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 وارانجتونفایر كونسلتینج لیمتدأكسوفا 

Purchasing Terms and Conditions  الُمنظمة لعملیات الشراء الشروط واألحكام 
  

1 GENERAL 1.  عامةأحكام 
a. In these Conditions “Buyer” means Exova Warringtonfire 
Consulting Limited; “Supplier” means the supplier indicated on the 
Order; “Goods” means the goods or other materials stated on the 
Order and any necessary ancillary goods or materials; “Services” 
means the services stated on the Order and any necessary ancillary 
services; “Group” means Exova Group plc, Exova Group (UK) 
Limited, Exova Warringtonfire Consulting Limited and any of their 
respective subsidiaries; “Contract” means the contract 
(incorporating these Conditions and the Order) made between the 
Buyer and the Supplier for the sale and purchase of the Goods 
and/or the Services; “Order” means the Buyer’s order for the Goods 
and/or the Services from the Supplier; “Supplier’s Warranties” 
means those warranties as set out in clauses 5a, 5b and 5c. 

 وارانجتونفایر كونسلتینج لیمتدأكسوفا " مشتريال" مصطلح عنيی الشروط،في هذه  ).أ(
 ومصطلح ؛طلبیة الشراءالمشار إلیه في " یعني المورد المورد"مصطلح  ؛ و

وأي سلع  طلبیة الشراء" یعني السلع أو المواد األخرى المنصوص علیها في السلع"
طلبیة  في عني الخدمات المبینةی" الخدمات" ومصطلح أو مواد إضافیة الزمة؛

أكسوفا جروب بي " یعني المجموعة" و مصطلح الزمة؛ تابعةوأي خدمات  شراءال
وارانجتونفایر أكسوفا و أكسوفا جروب (المملكة المتحدة) المحدودةو  إل سي

" یعني العقد العقد" ؛ ومصطلح موأي من الشركات التابعة له كونسلتینج لیمتد
لبیع  والمورد المشتريبین  المبرم) طلبیة الشراءوهذه الشروط  الذي یتضمن(

التي  طلبیة الشراء" یعني طلبیة الشراء" ومصطلح ؛الخدماتو / أو  السلعوشراء 
ضمانات " ؛ ومصطلحالموردمن  الخدماتو / أو  لسلعاشراء ل المشتريیحررها 
(ج) 5(ب) و5(أ) و  5 البنود" یعني تلك الضمانات على النحو المبین في المورد

 من هذه الشروط.
b. The Order constitutes an offer by the Buyer to purchase Goods 
and/or Services from the Supplier in accordance with these 
Conditions.  The Order shall be deemed to be accepted on the 
earlier of: 

 المورد من الخدماتو / أو  السلعلشراء  المشتريمن عرضًا  طلبیة الشراءشكل تُ  ).ب(
 :أي األجلین التالیین أسبقفي  لةمقبو  طلبیة الشراءعتبر ت. و الشروطوفقا لهذه 

 i. the Supplier issuing written acceptance of the Order; or i.  ؛ أوطلبیة الشراء علىقبول كتابي ل الموردإصدار 
 ii. any act by the Supplier consistent with fulfilling the Order, ii.  طلبیة الشراء بإنجاز الموردمن  تصرفأي، 
 at which point and on which date the Contract shall come into 
existence.   

 .العقد الذي یبرم فیهتاریخ ال وفي المرحلة في

c. These Conditions and the Order contain all the provisions 
which the parties have agreed in relation to the subject matter of the 
Contract and supersede any prior written or oral agreements, 
representations, proposal documentation or understandings between 
the parties (including any terms or conditions which the Supplier 
purports to apply under any brochure, price list, acknowledgement 
of order or similar document). These Conditions apply to the 
exclusion of any other terms that the Supplier seeks to impose or 
incorporate, or which are implied by trade, custom, practice or 
course of dealing.  Any variation to the Order or these Conditions 
shall have no effect unless expressly agreed in writing by the 
Buyer. These Conditions do not affect the Buyer’s statutory and 
other legal rights. 

فان فیما جمیع األحكام التي وافق علیها الطر  طلبیة الشراء و الشروطهذه تتضمن  ).ج(
 أو إقرارات وتحل محل أي اتفاقیات سابقة مكتوبة أو شفویة العقدیتعلق بموضوع 

 یقصدشروط بنود أو أو تفاهمات بین الطرفین (بما في ذلك أي  مقترحةوثائق أو 
أو وثیقة  بالطلبیةإقرار  أو قائمة األسعار أو أي كتیب بموجب هاتطبیق المورد

 المورداستبعاد أي شروط أخرى یسعى ى حد إل الشروطمماثلة). وتنطبق هذه 
 وأالعرف أو  التجارة بموجب أعراف التي تكون متضمنة، أو تضمینهاأو  هافرض

 الشروطأو هذه  طلبیة الشراءفي  تعدیلأي  وال یسريالممارسة أو سیاق التعامل. 
 الشروط. ال تؤثر هذه المشتريصراحة وخطیا من قبل  یتم الموافقة علیهما لم 

 .لمشتريل األخرىالقانونیة  النظامیة والحقوقالحقوق  على
d. The headings in these Conditions are for convenience only and 
shall not affect their interpretation. The word "including" will be 
construed so that it does not limit the general effect of the words 
which precede it and so that any examples that are given are not to 
be exclusive or limiting examples of the matters in question. 

 تُفسر عبارةتفسیرها.  فيال تؤثر و ،  لغرض التسهیل فقط الشروطالعناوین في هذه  ).د(
 ال تكونوبحیث  اتسبقه لكلمات التيلحد من التأثیر العام ت"بما في ذلك" بحیث ال 

 .على سبیل الحصر أو القصرأمثلة  على األمور المذكورةبعدها  عطىأي أمثلة تُ 

2 DELIVERY OF GOODS/PROVISION OF SERVICES 2. تسلیم السلع / تقدیم الخدمات 
a. The Supplier shall deliver the Goods and/or complete the 
provision of the Services by the delivery or completion date(s) 
stated on the Order. If no dates are so specified, delivery of the 
Goods and/or completion of the Services will be within 28 days of 
the date of the Order or by such later date as may be agreed by the 
Buyer and the Supplier in writing. Time for delivery of the Goods 
and/or completion of the Services shall be of the essence of the 
Contract. 

التسلیم أو تاریخ (تواریخ)  بحلول الخدماتتقدیم  ُینجزو / أو  السلع الموردُیسلم  ).أ(
 في حالة عدم النص على هذه التواریخ في. طلبیة الشراءفي  المذكورین اإلنجاز

یوما من  28في غضون  الخدمات إنجازو / أو  السلعتسلیم  یكون، طلبیة الشراء
الوقت . خطیا والمورد المشتري یتفق علیه أو أي تاریخ الحق طلبیة الشراءتاریخ 
  .الخدمات إنجازو / أو  السلعتسلیم  فیما یتعلق بمواعید العقدجوهر 

b. Delivery of the Goods and provision of the Services to the 
Buyer shall be made at the place(s) specified in the Order (or, if 
none specified, at the Buyer’s premises from which the Order is 
despatched) and by the method(s) specified on the Order (or, if 
none specified, using such method as accords with best accepted 

لمحددة في ) ااألماكنفي المكان ( المشتريإلى  الخدماتوتقدیم  السلعیكون تسلیم  ).ب(
 المشتري، في مقر طلبیة الشراء النص علیها في(أو، في حال عدم  طلبیة الشراء

(أو،  طلبیة الشراءفي  ة) المحددالطرقطریقة (بال) و طلبیة الشراءمنه ُترسل الذي 
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industry practices).  الطریقة التي ، باستخدام طلبیة الشراء النص على هذه الطرق فيفي حال عدم
 .)مقبولةالیة تفق مع أفضل الممارسات الصناعت

c. The Supplier shall deliver the quantity of goods stated on the 
Order. The Buyer may at its discretion accept a quantity variation 
and pay pro-rata for the actual quantity delivered. 

تقدیره ل وفقا للمشتريیجوز و . طلبیة الشراءالمذكورة في  السلعكمیة  الموردُیسلم  ).ج(
 .تسلیمها التي تم الكمیة الفعلیة عن مبلغ تناسبيودفع  تعدیل في الكمیةقبول 

d. The Goods shall be properly packed and stored during transit so 
as to reach their destination in an undamaged condition. All 
containers and other packaging shall be included in the price and 
non-returnable unless otherwise stated on the Order. 

وذلك  (الترانزیت) أثناء العبور حسب األصول وُمخزنة ُمغلفة السلعأن تكون  یتعین ).د(
األخرى والمغلفات  العبواتجمیع  تكونفي حالة غیر تالفة.  اإلى وجهته لتصل
ما لم  لإلرجاعغیر قابلة تكون ، و اء من حیث التكلفةالشر  في سعرمتضمنة  للسعر

 .طلبیة الشراء فيینص على خالف ذلك 
e. The Supplier shall at its own cost obtain and comply with any 
necessary export/import licences, permits or consents (including 
work permits or consents) for the supply and delivery of the Goods 
or provision of the Services. 

تراخیص أو ي واالمتثال أل الحصول علىبعلى نفقته الخاصة  الموردیلتزم  ).ه(
تصدیر / استیراد الزمة (بما في ذلك تصاریح أو موافقات تصاریح أو اعتمادات 

 .الخدماتأو تقدیم  السلععمل) لتورید وتسلیم 
f. The Buyer or its representatives shall have the right to inspect 
and test the Goods and inspect the provision of the Services, and the 
Supplier irrevocably grants the Buyer the right to enter its premises 
for these purposes. If as a result of such inspection or testing the 
Buyer is not satisfied that the Goods or the Services comply with 
the Contract and the Buyer so informs the Supplier then the 
Supplier shall take all necessary steps to ensure compliance.  No 
inspection or testing shall imply any acceptance by the Buyer. 

، الخدمات تقدیم ومعاینة السلعفحص معاینة و ممثلیه الحق في لأو  لمشتريل یكون ).و(
لهذه  مقارهالحق في دخول  المشتريإلى ال رجعة فیه بشكل  الموردیمنح و 

أو  السلع امتثال الفحص،أو  المعاینة ههذلنتیجة  المشتريلم یرتض األغراض. إذا 
جمیع الخطوات الالزمة  الموردخذ یت عندئذ، ؛ذلكبالمورد أبلغ و  لعقدل الخدمات

من  ضمني على أي قبول فحصأو  معاینةأي أن تدل ال یجوز و لضمان االمتثال. 
 .المشتري جهة

g. The Buyer may at any time make changes in writing relating to 
the Order including changes in the specification of the Goods or the 
method of performance of the Services, quantities, packing or time 
or place of delivery of the Goods or performance of the Services.  If 
such changes result in an increasing cost of, or time required for, 
the delivery of the Goods and/or the performance of the Services, 
an equitable adjustment shall be made to the price and/or the 
schedule for the delivery of the Goods or the performance of the 
Services.  Any claim for adjustment by the Supplier must be 
approved by the Buyer in writing before the Supplier proceeds with 
such changes. 

ویشمل  طلبیة الشراء، على خطیةفي أي وقت تغییرات  ُیدخلأن  للمشتريیجوز  ).ز(
التعبئة أو  الكمیات أو الخدماتأو طریقة أداء  السلعتغییرات في مواصفات  ذلك

زیادة  إلىهذه التغیرات  أدت. إذا الخدماتأو أداء  السلعأو وقت أو مكان تسلیم 
تعدیل  یتم عمل، الخدماتو / أو أداء  السلعتسلیم ل الالزم، تكلفة، أو الوقتفي ال

. الخدماتأو أداء  السلعو / أو الجدول الزمني لتسلیم  الشراء سعرعلى  ُمنصف
شرع یقبل أن  الموردمن  تعدیلبال مطالبةعلى أي  خطیاالمشتري  موافقةیجب و 

 .هذه التغییرات بتنفیذ المورد

h. The Buyer shall be entitled to cancel the Order in whole or in 
part by giving notice to the Supplier at any time prior to delivery of 
the Goods or performance of the Services, in which event the 
Buyer’s sole liability shall be to pay to the Supplier fair and 
reasonable compensation for work-in-progress at the time of 
cancellation but such compensation shall not include loss of 
anticipated profits or any consequential loss. 

إلى  إخطاركلیا أو جزئیا من خالل إعطاء  طلبیة الشراءلغي یأن  للمشتريیحق  ).ح(
 وحده المشتريیتحمل ، الخدماتأو أداء  السلعفي أي وقت قبل تسلیم  المورد

إلى لعمل قید التنفیذ في وقت اإللغاء عن امعقول و عادل  تعویض سدادمسؤولیة 
 .ح المتوقعة أو أي خسارة الحقةخسارة األربا هذا التعویضال یشمل ولكن  المورد،

3 PRICE AND PAYMENT 3. والسداد الشراء سعر 
a.  Unless otherwise stated on the Order the price for the Goods 
and/or the Services is exclusive of sales tax (payable now or in the 
future) but inclusive of all other duties, fees or taxes, cost of 
delivery, carriage, packing or provision to the Buyer, and shall not 
be subject to adjustment without the Buyer’s prior written consent. 

و / أو  السلع سعر شراءال یشمل  ،طلبیة الشراءما لم ینص على خالف ذلك في  ).أ(
یشمل  هاآلن أو في المستقبل) ولكن دادمستحقة السضریبة المبیعات ( الخدمات
لتسلیم أو الخاصة با األخرى تكالیفال أو الرسوم أو الضرائبالمكوس أو جمیع 

دون موافقة ب سعر الشراءوال یجوز تعدیل ، المشتريإلى  التقدیمالنقل أو التعبئة أو 
 .المشتريخطیة مسبقة من 

b. If no price is stated on the Order, a price must be agreed in 
writing with the Buyer before the Order is acted upon by the 
Supplier.  

، یجب االتفاق على سعر خطیا مع على سعر الشراء طلبیة الشراءتنص إذا لم  ).ب(
 .لطلبیة الشراء المورد تنفیذقبل  المشتري

c. The Supplier’s invoices shall not be paid by the Buyer unless 
they show the Order number. Unless otherwise stated on the Order, 
payment shall be due from the Buyer sixty (60) days from the date 
of invoice which the Buyer receives from the Supplier. The 
Supplier may not invoice the Buyer until delivery of the Goods to 
the Buyer or completion of the Services unless otherwise stated on 
the Order. 

. ما لم ینص على طلبیة الشراءظهر: رقم ما لم تُ  الموردفواتیر  المشتريدفع یال  ).ج(
ستین بعد  المشتريسداد الفاتورة من جانب ستحق یُ ، طلبیة الشراء فيخالف ذلك 

 لموردلوال یجوز . الموردمن  المشتري یستلمها) یوما من تاریخ الفاتورة التي 60(
ما  ،الخدمات إنجازأو  المشتريإلى  السلعم حتى تسلی المشتريإلى  إصدار فواتیر

 .طلبیة الشراء فيلم ینص على خالف ذلك 
d. Payment by the Buyer shall be without prejudice to any claims 
or rights which the Buyer may have against the Supplier and shall 
not constitute any admission by the Buyer as to satisfaction of the 
Supplier’s obligations under the Contract. The Buyer may withhold 

كون ت أي مطالبات أو حقوق قدب اإلخالل للفواتیر دون المشتري یكون سداد ).د(
التزامات  باستیفاء المشتريمن  إقرار هذا السداد شكلیُ وال  المورد على لمشتريل

االمتناع عن دفع أي مبالغ مستحقة بموجب  للمشتري. یجوز العقدبموجب  المورد
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payment of any sums due under the Contract in the event of any 
dispute with or claim against the Supplier. 

.علیه مطالبةأو  المورد في حال وجود أي خالف مع العقد 

e. The Buyer may, by notice in writing to the Supplier, set off any 
or all of the monies owing by the Buyer to the Supplier for the 
Goods or the Services against any amount owing from the Supplier 
to any member of the Group (without prejudice to any other 
remedies of the Buyer in respect of any default by the Supplier). 

 جمیعأو من ي أل عمل مقاصة، للموردخطي  إخطار بموجب، للمشتريویجوز  ).ه(
من أي مبلغ  ،خدماتالأو  لسلعامقابل  الموردإلى  المشتري التي یدین بهااألموال 
سبل انتصاف (دون المساس بأي  بالمجموعة عضوإلى أي  المورد علىمستحق 

 ). الموردمن جانب  إخاللفیما یتعلق بأي  للمشتريأخرى 
4 RISK AND TITLE 4. المسؤولیة والملكیة 
a. Risk in and title to the Goods shall pass to the Buyer on 
delivery to the Buyer (or, if appropriate, on receipt of the Goods by 
the Buyer’s carriers) provided that where the Goods are transferred 
to the Buyer in connection with the Services, risk and title shall 
pass to the Buyer on substantial incorporation into or onto the 
premises or the property of the Buyer or on completion of the 
Services (whichever is earlier). 

(أو،  المشتريإلى  تسلیمها دعن المشتريإلى  تهاوملكیالسلع  تنتقل المسؤولیة عن ).أ(
في  ه) شریطة أنلها المشتريب شركات الشحن الخاصةاستالم  عندعند االقتضاء، 

 تهاوملكی تنتقل المسؤولیة عنها، الخدماتب یتصلفي  المشتريإلى  السلعنقل  حالة
 لمشتريا ممتلكاتأو  مقاركبیر داخل أو على بشكل  تضمینها عند المشتريإلى 
 ).(أیهما أقرب الخدمات إنجاز عندأو 

b. Where the Buyer supplies to the Supplier materials and/or 
equipment on a free issue basis for use in the manufacture of the 
Goods for supply to the Buyer under the Contract, such materials 
and/or equipment shall at all times remain in the ownership of the 
Buyer but shall be at the Supplier's risk from point of receipt by the 
Supplier. The Supplier shall only use such materials and/or 
equipment for the purpose of manufacturing the Goods under the 
Contract, shall not subject such materials and/or equipment to any 
charge, lien or encumbrance and shall where reasonably practical 
keep such materials and/or equipment separate and clearly 
identified as the Buyer’s property. 

مواد و / أو معدات على أساس مجاني لالستخدام ب الموردبتزوید  المشتري إذا قام ).ب(
هذه المواد و / أو تظل ، العقدبموجب  المشتري لتوردیها إلى السلعفي تصنیع 
المسؤولیة  الموردیتحمل  ولكن المشتريب ملكیة خاصة جمیع األوقاتالمعدات في 

استخدام هذه المواد و / أو المعدات بقط ف الموردیلتزم عنها من محل استالمه لها. 
هذه المواد و / أو یرهن  أن لهال یجوز و ، العقدبموجب  السلعلغرض تصنیع 

هذه المواد و / أو بفصل  الموردویلتزم  عبء علیها.أو  أو یرتب امتیازالمعدات 
متى كان ذلك معقوال من  لمشتريل كممتلكات تابعةبوضوح  وتعیینهاالمعدات 
 .العملیةالناحیة 

c. The Supplier shall hold all materials, equipment and tools, 
drawings, specifications and data supplied by the Buyer to the 
Supplier ("Buyer Materials") in safe custody at its own risk, 
maintain the Buyer Materials in good condition until returned to the 
Buyer, and not dispose of or use the Buyer Materials other than in 
accordance with the Buyer's written instructions or authorisation. 

كل المواد والمعدات واألدوات والرسومات والمواصفات والبیانات ب المورد یحتفظ ).ج(
") في مكان آمن على مسؤولیته لمشتريمواد ا(" لمورداإلى  المشتريالمقدمة من 
، المشتريإلى  ُتردحتى  سلیمةفي حالة  مواد المشتريالحفاظ على علیه الخاصة، و 

 أو أذونات ما یتفق مع تعلیماتبإال  هاأو استخدام التصرف فیهاعدم علیه و 
 .الخطیة المشتري

d. Title to all items provided to the Supplier for or in connection 
with the provision of the Services shall remain at all times with the 
Buyer and the Supplier shall not exercise, assert or purport to 
exercise or assert any lien of whatever nature in connection with 
such items and risk in them shall remain with the Supplier until 
completion of the Services and redelivery to the Buyer (when risk 
shall revert to the Buyer). 

، الخدمات تقدیم بشأن لصالح أو المورددمت إلى كافة العناصر التي قُ  تظل ملكیة ).د(
 تنفیذ أو ترتیب أو بعدم قصد بعدم الموردویلتزم  لمشتريل ملكاً في جمیع األوقات 

علیها، كما تظل المسؤولیة عن هذه أي امتیاز مهما كانت طبیعته تنفیذ أو ترتیب 
 المشتريإلى  هاتسلیم وٕاعادة الخدمات زإنجاحتى  المورد على عاتق العناصر
 ).المشتريإلى  تؤول المسؤولیة(عندما 

5 WARRANTY AND LIABILITIES 5.  وااللتزاماتالضمان 
a. In the case of the Goods the Supplier warrants to the Buyer that:  )ما یلي المشتريإلى  المورد یضمن ،السلعفي حالة  ).أ: 
 i. the Goods as delivered shall comply with all specifications 
and/or drawings supplied by the Buyer to the Supplier or, if none, 
with the Supplier's standard specifications and with any description 
or sample; 

i. تتوافق مع جمیع المواصفات و / أو الرسومات  كما ُسلمت السلع أن
في حالة عدم وجود هذه أو،  لمورداإلى  المشتري تي قدمهاال

ومع أي  للموردالمواصفات القیاسیة مع المواصفات و / أو الرسومات، 
 ؛ ووصف أو عینة

 ii. the Goods shall be of satisfactory quality,  as such standard 
is assessed by a reasonable buyer who had full knowledge of the 
condition, quality and characteristics of the Goods, the Goods shall 
also be of  sound design, materials and workmanship and fit for any 
purpose held out by the Supplier or specified by the Buyer or as 
may be reasonably inferred from the Contract or dealings between 
the parties and the Supplier shall hold in custody at its own risk and 
treat with the highest degree of care and skill accepted within the 
trade all items or other materials of the Buyer (if any) provided to 
the Supplier for or in connection with the supply of the Goods; and 

ii. مرضیة كما یتم تقییم هذا المعیار من قبل مشتري  جودةذات  السلع أن
یتعین  ُمتعقل كان على علم بكامل حالة وجودة وخصائص السلع 

وتناسب أي غرض من  ومصنعیة سلیمین وموادتصمیم من  أیضاو 
بشكل علیه دل ستأو یُ  المشتريأو یحدده  الموردیرتضیه األغراض 

سیلتزم  الموردوأن  ،التعامل بین الطرفینمن أو  العقدمعقول من 
جمیع العناصر أو المواد على على مسؤولیته الخاصة  بالمحافظة
أو  إلیه بشأن(إن وجدت) التي قدمت  المشتريب الخاصةاألخرى 

وفقا ألعلى درجة من الرعایة  وبمعاملتها ،السلعتورید  بخصوص
 و ؛تجارةمجال الفي  ینبولوالمهارة المق

 iii. the Goods shall comply with all applicable laws, standards 
and regulations (and with any collection, quantity or other 

iii. ي أللجمیع القوانین والمعاییر واللوائح المعمول بها (و  السلع تمتثل
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requirements stated on the Order) concerning the manufacture, 
packaging, labelling, storage, handling and delivery of the Goods, 
and with all relevant Health and Safety and Environmental 
regulations, UAE Standards and with best accepted industry 
standards. 

منصوص علیها في ال االشتراطاتمجموعة أو كمیة أو غیرها من 
بطاقات تعریف ) بشأن تصنیع وتعبئة وتغلیف ووضع طلبیة الشراء

الصحة والسالمة  ولكل لوائح، السلعوتخزین ومناولة وتسلیم  المنتج
اإلمارات العربیة المتحدة ومع أفضل معاییر بدولة والبیئة والمعاییر 
 .الصناعة المقبولة

b. In the case of the Services the Supplier warrants to the Buyer 
that:  

 :ما یلي المشتريإلى  المورد یضمن ،الخدماتفي حالة  ).ب(

 i. the Services shall, on completion of their provision to the 
Buyer, comply with the agreed specification or, if none, with the 
Supplier's standard specification and with any description or 
demonstration and shall otherwise be the best of their kind provided 
in the trade and be to the Buyer's reasonable satisfaction; 

i. للمواصفات  تمتثل، المشتريتقدیمها إلى  إنجاز عند، الخدمات أن
مع المواصفة  ،في حالة عدم وجود هذه الموصفاتالمتفق علیها أو، 

 وأنها خالفا لذلك، نموذج استدالليومع أي وصف أو  لموردلالقیاسیة 
 المشتريرضاء  وتحوزالتجارة مجال فضل من نوعها في األ تكون هي

 ؛ ومعقولال
 ii. the Services shall be provided with the highest standards 
of care, skill and workmanship accepted within the trade and the 
Supplier shall hold in safe custody at its own risk and treat with the 
highest degree of care and skill accepted within the trade all items 
or other materials of the Buyer (if any) provided to the Supplier for 
or in connection with the provision of the Services; 

ii.  ینالمقبول واإلتقانوفقا ألعلى معاییر الرعایة والمهارة  خدماتال تُقدمأن 
على مسؤولیته  سیلتزم بالمحافظة الموردوأن  ؛التجارةمجال في 

(إن  المشتريب الخاصةجمیع العناصر أو المواد األخرى على الخاصة 
 وبمعاملتها ،الخدمات تقدیم بخصوصأو  إلیه بشأنوجدت) التي قدمت 

 و  ؛تجارةمجال الفي  ینألعلى درجة من الرعایة والمهارة المقبولوفقا 
 iii. it shall use personnel who are suitably skilled and 
experienced to perform tasks assigned to them, and in sufficient 
number to ensure that the Supplier's obligations are fulfilled in 
accordance with this Contract; 

iii. یستخدم األفراد الذین یتمتعون بمهارات وخبرات مناسبة ألداء المهام  هأنب
وفقا لهذا  الموردالتزامات استیفاء لضمان  یةد كافاعدبأالموكلة إلیهم، و 

 .العقد
 iv. it shall use the best quality goods, materials, standards and 
techniques, and ensure that the deliverables and all goods and 
materials supplied and used in the Services or transferred to the 
Buyer, will be free from defects in workmanship, installation and 
design; 

iv. ویضمنالسلع والمواد والمعاییر والتقنیات، من نوعیة  أفضلیستخدم  هأن 
 الخدماتوجمیع السلع والمواد الموردة والمستخدمة في  المخرجات خلو
 ، من عیوب في التصنیع والتركیب والتصمیم؛المشتريإلى  المنقولةأو 
 و

 v. the Services shall be provided in accordance with all 
applicable standards, regulations and/or legal requirements, UAE 
Standards  and best accepted industry practices; and   

v. وفقا لجمیع المعاییر واللوائح المعمول بها و / أو  الخدمات تقدیم
أفضل دولة اإلمارات العربیة المتحدة و بمعاییر والالقانونیة،  تاالشتراطا

 و ة؛مقبولالصناعة الممارسات 
 vi. in the case of the Services provided on or at premises of 
the Buyer, the Supplier shall comply with all relevant Buyer 
policies  (including health and safety policies and physical, systems 
and information security policies) and with the Buyer’s site 
regulations in force from time to time and with other reasonable 
requests of the Buyer. 

vi.  الموردیلتزم ، المشتري مقارأو في  على المقدمة الخدماتفي حالة 
ذات الصلة (بما في ذلك سیاسات الصحة  المشتريجمیع سیاسات ب

المعلومات) سیاسات أمن النظم و سیاسات المادیة و السیاسات والسالمة و 
طلبات الومع  آلخرمن وقت  الساریة المشتريلدى موقع ال وبلوائح
 .مشتريللمعقولة الأخرى 

c. The Supplier warrants that it shall not do or omit to do anything 
which may cause the Buyer to lose any licence, authority, 
consent or permission upon which it relies for the purposes of 
conducting its business, and the Supplier acknowledges that the 
Buyer may rely or act on the Services. 

 المشتريفي خسارة قد یتسبب  تركأو  بأي فعلأنه ال یجوز القیام  الموردیضمن  ).ج(
ألغراض تسییر أعماله، علیه أو موافقة أو إذن یعتمد  صالحیةي ترخیص أو أل
 .بناء علیها أو التصرف الخدماتعلى  االعتماد لمشتريل ه یجوزبأن الموردیقر و 

d. If the Buyer finds that the Goods and/or the Services (or any of 
them) fail to comply with any of the Supplier’s Warranties 
(however slight the breach) the Buyer may, by giving notice to 
the Supplier: 

ي من ألأي منهم) (أو  الخدماتو / أو  السلع عدم استیفاء مشتريلل تبینإذا  ).د(
، وذلك بتقدیم للمشتريطفیفا) ویجوز اإلخالل بها (مهما كان  ضمانات المورد

 :الموردإلى  إخطار
 i. reject any of the Goods or any part thereof (including any 
or all of the Goods not affected by such failure to comply), and/or 
require the immediate refund of any monies already paid and/or 
cancel the Order and for the avoidance of doubt, such right shall 
still be available to the Buyer even if the Buyer has re-sold or 
otherwise dealt with the Goods; 

i.  جمیع أو  أو أي جزء منها (بما في ذلك أي السلعمن سلعة رفض أي
ي ألرد فوري  طلبعدم االمتثال)، و / أو بحالة  غیر المتأثرة السلع

 یظلولتجنب الشك ،  ،طلبیة الشراءأموال دفعت بالفعل و / أو إلغاء 
تصرف أو  السلعبیع  المشتري أعادحتى لو  للمشتري متاحاً هذا الحق 

 و / أو ذلك؛ بخالف فیها
 ii. refuse any further delivery of any Goods or the further 
provision of any Services (including under another Contract); 

ii. بما  خدماتي أل إضافيأو تقدیم  سلعمن أي  إضافیة اترفض تسلیم)
 و / أو آخر)؛ عقدفي ذلك بموجب 

 iii. require the Supplier (free of charge) to make good or iii. أو  السلع ضمان الضرر الواقع على(مجانا)  الموردمن  أن یطلب
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replace the Goods or re-perform the Services to the Buyer’s 
satisfaction (in either case within 30 days).  Any demand to make 
good, repair, replace or re-perform shall not prevent the Buyer 
rejecting the Goods and/or the Services if the Supplier fails to 
comply or if the making good, repair or re-performance is 
unsatisfactory. Any replacement Goods or re-performed Services 
shall comply in all respects with the Supplier’s Warranties; and/or 

كل (في  المشتريرضا بما یجوز  الخدمات أو إعادة أداء هااستبدال
أو  بضمان الضررأي طلب وال یمنع یوما).  30في غضون  حالة
و /  السلعرفض من  المشتريداء، األستبدال أو إعادة أو اال صالحاإل

أو  ضمان الضرر لم یكن أو إذا المورد لیمتثإذا لم  الخدماتأو 
أي  ویتعین أن تمتثل. یامرض داءاألستبدال أو إعادة أو اال صالحاإل

 لضماناتمن جمیع النواحي  ُمعاد أداؤها خدماتأو  مستبدلة سلع
 و / أو ؛المورد

 iv. (by itself or through arrangements with a third party) make 
good, modify repair or otherwise correct the Goods or re-perform 
the Services at the Supplier’s cost. The Supplier shall immediately 
on demand reimburse the Buyer its costs and expenses of such 
making good, modification, repair, correction or re-performance. 

iv. مع طرف ثالث)  اتفاقاتأو من خالل  بنفسه(قته أن یقوم على نف
أو  السلعتصحیح بخالف ذلك إصالح أو أو تعدیل  بضمان الضرر أو

مباشرة عند الطلب بتعویض  المورد. یلتزم الخدمات إعادة أداء
صالح اإل وأتعدیل ال ضمان الضرر أوتكالیف ونفقات عن  المشتري

 .تصحیح أو إعادة األداءال وأ
e. The Goods which are alleged not to comply with the Supplier’s 

Warranties shall as far as practicable be preserved by the Buyer 
for inspection by the Supplier (provided that the Supplier 
inspects the Goods within 14 days of being notified of the 
alleged defect by the Buyer), and shall, if reasonably 
practicable, be returned to the Supplier at the Supplier’s cost. 

 امتثالهاالتي یزعم عدم  السلعب االحتفاظبقدر ما یمكن عملیا  المشتريیتعین على  ).ه(
 السلع الموردُیعاین (شریطة أن یكون  لها المورد معاینة لغرض لضمانات المورد

، إذا ویتعین)، المشتريالخلل المزعوم من قبل بیوما من إخطاره  14في غضون 
 .الموردتكلفة  على دالمور إلى  إرجاعهاعملیا، كان ذلك ممكن 

f. The Supplier shall take out and maintain insurance with a 
reputable insurance company against any loss or damage 
whatsoever to the Buyer, the Buyer’s employees, the Buyer’s 
property, and any third party, whether caused by the Supplier’s 
(or its sub-contractors’) default in providing the Services or 
supplying the Goods or otherwise through the Supplier’s (or its 
sub-contractors’) negligence in amounts adequate to cover any 
such potential loss or damage that may be incurred by the Buyer 
(or such other amounts as may be specified on the Order).  The 
Supplier shall provide evidence of such cover to the Buyer upon 
the Buyer’s request. 

ضد أي  مرموقةمع شركة تأمین  سریان تغطیة تأمینیةعلى  وُیحافظ الموردُیبرم  ).و(
وأي طرف ثالث،  وموظفیه وممتلكاته المشتري لصالحخسارة أو ضرر من أي نوع 

أو تورید  الخدمات تقدیممن الباطن") في  ه(أو مقاولی المورد إخاللسب بسواء كان 
وذلك من الباطن")  ه(أو مقاولی الموردإهمال  من خالل أو خالف ذلك السلع

المبالغ  تلك(أو  المشتري یتكبدهكافیة لتغطیة أي خسارة أو ضرر محتمل قد بمبالغ 
ما یثبت حصوله  الموردیقوم و ). طلبیة الشراءفي األخرى التي قد تكون محددة 

 .هبناء على طلب لمشترياعلى هذه التغطیة إلى 

6.  FORCE MAJEURE 6. القوة القاهرة 
The Buyer has the right to defer the date of delivery or payment, 
cancel the Order, and/or otherwise vary the Contract if it is 
prevented from or delayed in the carrying on of its business through 
any circumstances beyond its reasonable control (including acts of 
God, war, fire, breakdown of plant or machinery, unavailability of 
fuel or power, flood, storm, tempest, explosion and national 
emergencies). 

، و / أو سداد ثمنها أو إلغائهاأو  طبیة الشراء لدیه الحق في تأجیل موعد تسلیم المشتري
من سیطرته المعقولة أخرته أي ظروف خارجة عن أو  منعتهذلك إذا  بخالف العقدتعدیل 

وعدم  وتعطل اآلالتوالحرب والحرائق  القضاء والقدر وتشمل هذه الظروفأعمالها ( أداء
وحاالت  اتنفجار واالاألعاصیر و توافر الوقود أو الكهرباء والفیضانات والعواصف 

 .)الطوارئ الوطنیة
7. INTELLECTUAL PROPERTY; THIRD PARTY CLAIMS 7. مطالبات الطرف الثالث ؛الملكیة الفكریة 
a. All designs, drawings, prints, samples, specifications and other 
materials prepared by the Buyer for the purposes of the Contract, 
and any such items prepared by the Supplier for the purposes of the 
Contract and representing, containing or embodying proprietary 
designs or other intellectual property (including patents, inventions, 
know-how, trade secrets, registered designs, copyrights, database 
rights, trade marks, service marks, logos, domain names, business 
names, trade names and design rights) of the Buyer or prepared by 
the Supplier in accordance with the Buyer’s commission or 
specification shall remain or become the Buyer’s property (as the 
case may be) and shall vest in Buyer immediately upon the payment 
in full of the Fees and expenses for the Goods to which they relate 
and shall be returned to the Buyer upon completion or termination 
of the Contract. The Supplier undertakes, on request from the Buyer 
and at no cost to the Buyer to execute or procure the execution of 
(as the case may be) such documentation, authorisation or 
declarations as may be reasonably required to vest full right, title 
and interests in the rights concerned in the Buyer. 

مواصفات عینات والالجمیع التصامیم والرسومات والمطبوعات و تظل أو ُتصبح  ).أ(
 عناصر ُیعدها، وأیة العقدألغراض  المشتري الُمعدة من قبلوغیرها من المواد 

والتي  ُتمثل أو تتضمن أو تنطوي على تصمیمات ، العقدألغراض  المورد
وفقا لمهام  الموردأو التي ُیعدها  للمشتريخصوصیة وملكیات فكریة أخرى 

اع واالختراعات والدرایة واألسرار (بما في ذلك براءات االختر أو مواصفاته  المشتري
المسجلة وحقوق النشر وحقوق قاعدة البیانات  والتصمیماتالتجاریة والرسوم 

والعالمات التجاریة وعالمات الخدمة والشعارات وأسماء النطاقات وأسماء األعمال 
) وتؤول حسب مقتضى الحال( لمشتريل ملكاً واألسماء التجاریة وحقوق التصمیم) 

التي  لسلعباالخاصة الرسوم والمصروفات  كاملعلى الفور بعد دفع  تريالمش إلى
، بناء على المورد یتعهد. العقدأو إنهاء  إنجازعند  المشتريإلى  وُتردتتعلق بها، 

حسب تنفیذ ( ضمانتنفیذ أو ب المشتريوبدون أي تكلفة على  المشتريطلب 
التي قد تكون مطلوبة أو اإلعالنات  اتالتفویض المستندات أو) مقتضى الحال

 إلىحقوق المعنیة الفي  الحق والملكیة والمصالح الكاملینبشكل معقول لمنح 
 .المشتري

b. The Supplier shall not use or allow to be used in any manner )استخدام أو السماح  المشتريأي طریقة غیر معتمدة من ب الموردُیحظر على  ).ب
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not approved by the Buyer, any trade marks or trade names required 
by the Buyer to be applied or used by the Supplier in relation to the 
Goods or the Services. 

 لها المورد استخدام المشتري یطلبأسماء تجاریة أو استخدام أي عالمات تجاریة ب
 .الخدماتأو  السلعبفیما یتعلق 

c. The Supplier shall not do or authorise any third party to do any 
act which would or might invalidate or be inconsistent with any 
intellectual property rights of the Buyer and shall not omit or 
authorise any third party to omit to do any act which, by its 
omission, would have that effect. 

من شأنه  تصرفلقیام بأي با طرف ثالثأي  تفویضأو فعل  الموردُیحظر على  ).ج(
كما ، لمشتريلكیة فكریة ملمع أي حقوق  یتعارضیبطل أو  یحتمل أنأن أو 

سیكون له ، تصرفلقیام بأي ا بترك طرف ثالثأي  تفویضأو  ترك ُیحظر علیه
 .نفس األثر عند تركه

8. CONFIDENTIALITY 8.  السریةالمحافظة 
The Supplier shall keep in strict confidence all technical or 
commercial know-how, specifications, inventions, processes or 
initiatives, or information relating to the business, affairs or 
property of the Buyer or any of the Goods or the Services which are 
of a confidential nature and have been disclosed to the Supplier by 
the Buyer, its employees, agents or sub-contractors, and any other 
confidential information concerning the Buyer's business or its 
products or its services that the Supplier may obtain (including any 
such information referred to in clause 7a without the Buyer’s prior 
written consent). The Supplier shall restrict disclosure of such 
confidential information to such of its employees, agents or 
subcontractors as need to know it for the purpose of discharging the 
Supplier's obligations under the Contract, and shall ensure that such 
employees, agents or subcontractors are subject to obligations of 
confidentiality corresponding to those which bind the Supplier. This 
clause 8 shall survive termination of the Contract.  

أو المواصفات أو االختراعات أو  اتالدرایجمیع  علىسریة تامة في  الموردیحافظ 
تتعلق بأعمال وشؤون التي معلومات الالعملیات أو المبادرات الفنیة أو التجاریة أو 

 وكشف عنها سریةالطبیعة الذات  الخدماتأو  السلعأو أي من  المشتريوممتلكات 
، وأیة معلومات سریة الموردإلى  من الباطن هموظفیه أو وكالئه أو مقاولیأو  المشتري

یحصل المورد أو منتجاته أو خدماته التي قد  لمشتريلعمال التجاریة األأخرى المتعلقة ب
بدون موافقة خطیة  أ7البند (بما في ذلك أي من المعلومات المشار إلیها في  علیها

 علىالمعلومات السریة  هذهتقیید الكشف عن ب الموردویلتزم ). المشتريمسبقة من 
لغرض الوفاء  للمعرفةالحاجة  على أساسمن الباطن  هموظفیه أو وكالئه أو مقاولی

هؤالء الموظفین أو الوكالء أو  یضمن التزام، وعلیه أن العقدبموجب  بالتزامات المورد
 ویسري. للمورد االلتزامات الملومةلتلك  المقابلةسریة الالمقاولین من الباطن اللتزامات 

 .العقدإنهاء  بعد 8 هذا البند
9. DATA PROTECTION 9. حمایة البیانات 
a. In exercising their rights and performing their obligations under 

the Contract, the Supplier  agrees and acknowledge to follow 
generally acknowledged international data security principles.    

 ویتعهد، العقدممارسة حقوقه وأداء التزاماته بموجب معرض في  الموردیوافق  ).أ(
 .مبادئ أمن البیانات الدولیة المعترف بها عموما بإتباع

b. The Supplier shall notify the Buyer promptly and without undue 
delay upon becoming aware of a personal data breach (being a 
breach of security leading to the accidental or unlawful 
destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or 
access to, personal data transmitted, stored or otherwise 
processed in connection with the provision of a public 
electronic communications service) or circumstances that are 
likely to give rise to a personal data breach, providing the Buyer 
with sufficient information and in a timescale which allows the 
Buyer to meet any obligations to report a personal data breach 
under relevant data protection legislation and take such 
reasonable commercial steps as are directed by the Buyer to 
assist in the investigation, mitigation and remediation of such 
personal data breach.   

 

خرق بأي علمه بدون تأخیر ال مبرر له بفورا و  المشتري بإخطار المورد یلتزم ).ب(
عرضي أو غیر قانوني إلى بشكل  یؤدي یكون خرقا أمنیاشخصیة (اللبیانات ل

 یتصل مابطریقة أخرى فی ةمعالجالأو  المخزنة أو تدمیر البیانات الشخصیة المرسلة
غیر  أو الكشف أو تغییرها هافقدان وأ توفیر خدمة اتصاالت إلكترونیة عامة)ب
ظروف من شأنها أن تؤدي إلى أو  یها؛مصرح إلالوصول غیر الأو  عنهامصرح ال

بمعلومات كافیة وفي فترة  المشتري في معرض تزویدإلى خرق لبیانات شخصیة، 
البیانات الشخصیة في أي التزامات لإلبالغ عن خرق ب بالوفاء لهسمح تزمنیة 
اتخاذ الخطوات التجاریة تلزم بكما ی ،التشریعات ذات الصلة بحمایة البیانات بموجب

في خرق ال إجراء تحقیقات بشأنللمساعدة في  المشتري توجیهات حسبالمعقولة 
 .تهومعالج آثاره البیانات الشخصیة وتخفیف

10. ANTI-CORRUPTION 10. مكافحة الفساد 
a. The Supplier undertakes to comply with all applicable laws, 
statutes, regulations and codes relating to anti-bribery and anti-
corruption (including UK Bribery Act 2010) ("Anti-Corruption 
Laws") and that it shall not do, nor omit to do, any act that will lead 
to the Buyer being in breach of any of the Anti-Corruption Laws.  
The Supplier shall comply with the Buyer's anti-corruption policies 
as may be notified to the Supplier and updated from time to time. 

االمتثال لجمیع القوانین واألنظمة واللوائح والقوانین المعمول بها فیما ب المورد یتعهد ).أ(
انون مكافحة الرشوة بالمملكة (بما في ذلك ق مكافحة الرشوة ومكافحة الفسادبیتعلق 

أي  لن یقوم بفعل أو ترك")، وأنه قوانین مكافحة الفساد(" )2010المتحدة لعام 
. قوانین مكافحة الفسادخرق أي من  إلى المشتريبؤدي یمن شأنه أن  تصرف
 إخطاركما یتم  لمشتريباالخاصة االمتثال لسیاسات مكافحة الفساد ب الموردویلتزم 
 .حدیثها من وقت آلخرتو  بها المورد

b. The Supplier shall promptly report to the Buyer any request or 
demand for any undue financial or other advantage of any kind 
received by the Supplier in connection with the performance of the 
Contract. 

أو  أموال غیر مستحقةأي ب مطالبةأي طلب أو ب يالمشتر  بإبالغفورا  الموردیقوم  ).ب(
 .العقدبخصوص أداء  الموردیحصل علیها من أي نوع  ةغیر مبرر میزة أخرى 

11. MODERN SLAVERY 11. العبودیة الحدیثة 
a. In performing its obligations under the contract, the Supplier 
shall, and shall ensure that each of its subcontractors shall, comply 
with all applicable laws, statutes, regulations and codes relating to 
the prevention of slavery and human trafficking (including the UK 
Modern Slavery Act 2015). 

كل من  ضمان التزام، وعلیه العقدأداء التزاماته بموجب  معرض في الموردیلتزم  ).أ(
االمتثال لجمیع القوانین واألنظمة واللوائح والقوانین المعمول بالباطن، مقاولیه من 

(بما في ذلك قانون العبودیة الحدیثة لعام  بها فیما یتعلق بمنع الرق واالتجار بالبشر
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2015(.. 
b. The Supplier shall implement due diligence procedures for its 
own suppliers, subcontractors and other participants in its supply 
chains, to ensure that there is no slavery or human trafficking in its 
supply chains. 

من الباطن وغیرهم  یهمقاولو  هتطبیق إجراءات العنایة الواجبة لموردیب الموردیلتزم  ).ب(
مان عدم وجود العبودیة أو االتجار ، لضخاصته من المشاركین في سالسل التورید

 .بالبشر في سالسل التورید
c. The Supplier shall notify the Buyer as soon as it becomes aware 
of any actual or suspected slavery or human trafficking in its supply 
chains.  

عبودیة أو اتجار نشاط بأي  هبمجرد علم المشتري إخطار الموردیتعین على  ).ج(
 .في سالسل التورید بهبالبشر فعلي أو مشتبه 

12.   INDEMNITY 12. التعویض 
 The Supplier shall indemnify the Buyer against any direct, 
indirect or consequential losses, damages, proceedings, liabilities, 
claims, costs and expenses (including legal expenses on a full 
indemnity basis) which may be suffered or incurred by the Buyer as 
a result of or arising out of or in connection with: 

وٕاجراءات والتزامات ومطالبات  أضرارو عن أي خسائر  المشتريبتعویض  الموردیلتزم 
تبعیة (بما في ذلك المصاریف القانونیة وتكالیف ومصروفات مباشرة أو غیر مباشرة أو 

 بالنشوء أونتیجة  المشتريأو یتكبدها  یعاني منهاعلى أساس التعویض الكامل) التي قد 
 :عن أو فیما یتعلق

 i.  any Goods and/or Services failing to comply with 
any of the Supplier’s Warranties;  

i.  ؛ أوموردالضمانات ي من أل لم تمتثل خدماتو / أو  سلعأي 

 ii.  any Goods and/or Services being defective or 
failing to comply with any applicable laws or regulations; 

ii.  أیة قوانین أو  غیر متوافقة معمعیبة أو  تكون خدماتو / أو  سلعأي
 .لوائح معمول بها

 iii.  any late or incomplete delivery of the Goods or 
performance of the Services by the Supplier; 

iii.  من قبل  الخدماتأو أداء  لسلعلأي تسلیم متأخر أو غیر كامل
 ؛ أوالمورد

 iv. any other breach of the Contract by the Supplier or any 
negligent act of the Supplier, its employees, agents or contractors 
(whether or not causing or contributing to death and/or personal 
injury); 

iv. الموردإهمال من تصرف بأو أي  الموردمن قبل  للعقد آخر أي خرق 
و / أو  وفاةتسبب أو ساهم في  سواء( مقاولیهموظفیه أو وكالئه أو أو 

 أو )؛أم ال إصابة شخصیة
 v. any claim made against the Buyer in respect of any 
liability, loss, damage, cost or expense sustained by the Buyer’s 
employees or agents by any customer or third party to the extent 
that such liability, loss, damage, cost or expense was caused by, 
relates to or arises from the Goods and/or the Services; or 

v.  فیما یتعلق بأي مسؤولیة أو خسارة أو ضرر  المشتريضد  مطالبةأي
من أي عمیل  ؤهأو وكال المشتري موظفو یتكبدها مصاریفأو تكلفة أو 

خسارة أو ال أو هذه المسؤولیة إلى الحد الذي تكون فیهأو طرف ثالث 
أو  الخدمات و / أو السلع ت عنمصاریف نجمالتكلفة أو الضرر أو ال

؛ أونشأت منهاأو  تتعلق بها 
 vi. any actual or alleged infringement by the Supplier of the 
rights of a third party or the Buyer under any patent, registered 
design, copyright, design right, trade mark, service mark or trade-
name or other intellectual property rights. 

vi.  المشتريحقوق طرف ثالث أو ل الموردأي انتهاك فعلي أو مزعوم من 
أو حق  طبع ونشرحق أو تصمیم مسجل  أو أي براءة اختراع بموجب
 غیر ذلكتجاري أو  عالمة تجاریة أو عالمة خدمة أو اسم أوتصمیم 

 .من حقوق الملكیة الفكریة
13. TERMINATION AND SUSPENSION 13.  تعلیقالنهاء و اإل 
a. The Buyer may terminate the Contract forthwith or suspend the 
whole or any outstanding part of the Order by written notice to the 
Supplier if:- 

جزء أي أو  بأكملها طلبیة الشراء أداء فورا أو تعلیق العقد إنهاء للمشتريیجوز  ).أ(
 :إذا للموردخطي  وجب إخطاربم هامتبقي من

 i. the Supplier fails to deliver or despatch the Goods or 
commence or complete the Services on the date or within the period 
(as the case may be) required under clause 2a or breaches any other 
term of the Contract;  

i.  ُینجزهاأو  الخدماتیشرع في تقدیم أو  السلع ُیرسلأو  وردالملم ُیسلم 
 ة) المطلوبحسب مقتضى الحالفي التاریخ أو في غضون الفترة (

 أو ؛العقد أحكام أو خالف أي حكم آخر من أ2البند بموجب 
 ii. the Supplier is unable to pay its debts as they fall due, 
ceases (or threatens to cease) to carry on its business, enters into 
any arrangement or composition with its creditors, commits any act 
of bankruptcy or an order is made or an effective resolution is 
passed for its winding up, or if a petition is presented to court, or if 
a receiver and manager, receiver, administrative receiver or 
administrator is appointed or suffers any foreign equivalent of the 
foregoing; or 

ii.  هدد  توقف (أوأو سداد دیونه عند استحقاقها،  عن الموردعجز
مع صلح أو  اتفاقاتأیة  أو أبرماالستمرار في أعماله،  عنوقف) التب

 ُمررأمر أو  صدراإلفالس أو أفعال أي فعل من  أو ارتكبه، دائنی
إلى المحكمة، أو  طلب بوضعه تحت الحراسةدم ، أو قُ بحله قرار سار

 ىأو عان تم تعیین حارس قضائي أو مدیر حوزة أو مدیر تفلیسة علیه
 أومكافئ أجنبي لما سبق؛ أي من 

 iii. the Buyer has reasonable grounds for suspecting that an 
event in clause 13a.ii has occurred or will occur, or that the 
Supplier will not deliver the Goods or provide the Services in 
accordance with the Contract. 

iii. بوقوع أو احتمالیة وقوع أسباب معقولة لالشتباه  المشتري كان لدى
أو  السلعسلم یُ ، أو أن المورد لن )ii) ((أ 13ما كما في البند حدث 

 .للعقدوفقا  الخدماتقدم ی
b. The Buyer reserves the right in the circumstances stated in 
clause 13a to remove from the premises where they are being made 
any the Goods in course of preparation for the Contract and to have 

 (أ) بأن ُیزیل 13البند الحق في الظروف المنصوص علیها في ب المشتريویحتفظ  ).ب(
 لعقدلالتحضیر  معرضفي  سلعأي  السلع،یجري فیها عمل التي  المقارمن 
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the same completed elsewhere or to remove from the premises 
where they are being processed or otherwise dealt with in 
connection with the Services any materials provided to or on behalf 
of the Supplier in connection with the Services.  The Buyer shall be 
entitled to charge the Supplier the costs incurred by the Buyer in 
having the Goods and/or the Services completed by others but shall 
credit to the Supplier a fair proportion of the price for any Services 
provided, the Goods or materials so removed or work in progress 
taken over by the Buyer. 

ة معالجفیها یتم  التي المقارمن  بأن ُیزیلفي مكان آخر أو  والعمل على إنجازها
أي من المواد المقدمة  ،خدماتبال یتصل مابطریقة أخرى فی العامل معهاأو  وادالم

عن  الموردأن یحاسب  للمشتريیحق و . بالخدماتفیما یتعلق  هنیابة عن أو للمورد
التي  الخدماتو / أو  السلعالحصول على معرض في  التي تكبدهاالتكالیف 

 الموردلصالح  بالتكالیفدائنــًا  أن ُیقّید رصیداً  یتعین علیه ولكنأنجزها آخرون؛ 
التي  الموادأو  سلعال وأ تم تقدیمها خدماتأي  نظیر سعر الشراءنسبة عادلة من ب

 .المشتري استلمه قید التنفیذ الذي أو العمل تمت إزالتها
c. The Parties acknowledge and agree that a Court order will not 
be required to give effect to any termination of this Agreement . 

حاجة إلى أمر من المحكمة لتنفیذ أي إنهاء لهذا ال على عدم ویوافقان الطرفانیقر  ).ج(
 .العقد

14. MISCELLANEOUS 14. أحكام متفرقة 
a. Each right or remedy of the Buyer under the Contract is without 
prejudice to any other right or remedy of the Buyer under this 
Contract or any other contract. 

دون المساس بأي  العقدبموجب  المشتري حق من سبیل انتصافحق أو  یكون كل ).أ(
 .أو أي عقد آخر العقدبموجب هذا  لمشتريل آخر سبیل انتصافحق أو 

b. Nothing in this Contract shall create or be deemed to create a 
partnership between the parties. 

 .حقیقة أو حكماً  الطرفینإنشاء شراكة بین أي حكم من شأنه  العقدال یوجد في هذا  ).ب(

c. The Supplier shall not assign, transfer, charge, subcontract or 
deal in any other manner with all or any of its rights or obligations 
under the Contract without the prior written consent of the Buyer. 

أو  العقدحقوقه أو التزاماته بموجب التنازل عن كل أو أي من  للموردال یجوز  ).ج(
أي ب علیهامن الباطن أو التعامل ترتیب رهن علیها أو التعاقد على تنفیذها أو  هانقل

 .المشتريطریقة أخرى بدون موافقة خطیة مسبقة من 
d. Any provision of these Conditions which is held by a competent 
authority to be invalid, void, voidable, unenforceable or 
unreasonable (in whole or in part) shall to the extent of such 
invalidity, voidness, voidability, unenforceability or 
unreasonableness be deemed severable and the other provisions of 
these Conditions and the remainder of such provision shall not be 
affected. 

أو  عدم صالحیتهمختصة تثبت أي جهة  الشروطأي حكم من أحكام هذه یعتبر  ).د(
(كلیا أو جزئیا)  عدم منطقیتهللتنفیذ أو  یهقابل عدم للبطالن أو یتهقابل بطالنه أو

إلى حد هذا االنعدام في الصالحیة أو البطالن أو القابلیة للبطالن أو عدم القابلیة 
هذه الشروط من ال تتأثر األحكام األخرى و  للتنفیذ أو عدم المنطقیة، قابال للفصل،

 .بذلك وما تبقى من هذا الحكم
e. Notices must be in writing, in English, to the Buyer’s or the 
Supplier’s address and may be delivered by hand, facsimile or by 
electronic mail.  If delivered by hand, the notice shall be deemed 
delivered on the first working day after day of delivery.    If 
delivered by facsimile or electronic mail, the notice will be deemed 
delivered at the time of transmission. 

أو  المشتري على عنوانباللغة اإلنجلیزیة، خطیة و  اإلخطاراتیجب أن تكون  ).ه(
وفي تسلیمها بالید أو الفاكس أو عن طریق البرید اإللكتروني.  ویجوز الموردعنوان 

وفي حالة . التسلیمأول یوم عمل بعد یوم  یحصل التسلیم، بالید حالة تسلیمها
 .في وقت اإلرسال یحصل التسلیمطریق الفاكس أو البرید اإللكتروني،  التسلیم عن

f. No failure or delay by the Buyer to exercise any right, power or 
remedy will operate as a waiver of it nor will any partial exercise 
preclude any further exercise of the same or of some other right, 
power or remedy. No remedy for the Buyer conferred by any of the 
provisions of the contract is intended to be exclusive of any other 
remedy, and every remedy will be cumulative and in addition to 
every other remedy.  

سبیل أو  صالحیةممارسة أي حق أو في  تأخرهأو  المشتريممارسة  ال تعتبر عدم ).و(
أي ممارسة جزئیة دون أي ممارسة أخرى  كما ال تحول تخلیا عنه؛بمثابة  انتصاف

سبیل االنتصاف أو ألي حق أو صالحیة أو سبیل أو  الصالحیةأو  لنفس الحق
أي من  بموجب لمشتريل ُیمنح سبیل انتصافأي من قصد یُ ال . انتصاف آخر

سبیل كل  ویكونآخر،  سبیل انتصاف أي عن بمعزلكون یأن  العقدأحكام 
 .آخر سبیل انتصافتراكمي وباإلضافة إلى كل  انتصاف

g. The provisions of these Conditions which expressly or 
impliedly have effect after termination of the Contract shall 
continue to be enforceable notwithstanding termination (including 
clauses 7, 8, 10, and 13b). 

 العقد إنهاءبعد  يأو ضمن صریحلها تأثیر یكون والتي  الشروطأحكام هذه  تستمر ).ز(
و  10و  8و  7نهاء (بما في ذلك البنود اإلعلى الرغم من  في السریان والنفاذ

 .(ب)13
h. The parties to the Contract do not intend that any of its terms 
will be enforceable by any person not a party to it. To avoid doubt, 
a person who is not a party to the Contract shall not have any rights 
under or in connection with it. 

ه. بأي شخص لیس طرفا  جانبوطه من أي من شر  إنفاذ العقد ال یقصد طرفي ).ح(
 ماأو فی بموجبأي حقوق  العقدلیس طرفا في  ال یكون ألي شخصلتجنب الشك، 

 .یتصل به
i. The Contract shall be governed by and construed in accordance 
with the laws of England and Wales.  

 .یلزوو  فسر وفقا لقوانین إنجلترایالعقد و هذا یخضع  ).ط(

All disputes, controversy or claims arising out of or in connection 
with this Contract, including any question regarding its existence, 
validity or termination, shall be referred to and be finally resolved 
by arbitration in accordance with the rules of the Dubai 
International Finance Centre ("DIFC")/London Court of 
International Arbitration (the "Rules"), which rules are deemed to 
be incorporated by reference into this condition. The number of 
arbitrators shall be one (1) appointed in compliance with the Rules 
and (i) the seat of the arbitration shall be the DIFC; (ii) the language 
of the arbitration shall be English; and (iii) the arbitration shall deal 

تعلق بهذا تنشأ عن أو فیما یالتي  اتمطالبالأو  اتخالفالأو  النزاعاتجمیع ُتحال  ).ي(
نهائیا  وُتحل، ئهأو إنها تهصالحیأو  تعلق بوجودهت مسألةالعقد، بما في ذلك أي 

عن طریق التحكیم وفقا لقواعد مركز دبي المالي العالمي ("مركز دبي المالي 
متضمنة في هذا ")، التي تعتبر القواعدالعالمي") / محكمة لندن للتحكیم الدولي ("

 وفقا للقواعد) 1واحدا ( محكمایكون عدد المحكمین  .شرطإلى هذا ال باإلشارة العقد
وتجرى إجراءات (ب)  ؛مقر التحكیم في مركز دبي المالي العالمي یكون) أو (

تكالیف التحكیم وجمیع  فيالتحكیم  ویفصلو (ج)  ؛لغة اإلنجلیزیةبالالتحكیم 
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with the question of the costs of the arbitration and all related 
matters. In the event that a dispute and/or arbitral proceedings take 
longer than six (6) months, such circumstance shall not form the 
basis of a procedural challenge to any arbitral award that is 
subsequently delivered. 
 

وقتا أطول و / أو إجراءات تحكیم  نزاع ما استغراقفي حال و المسائل ذات الصلة. 
 حكمأي  علىاإلجرائي  للطعن اأساس هذه الحالة فلن ُتشكل) أشهر، 6من ستة (

 یتم تسلیمه في وقت الحق. تحكیمي
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