchaser's Vendor Integrity Policies or
any substantial violation of law relating to the award or performance of this
PO.
j. Vendor agrees that Purchaser has a right to audit Vendor's and
Subcontractor's compliance with this Article pursuant to Article “Audit,” of
this PO.
k. Vendor agrees that a breach of this provision is a material breach of an
essential term of this PO.

 ٌتعهد البائع بأنه لن ٌقوم بفصل أي موظؾ عنده من العمل أو تخفٌض درجته الوظٌفٌة أو.ط
 أو التمٌٌز ضده بخالؾ ذلك فً شروط،إٌقافه عن العمل أو تهدٌده أو مضاٌقته أو الثأر منه
العمل كوسٌلة لالنتقام من ذلك الموظؾ بسبب إفصاحه للمشتري أو ألٌة سلطة أخرى
مختصة عن معلومات حول انتهاك سٌاسات المشتري المعنٌة بنزاهة البائعٌن أو أٌة مخالفة
كبٌرة للقانون الخ
 ٌقر البائع بأنه ٌحق للمشتري إجراء مراجعة فاحصة اللتزام البائع والمقاول من الباطن بما.ي
ورد فً هذه المادة عمالً بما جاء فً المادة المعنونة "مراجعة الحسابات" فً أمر الشراء
.هذا
. ٌقر البائع بأن مخالفة أحكام هذه الفقرة تعد انتهاكا جسٌما لشرط أساسً فً أمر الشراء هذا.ك

19. ASSIGNMENT

.التنازل
ٌلتزم البائع بعدم التنازل للؽٌر عن أمر الشراء هذا أو عن أٌة أموال مستحقة أو س ُتصبح مستحقة
 بمحض اختٌاره وبدون، وٌحق للمشتري. بدون موافقة كتابٌة مسبقة من قبل المشتري،بموجبه
ً أن ٌقوم بإسناد أمر الشراء هذا وأٌة أعمال تعاقدٌة مرتبطة به إلى أي من موظف،موافقة البائع
.ًمجموعة البنك الدول

Vendor shall not assign this PO or any monies due or to become due to it
hereunder, without the prior written consent by Purchaser. Purchaser may, at
its sole option and without the consent of Vendor, assign this PO and any
Contract Work acquired hereunder to any member of the World Bank Group.
20. DISPUTES
Any dispute or difference arising out of, or in connection with, this PO or the
breach thereof which cannot be amicably settled between the Parties
(including through alternative dispute resolution procedures as may be agreed
to by the Parties) shall be arbitrated in accordance with the American
Arbitration Association (AAA) Commercial Arbitration Rules then in effect.
Outside the U.S., the Parties agree to go through Alternative Dispute
Resolution (ADR) procedures, arbitrated in accordance with the UNCITRAL
Arbitration Rules as at present in force.
Any resulting arbitral decision shall be final and binding on both parties.
Judgment upon any arbitration award may be entered in any court having
jurisdiction thereof. Such judgment shall be in lieu of any other remedy.
Pending final resolution of any claim, dispute or action arising under or related
to this PO, Vendor shall, if requested by Purchaser, proceed diligently with the
performance of this PO.
21. TERMINATION FOR CONVENIENCE
Purchaser may terminate the PO in whole or in part at any time if Purchaser
determines, in its sole and absolute discretion that a termination is in its best
interests. Purchaser shall effect the termination by sending written notice of
such termination to Vendor, which notice shall state that termination is for
Purchaser’s convenience, the extent to which performance of Contract Work
is terminated, and the termination date. Unless otherwise instructed by
Purchaser, Vendor shall stop work immediately on receipt of notice and follow
the instructions and directions of Purchaser. In the event of a termination for
convenience, Vendor shall be entitled to be paid for Work properly performed
by Vendor prior to the effective date of termination, provided, however, that
such payment shall not exceed the total value of this PO after adjustment to
account for the price associated with Work not performed. Vendor shall not
be allowed, and expressly waives, payment for profit on Contract Work which
was not performed as of the termination date.
22. TERMINATION FOR DEFAULT
If Vendor fails to deliver the goods or services required by this PO within the
time period(s) specified or in the manner required by this PO, and or if the
goods or services do not conform, in all respects, to the requirements of this
PO, or Vendor becomes insolvent or unable to meet its payment obligations
when due, or breaches any representations or warranties made under this
PO, Purchaser will give Vendor written notice describing the reasons for
default and a reasonable opportunity to cure. If Vendor does not cure the
default within the period specified, Purchaser may terminate the PO for default
by written notice, specifying the reasons for the default, the portion(s) of the
PO defaulted and the effective date of default. Notwithstanding anything
herein to the contrary, Purchaser shall have the right, in its sole discretion, to
terminate the PO for default if Vendor is in violation of any provision of Article
Procurement Integrity, and Purchaser shall have the right to do so without
giving Vendor an opportunity to cure. If Vendor is identified on any terrorist
sanctions list recognized by Purchaser, including but not limited to the United
Nations 1267 sanctions list, the United States Executive Order 13224
sanctions list and the United Kingdom terrorist sanctions list, this PO shall be
subject to immediate termination for default upon written or oral notice to
Vendor. In such case all funds paid to Vendor shall be returned to Purchaser.
23. FORCE MAJEURE
The failure of a Party to fulfill any of its obligations hereunder shall not be
considered to be a breach of, or default under, this PO insofar as such liability
arises from an event of Force Majeure, provided that the Party affected by

.النزاعات
كل نزاع أو خالؾ ٌنشأ عن أمر الشراء هذا أو ٌتعلق به أو بخرق أحكامه وال ٌمكن تسوٌته بٌن
الطرفٌن ودٌا ( بما فً ذلك من خالل إجراءات بدٌلة لتسوٌة النزاع ٌتفق علٌها الطرفان) ٌُحال
إلى التحكٌم وفقا لقواعد التحكٌم التجاري المعمول بها فً ذلك الوقت والمنبثقة عن رابطة
 ٌتفق الطرفان على إجراءات بدٌلة لتسوٌة، وفً خارج الوالٌات المتحدة.التحكٌم األمرٌكٌة
 والتحكٌم طبقا لقواعد التحكٌم المرعٌة فً ذلك الوقت والصادرة عن لجنة األمم المتحدة،النزاع
.)للقانون التجاري الدولً (أونسٌترال
 وٌجوز إحالة أي حكم تحكٌم إلى أٌة محكمة لها.ٌكون قرار التحكٌم نهائٌا وملزما للطرفٌن
 وخالل انتظار صدور قرار. وٌكون هذا الحكم بدال من أي سبٌل آخر لحل النزاع.والٌة علٌه
 ٌجب على،نهائً بشأن أٌة مطالبة أو نزاع أو دعوى ناشئة بسبب أمر الشراء أو متعلقة به
. أن ٌستمر بجدٌة فً أداء أمر الشراء هذا، إذا ما طلب المشتري منه ذلك،البائع

.اإلنهاء بسبب المصلحة
ٌحق للمشتري إنهاء أمر الشراء كلٌا أو جزئٌا فً أي وقت ٌحدده بمحض اختٌاره المطلق حٌنما
ً وٌتم اإلنهاء من قبل المشتري بإخطار كتاب.ٌرى أن اإلنهاء ٌحقق مصلحته على أفضل وجه
إلى البائع ٌُبلؽه بأن اإلنهاء لمصلحة ال مشتري وحجم األعمال التعاقدٌة التً تم إنهاؤها وتارٌخ
 ٌقوم البائع بوقؾ العمل فور تسلمه، وما لم تصدر تعلٌمات من المشتري خالفا ذلك.اإلنهاء
 ٌحق للبائع، وفً حالة اإلنهاء بسبب المصلحة.اإلخطار مع اتباع تعلٌمات وتوجٌهات المشتري
ًالحصول على المدفوعات المستحقة عن ال عمل الذي تم أداؤه بصورة سلٌمة قبل التارٌخ الفعل
 بشرط أن ال تتجاوز المدفوعات القٌمة الكلٌة ألمر الشراء بعد تعدٌله الحتساب الثمن،لإلنهاء
ً تقاض، بل إنه ٌتنازل صراحة عن، وال ٌُسمح للبائع.المرتبط بالعمل الذي لم ٌتم أداؤه
.مدفوعات عن العمل التعاقدي الذي لم ٌتم إنجازه اعتبارا من تارٌخ اإلنهاء

.اإلنهاء بسبب التقصٌر
إذا لم ٌسلم البائع البضائع أو الخدمات المطلوبة بموجب أمر الشراء خالل المدة الزمنٌة المحددة
 أو إذا كانت البضائع أو الخدمات ؼٌر مطابقة،أو فً مراعاة الطرٌقة التً ٌوجبها أمر الشراء
 أو ثبت إعسار البائع وعجزه عن الوفاء بالتزامات،من كافة النواحً لمتطلبات أمر الشراء هذا
 فإن المشتري، أو أخل بتأكٌداته أو ضماناته بموجب أمر الشراء هذا،مدفوعاته عند استحقاقها
 وإذا لم ٌقم.سوؾ ٌرسل للبائع إخطارا كتابٌا ٌصؾ أسباب التقصٌر ومهلة معقولة لإلصالح
 ٌحق للمشتري إنهاء أمر الشراء بسبب،البائع بإصالح نواحً التقصٌر خالل المهلة المحددة
 والجزء (األجزاء) من أمر الشراء موضع،التقصٌر بموجب إخطار كتابً ٌحدد أسباب التقصٌر
 وبؽض النظر عما قد ٌتضمنه نص أمر الشراء هذا خالفا.التقصٌر والتارٌخ الفعلً للتقصٌر
 إنهاء أمر الشراء بسبب التقصٌر إذا، بناء على محض اختٌاره وتقدٌره، ٌحق للمشتري،لذلك
أخل البائع بأي حكم من أحكام الفقرة بعنوان "نزاهة التورٌدات" وٌحق للمشتري اإلنهاء بدون
 وإذا أُدرج اسم البائع فً قائمة العقوبات المفروضة على.إعطاء البائع أٌة فرصة لإلصالح
 بما فً ذلك على سبٌل المثال ال الحصر قائمة العقوبات،اإلرهابٌٌن والمعروفة للمشتري
13224  وقائمة العقوبات بموجب األمر التنفٌذي رقم،1221 بموجب قرار األمم المتحدة رقم
 ٌتم إنهاء أمر، وقائمة المملكة المتحدة للعقوبات المفروضة على اإلرهابٌٌن،لألمم المتحدة
 ُترد، وفً هذه الحالة.الشراء هذا فورا بسبب التقصٌر بموجب إخطار كتابً أو شفوي إلى البائع
.إلى المشتري كافة األموال المدفوعة للبائع
.القوة القاهرة
 لن ٌعتبر ذلك انتهاكا،فً حالة عجز أي من الطرفٌن عن الوفاء بأ ي من التزاماته المحددة هنا
أو تقصٌرا بموجب أمر الشراء هذا إذا كان العجز عن تلك المسؤولٌة القانونٌة ناشئا بفعل حدوث
 بشرط أن ٌكون الطرؾ المتأثر قد اتخذ كافة االحتٌاطات المعقولة والعناٌة الالزمة،القوة القاهرة
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such an event takes all reasonable precautions, due care and reasonable
alternative measures, all with the objective of carrying out the terms and
conditions of this PO. For purposes of this Article, the term “Force Majeure”
means an event which is beyond the reasonable control of a Party, and which
makes a Party's performance of its obligations hereunder impossible or so
impractical as reasonably to be considered impossible in the circumstances,
and includes, but is not limited to, war, riots, civil disorder, earthquake, fire,
explosion, storm, flood or other adverse weather conditions, strikes, lockouts
or other industrial action (except where such strikes, lockouts or other
industrial actions are within the power of the Party invoking Force Majeure to
prevent), confiscation or any other action by government agencies. Force
Majeure shall not be deemed to include: (a) any event which is caused by the
negligence or intentional action of a Party or such Party's consultants, agents
or employees; (b) any event which a diligent Party could reasonably have
been expected to both: (i) take into account at the time this PO was entered
into; and (ii) avoid or overcome in the carrying out of its obligations hereunder;
or (c) the insufficiency of funds, inability to make any payment required under
this PO, or any economic conditions, including but not limited to inflation, price
escalations, or labor availability.

.والتدابٌر البدٌلة المعقولة التً تهدؾ جمٌعها إلى تنفٌذ أحكام وشروط أمر الشراء هذا
 تعنً عبارة "القوة القاهرة" أي فعل أو حادث خارج بصورة معقولة عن،وألؼراض هذه المادة
 أو أمرا ؼٌر،إرادة الطرؾ المتعاقد وٌؤدي إلى جعل أداء التزاماته المحددة هنا أمرا مستحٌال
عملً للحد الذي ٌقتضً بصورة معقولة اعتباره أمرا مستحٌال فً ظروؾ تشمل على سبٌل
المثال ال الحصر الحروب وأعمال الشؽب واالضطرابات والقالقل المدنٌة والزالزل والحرائق
والتفجٌرات والعواصؾ والفٌضانات أو األحوال المناخٌة السٌئة واإلضرابات وإؼالق المصانع
للضؽط على العمال أو اإلجراءات الصناعٌة األخرى (ما عدا الحاالت التً تكون فٌها
اإلضرابات وإؼالق المصانع للضؽط على العمال أو اإلجراءات الصناعٌة األخرى خاضعة
 والمصادرة أو إي إجراء آخر من قبل الهٌئات،)لقدرة الطرؾ المُحدث للقوة القاهرة على منعها
 (أ) أٌة حادثة ناشئة عن اإلهمال أو التصرؾ المتعمد من: وال تتضمن القوة القاهرة.الحكومٌة
جانب الطرؾ المتعاقد أو مستشارٌه أو وكالئه أو موظفٌه؛ (ب) أٌة حادثة كان ٌمكن لطرؾ
 (ا) بأخذها بعٌن االعتبار فً وقت الدخول:ٌقظ ومجتهد أن ٌتوقعها بصورة معقولة فٌقوم
) تفادٌها أو التؽلب علٌها فً تنفٌذه االلتزامات المحددة هنا؛ أو2( كطرؾ فً أمر الشراء هذا؛
(ج) مراعاة عدم كفاٌة األموال وعدم القدرة على تقدٌم المدفوعات الالزمة بموجب أمر الشراء
 أو أٌة أوضاع اقتصادٌة بما فٌها على سبٌل المثال ال الحصر التضخم وارتفاع األسعار أو،هذا
.توافر األٌدي العاملة

24. FLOW-DOWN OBLIGATIONS

.تضمٌن االلتزامات
ً ف، حسب االقتضاء،ٌتعهد البائع بأن التزاماته بموجب أمر الشراء هذا سٌتم تضمٌنها تحدٌدا
كافة العقود من الباطن أو اتفاقٌة مبرمة بٌن البائع وأي مقاول أو بائع آخر أو مورد أو استشاري
.أو أٌة جهة أخرى أو شخص آخر ألداء جزء من العمل التعاقدي

Vendor agrees that the obligations of Vendor under this PO, as applicable,
shall be specifically incorporated into all Subcontracts or agreement by
Vendor with any contractor, vendor, supplier, consultant, or other entity or
person to perform a portion of the Contract Work.
25. SEVERABILITY
Any provision of this PO prohibited by the laws of any jurisdiction shall be, as
to such jurisdiction, ineffective to the extent of such prohibition, without
invalidating the remaining provisions of this PO.
26. PRESERVATION OF IMMUNITIES
Nothing herein shall constitute or be considered to be a limitation upon or a
waiver of the privileges and immunities of the International Bank for
Reconstruction and Development, Multilateral Investment Guarantee Agency,
International Finance Corporation, International Development Association and
International Center for the Settlement of Investment Disputes, which are
specifically reserved.
27. RIGHT TO MODIFY
Purchaser reserves the right to issue written changes to this PO. No
modification of this PO shall be valid unless in writing and signed by an
authorized representative of Purchaser. Vendor may not change any aspect of
this PO without Purchaser's prior written consent.
28. CHILD LABOR
Vendor will not employ children in a manner that is economically exploitative,
or is likely to be hazardous or to interfere with the child’s education, or to be
harmful to the child’s health or physical, mental, spiritual, moral or social
development. Where national laws have provisions for the employment of
minors, Vendor will follow those laws applicable to Vendor. Children will not
be employed in dangerous work.
29. FAIR LABOR STANDARDS
Vendor shall pay all employees whose work relates to this PO not less than
the minimum wage prescribed by applicable law or regulation, without rebate,
either directly or indirectly, and without making any deductions either directly
or indirectly from the full wages earned, other than permissible deductions as
set forth in applicable laws or regulations. Vendor shall not require, suffer, or
permit any employee whose work relates to this PO to work more than the
maximum hours in any workweek permitted by applicable law or regulation
unless such employees are paid at least the overtime rate specified by
applicable law or regulation.

.شرط االستثناء
أي حكم من أحكام أمر الشراء هذا ٌكون محظورا بموجب قوانٌن أٌة والٌة قضائٌة سوؾ ٌكون
 بدون إلؽاء أو إبطال،عدٌم المفعول بالنسبة لتلك الوالٌة القضائٌة بقدر ما ٌتطلبه ذلك الحظر
.األحكام المتبقٌة فً أمر الشراء هذا
.الحفاظ على الحصانات
ال ٌشكل أي نص فً أمر الشراء هذا أو ٌعتبر قٌدا على أو تنازال عن االمتٌازات والحصانات
 ومؤسسة التموٌل، والوكالة الدولٌة لضمان االستثمار،الممنوحة للبنك الدولً لإلنشاء والتعمٌر
 والمحفوظة، والمركز الدولً لتسوٌة منازعات االستثمار، والمؤسسة الدولٌة للتنمٌة،الدولٌة
.على وجه التحدٌد
.حق التعدٌل
ً ولن ٌكون أي تعدٌل ف.ٌحتفظ المشتري بالحق فً عمل تؽٌٌرات كتابٌة فً أمر الشراء هذا
أمر الشراء هذا ساري المفعول ما لم ٌكن مكتوبا وموقعا علٌه من قبل ممثل مفوض من قبل
 وال ٌجوز للبائع تؽٌٌر أي جانب من جوانب أمر الشراء هذا بدون الحصول على.المشتري
.موافقة كتابٌة مسبقة من قبل المشتري
.تشغٌل األطفال
ٌتعهد البائع بعدم تشؽٌل أطفال فً أعمال تتسم بطبٌعتها باالستؽالل االقتصادي أو فً أداء أي
 أو أن ٌكون،عمل ٌرجح أن ٌعرض الطفل لألخطار أو أن ٌمثل تشوٌشا وإعاقة لتعلٌم الطفل
 وحٌثما.ًضارا بصحة الطفل أو بنموه البدنً أو العقلً أو الروحً أو المعنوي أو االجتماع
 فإن البائع ٌلتزم باتباع تلك القوانٌن،توجد فً القوانٌن الوطنٌة أحكام بشأن تشؽٌل األحداث
. ولن ٌتم تشؽٌل األطفال فً عمل ٌعرضهم للخطر.السارٌة
.معاٌٌر العمل العادلة
ٌتعهد البائع بدفع أجور جمٌع الموظفٌن الذٌن ٌزاولون أعماال مرتبطة بأمر الشراء هذا على أن
 وبدون إجراء،ال تقل عن الحد األدنى لألجور طبقا للقوانٌن أو القواعد التنظٌمٌة المعمول بها
 وبدون استقطاعات مباشرة أو ؼٌر مباشرة من، بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة،أي خفض
 بخالؾ االستقطاعات المسموح بها والمحددة فً القوانٌن واألنظمة،األجور الكاملة المكتسبة
 وٌتعهد البائع بأنه لن ٌُلزم أو ٌُعرّض للمعاناة أو ٌسمح ألي موظؾ ٌرتبط عمله بأمر.السارٌة
الشراء هذا بأن ٌعمل أكثر من الحد األقصى لساعات العمل فً األسبوع طبقا للقوانٌن واألنظمة
المرعٌة ما لم ٌتم دفع أجور لهؤالء الموظفٌن على أساس أجر ساعات العمل اإلضافٌة المحدد
.فً تلك القوانٌن واألنظمة
.اللغة

30. LANGUAGE
This PO has been executed in the English language, which shall be the
binding and controlling language for all matters relating to the meaning or
interpretation of this PO.

 وهً اللؽة الملزمة والمعتمدة فً جمٌع األمور المتعلقة،حُرر أمر الشراء هذا باللؽة اإلنجلٌزٌة
.بمعنى أو تفسٌر نصوص أمر الشراء هذا
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