وضعت شركة ريفلون للمنتجات االستهالكية ،نيابة عن نفسها وعن الشركات التابعة لها المعنية المنضمة إلى اتفاقية طلب شراء ريفلون،
يشار إليها فيما بعد "بريفلون" ،مجموعة أساسية من الشروط واألحكام التي ينبغي للموردين االلتزام بها.
فيما يلي قائمة بالشروط واألحكام المرافقة لطلب شراء ريفلون (يشار إليها فيما بعد "بطلب الشراء").
تكون جميع طلبات شراء ريفلون خاضعة لهذه الشروط واألحكام (يشار إليها فيما بعد "بالشروط واألحكام").

 .1بقبول طلب الشراء هذا ،يوافق المورد ويقبل بجميع الشروط واألحكام والقيود الظاهرة على جميع صفحات هذه الوثيقة .كما
يؤكد قبول طلب الشراء هذا على االمتثال الكامل من طرف المورد لقواعد مدونة سلوك الطرف الثالث لدى ريفلون وتعديالتها
من حين إلى آخر .إذا لم تكن لديك نسخة عن هذه السياسات في ملف ،فيرجى االتصال بممثل مشتريات ريفلون الخاص بك
لطلب واحدة.
 .2لن يكون طلب الشراء هذا ملزما لريفلون ما لم يكن معتمدا بواسطة ممثل مخول حسب األصول من ريفلون ،وال يمكن تغييره
أو تعديله أو تحويله أو إحالله أو إجراء أي تعديل آخر عليه دون موافقة خطية من ريفلون.
 .3يكون طلب الشراء هذا مقبوال لدى المورد طبقا لشروطه وأحكامه ،وبيان أي شروط أو أحكام إضافية أو مخالفة من طرف
المورد سيتم اعتباره بمثابة رفض .يمثل شحن البضاعة و/أو تقديم الخدمات استجابة لطلب الشراء هذا قبوال بالشروط واألحكام
الواردة فيه ،ويحل محل أي شروط أو أحكام مخالفة واردة في فاتورة العميل أو اإلقرار أو التغليف أو أي وثائق أخرى للمورد،
ما لم يكن هناك عقد أو اتفاقية أو بيان عمل موقَّع حسب األصول بين المورد وريفلون.
 .4تلتزم ريفلون بعدم إصدار فواتير بأسعار أعلى من تلك المبينة في هذه الوثيقة ما لم يكن ذلك مسموحا به بموجب أمر تغيير
موقَّع ومتفق عليه حسب األصول من ريفلون .يتعهد المورد بأن السعر (األسعار) المقيد مقابل البضائع و/أو الخدمات المغطاة
بموجب طلب الشراء هذا ،هو السعر األقل المقيد بواسطة المورد على المشتري من فئة مماثلة لريفلون بموجب شروط مماثلة
لتلك المحددة في هذه الوثيقة ،وأن تلك األسعار متوافقة مع القوانين واللوائح التنظيمية المطبقة والمعمول بها في وقت تقديم
مشتر آخر من نفس فئة ريفلون
عرض السعر والبيع والتسليم .يوافق المورد على أن أي تخفيض في السعر مقدم لريفلون أو أي
ٍ
على البضاعة و/أو الخدمات المغطاة بطلب الشراء هذا الحقا ألي استبدال لطلب الشراء هذا ،من شأنه أن يكون منطبقا على
طلب الشراء هذا .باستثناء أي شيء منصوص عليه خالف ذلك في هذه الوثيقة ،يشمل سعر العقد جميع الضرائب المطبقة،
ويوافق المورد على دفع أي ضريبة قيمة مضافة ،أو ضريبة مبيعات ،أو ضريبة إنتاج ،أو ضرائب أخرى ربما تكن مفروضة
على البضاعة و /أو الخدمات المطلوبة بموجب طلب الشراء أو بسبب بيعها أو استخدامها أو تسليمها.
 .5بالموافقة والقبول لطلب الشراء هذا ،يوافق المورد عل ى جميع وأي من شروط الدفع الخاصة بريفلون في البلد الذي تورد إليه
البضاعة و/أو الخدمات ما لم ينَصّ على خالف ذلك على وجه الوثيقة .يمكن خصم المبالغ المستحقة الدفع إلى المورد بموجب
هذه الوثيقة كعمليات تسديد وتسوية ألي مستحقات ،ويكون لريفلون الحق في أي وقت بخصم أي مبلغ يدين به المورد لريفلون
مقابل أي مبلغ مستحق أو واجب السداد إلى المورد.
 .6ينبغي أن تتوافق الشحنات المرسلة بموجبه مع الكميات الدقيقة لكل صنف مطلوب ،ويجب تسليمها في التواريخ المحددة .ينبغي
عدم تفسير التسليم في دفعات على أنه يشكل التزامات قابلة للفصل على المورد ،ويجوز لريفلون ،بحرية تقدير من طرفها،
التعامل مع مخالفة تسليم الدفعة على أنها مخالفة لتسليم الدفعات المتبقية .وتحتفظ ريفلون بالحق في رفض أي دفعات جزئية غير
مصرح بها أو فرض رسوم شحن على الشحنات الالحقة الناجمة عن الشحنات الجزئية أو غير الصحيحة.
 .7يلتز م المورد باتخاذ التدابير الالزمة للشحن على النحو المحدد على وجهة الوثيقة .يلتزم المورد بعدم القيام بعملية الشحن دون
الحصول على تعليمات الشحن من ريفلون ،وهذه التعليمات ينبغي تقديمها خطيا .ما لم يَجْ ِر االتفاق على خالف ذلك خطيا
بواسطة ريفلون ،يجب تغليف البضاعة بصورة صحيحة في صناديق وكراتين وتغليفها وشحنها بواسطة المورد إلى الوجهة
المحددة بواسطة ريفلون على وجه الوثيقة على حساب المورد وحده ،ويبقى ذلك على عاتق المورد ،ويتحمل المسؤولية عن
ذلك حتى تسليم الشحنات إلى تلك الوجهة ،في ذلك الوقت تنتقل ملكية البضاعة إلى ريفلون ،إال أنه وفي حال فشل المورد في
تأكيد تاريخ الشحن ألي شحنة ،فإن المخاطرة المذكورة تبقى على عاتق المورد حتى استالم ريفلون للشحنات في الوجهة
النهائية المحددة على وجه الوثيقة .تحتفظ ريفلون بالحق في فرض رسوم على المورد بتكاليف الشحن الكاملة للشحنة لشهادة
المطابقة للشحنات دون موافقة خطية من ريفلون أو ال تحمل رقم طلب شراء ريفلون وتحدد المحتويات أو التي لم تصدر خالف
ذلك وفقا لتعليمات المسار والشحن الصادرة عن ريفلون.
 .8يلتزم المورد بتقديم فواتير وشهادات ومعلومات أخرى معينة إلى ريفلون بصيغة معينة وفقا لما تطلبه ريفلون من حين إلى آخر.
ينبغي أن تكون الفاتورة مدعومة بشهادة شحن وبيان للشحنة أو إثبات آخر للشحنة يبين المحتويات ورقم طلب شراء ريفلون .لن
تتجاوز أي رسوم تسليم مصرح بها بواسطة ريفلون مستحقة الدفع بواسطة ريفلون التكلفة الفعلية للتسليم على النحو المحدد على
وجه الوثيقة ،وينبغي أن تكون مدعومة بنسخة عن فاتورة الشحن المسددة.
 .9تعتمد جداول اإلنتاج والتزامات المبيعات الخاصة بشركة ريفلون على تسليم البضائع و/أو الخدمات في التاريخ (التواريخ)
المحدد على وجه الوثيقة أو خالف ذلك المفاد بها رسميّا بواسطة الممثل المخول حسب األصول بواسطة ريفلون .لذلك يعد
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الوقت جوهر هذا العقد وفي حال عدم إتمام التسليم في التواريخ المحددة ،تحتفظ ريفلون بالحق دون تحمل أي مسؤولية ،إضافة
إلى حقوقها األخرى والتعويضات المقررة ،في إلغاء هذا العقد بموجب إشعار يكون نافذا فور استالمه بواسطة المورد أو لشراء
بضائع و/أو خدمات بديلة من مكان آخر أو تحميل المورد ألي خسائر متكبدة .ال ينبغي تفسير قبول تسليم البضائع و/أو
الخدمات المشحونة بعد التاريخ (التواريخ) المحدد للشح ن على أنه تنازل عن حقوق ريفلون في الحصول على تعويض عن
التسليم المتأخر.
 .11تكون البضائع و/أو الخدمات المشتراة بموجب هذه الوثيقة خاضعة للفحص والموافقة في وجهة ريفلون .تحتفظ ريفلون بالحق
إما في طلب تصحيح أو رفض وإعادة أي بضائع و/أو خدمات يتبين أنها غير مطابقة لطلب الشراء هذا والضمانات المنصوص
عليها في هذه الوثيقة .سيتم تحميل المورد التكاليف التي تتكبدها ريفلون فيما يتعلق بذلك الفحص واإلرجاع ،ويجوز لريفلون
شراء بضائع و/أو خدمات بديلة من مكان آخر وتحميل المورد أي خسارة متكبدة جراء ذلك .لن تكون ريفلون ملزمة بأي التزام
لفحص البضائع و/أو الخدمات قبل االستخدام أو إعادة البيع .سيتم التعامل مع الشكاوى أو اإلشعارات بخصوص أي عيوب في
البضائع ،أو إشعار بأي انتهاك آخر ،على أنها قد قدمت في غضون فترة زمنية معقولة في حال تم تقديمها في فترة زمنية
معقولة بعد استالم ريفلون إلشعار بت لك العيوب أو االنتهاكات األخرى .إن تخلف ريفلون عن بيان أي عطل معين عند الرفض
لن يحول دون استناد ريفلون إلى عيوب غير مبينة لتبرير الرفض أو بيان وقوع انتهاك.
 .11يلتزم المورد بمراعاة السرية في جميع المعلومات المقدمة بواسطة ريفلون والتعامل معها كملكية خاصة ،ويشمل ذلك دون حصر بيانات
األسعار والحجم .يلتزم المورد ببذل عناية معقولة ،وفي كل األحوال لن تقل عن العناية المبذولة لحماية معلوماته السرية الخاصة ،لحماية
المعلومات الخاصة بريفلون ،ويلتزم بعدم استغالل المعلومات ألي غرض عدا الوفاء بالتزاماته المقررة بموجب طلب الشراء هذا .كما

يوافق المزود على أنه سيكون مصرحا فقط ألولئك الموظفين والوكالء لدى المورد الذين يحتاجون إلى الوصول إلى معلومات
ريفلون بالوصول إلى تلك المعلومات ،وإلى المدى والحد الالز َمين ألداء التزاماتهم ،ويلتزم المورد بضمان التزام وامتثال أولئك
الموظفين وا لوكالء ووعيهم بالتزامات السرية المنصوص عليها في هذه الوثيقة .يلتزم المورد بعدم نشر أو إعالن حقيقة أن
ريفلون قد تعاقدت لشراء بضائع أو خدمات من المورد.
 .12يضمن المورد أن البضائع و/أو الخدمات التي سيتم تسليمها بموجب طلب الشراء هذا سوف تكون مطابقة للوصف المبين في
أمر الشراء هذا والعينات والمواصفات التي تم وضع طلب الشراء بناء عليها؛ وأن البضائع و/أو الخدمات من أفضل المواد كما
أنها متقنة الصُّ نع ،وصالحة للعرض في السوق والبيع والشراء ،ومناسبة للغرض الذي تم شراؤها من أجله ،وخالية من أي
عيوب ،وأن البضائع و/أو الخدمات المسلمة بموجب طلب الشراء وكل جزء منها ال يمثل انتهاكا ألي براءة اختراع أو عالمة
تجارية أو اسم تجاري أو حقوق نشر وتأليف أو أي حقوق ملكية أخرى ألي طرف ثالث ،وأن المورد يمتثل وسوف يستمر في
االمتثال خالل أداء طلب الشراء هذا ألحكام جميع القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها أو التي يمكن أن يترتب على ريفلون
مسؤولية منها .ال ينبغي اعتبار التضمين الصريح للضمانات والتعهدات في هذه الوثيقة بواسطة المورد بمثابة تنازل عن أي
ضمانات أخرى قد تكون ضمنية في أي قانون أو حقيقة أو منصوصا عليها في أي قانون مطبق أو أي الئحة تنظيمية معمول
بها .تبقى جميع الضمانات الصريحة والضمنية سارية ونافذة بعد التسليم والفحص والدفع بواسطة ريفلون.
 .13يوافق المورد على تعويض ودرء الضرر عن ريفلون والشركات التابعة لها ومديريها المعنيين والمسؤولين والموظفين
والوكالء والخلفاء والمتنازل لهم والممثلين ضد أي من وجميع الخسائر أو المطالبات أو األضرار أو األحكام أو المصاريف أو
أي تكاليف أخرى (يشمل ذلك رسوم المحاماة المعقولة) تتكبدها ريفلون أو تنجم عن أي فعل أو امتناع عن فعل من المورد أو
تكون ناجمة عن أي مطالبة أو دعوى أو إجراء قضائي أو قضية ناشئة عن انتهاك أي ضمانات منصوص عليها في هذه
الوثيقة ،أو أي إضرار بالممتلكات أو إصابة (يشمل ذلك الوفاة) ألشخاص (يشمل ذلك موظفي المورد أو ريفلون سواء أكانوا
في مباني عمل المورد أو ريفلون) يمكن أن تعزى بأنها قد وقعت في سياق أداء المورد اللتزاماته أو عيوب في البضائع و/أو
ال خدمات أو فشل البضاعة و/أو الخدمات في خدمة االستخدامات المنصوص عليها ،أو انتهاك أي حكم من األحكام المنصوص
عليها في هذه الوثيقة .كما يوافق المورد ،وبناء على طلب من ريفلون ،على أن يقوم وعلى حسابه الخاص بالدفاع ودرء الضرر
عن ريفلون ضد أي مطالبة أو قضية أو دعو ى أو إجراءات قانونية وقضائية مرفوعة ضد ريفلون .تبقى أحكام هذه الفقرة نافذة
وسارية بعد القبول والدفع وتنتقل إلى ريفلون وخلفائها والمتنازل لهم والعمالء.
 .14في حال إخالل المورد بأداء أي من الشروط واألحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو انتهاكه ألي من االلتزامات الواردة
في الوثيقة ،أو في حال إعسار المورد أو القيام بأي تنازالت عن الملكية ألي دائنين أو رفع التماس إفالس بواسطة أي وصي أو
محصل أو ضده أو مسؤول تصفية مماثل معين على أي من ممتلكاتها ،عندها يجوز لريفلون إلغاء طلب الشراء هذا بالكامل أو
جزئيّا بموجب إشعار خطي ،ولن يكون عليها أي التزام تجاه المورد ناجم عن ذلك اإللغاء أيا كان ،ويكون لها في حال وجود أي
انتهاك من طرف المورد ،حق الحصول على جميع التعويضات التي ينص عليها القانون.
 .15ما لم يَجْ ِر االتفاق على خالف ذلك خطيّا بواسطة ريفلون ،تكون وتبقى جميع مفاهيم التصميم والمخططات والمواصفات
والمخططات والتركيبات والمواد وأجهزة القص والقوالب والسكائب والنقوش وأي ممتلكات أخرى مقدمة إلى المورد بواسطة
ريفلون أو مدفوعة بالتحديد بواسطة ريفلون لالستخدام في أداء طلب الشراء هذا ملكية حصرية لريفلون ،وينبغي أن تبقى
منفصلة عن أي مم تلكات أخرى ،ويجب تعريفها بوضوح على أنها ملكية لريفلون ،وتكون خاضعة لإلزالة في أي وقت دون
تكلفة إضافية بناء على تعليمات من ريفلون ،ويجب استخدامها فقط في استيفاء طلبات الشراء من ريفلون ،ويحتفظ بها المورد
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على مسؤوليته الشخصية ويعمل على حمايتها وتأمينها بواسطة المورد على تكلفة المورد عندما تكون في عهدته أو تحت
سيطرته بقيمة مساوية لتكلفة إعادتها إلى جانب الخسارة المستحقة الدفع إلى ريفلون .سيتم تقديم أي صور أو شهادات لتأمين
معين إلى ريفلون عند الطلب.
ما لم يَجْ ِر تحديد خالف ذلك بواسطة ريفلون خطيّا ،لن تقوم ريفلون بإعادة أو دفع ثمن أي أسطوانات أو قوارير أو باليتات أو
حاويات أو بكرات .ولن تقوم ريفلون بأي حال من األحوال بإعادة أو دفع ثمن أي أسطوانات أو قوارير أو باليتات أو حاويات
أو بكرات وما إلى ذلك ما تكن مميزة بشكل بارز على أنها "مسترجعة  -ملكية ـــــــــــــــــــــ (اسم ريفلون)".
 .16التوقف أو اإلعاقة الكبيرة ألعمال ريفلون ،كليّا أو جزئيّا ،بسبب حريق أو فيضان أو زلزال أو عاصفة أو إضراب ،أو حرب أو
حدث قضاء وقدر أو حصار أو حظر مفروض أو اضطرابات مدنية ،أو الئحة تنظيمية حكومية أو أي أسباب أخرى خارجة
عن إرادة وسيطرة ريفلون (سواء أكانت مماثلة أو مخالفة لما سلف ذكره) ،ينبغي أن يمنح ريفلون خيار إلغاء جميع طلبات
الشراء هذه أو أي جزء منها فيما يتعلق بالبضائع و/أو خدمات منصوص عليها في طلب الشراء دون تحمل أدنى مسؤولية عن
البضائع الملغاة.
 .17إضافة إلى الحق في اإللغاء وعدم اإلخالل بهذا الحق بموجب أي حكم آخر في هذه الوثيقة ،يجوز لريفلون ،وفقا لما تراه مناسبا،
إلغاء طلب الشراء هذا بالكامل أو جزئيّا بواسطة إشعار خطي ،ويكون ذلك اإللغاء خاضعا للشروط التالية( :أ) إذا كان طلب
الشراء يغطي مواد مصنعة أو تم تصنيعها حسب مواصفات ريفلون ،يلتزم المورد عند استالم إشعار معين بإيقاف جميع
األعمال المتعلقة بطلب الشراء هذا .في تلك الحالة ،تلتزم ريفلون بدفع تعويض إلى المورد ،ويلتزم المورد بقبول تعويض كامل
عن الت كاليف الفعلية المباشرة والموثقة والتكاليف الخاصة المتكبدة حتى تاريخ إيقاف العمل؛ شريطة أال يتجاوز ذلك المبلغ
اإلجمالي الذي سيتم تسديده إلى المورد بموجب ذلك اإللغاء ،إضافة إلى الدفعات المسددة مسبقا ،السعر اإلجمالي المتفق عليه
المحدد في طلب الشراء .تكون الب ضائع أو األجزاء غير المكتملة منها ملكية لريفلون ،ويلتزم المورد باالحتفاظ بها بأمان لفترة
معقولة من الزمن رهنا بإشعار تصرف خطي من ريفلون( .ب) إذا كان األمر يغطي بضائع مخزون معيارية ،فسيتم تسوية أي
مطالبة للمورد على أساس التكاليف المعقولة المتكبدة بواسطة المورد .لن يكون على ريفلون أي التزام تجاه تسديد أي رسوم
إلغاء أو أي مصاريف أخرى ،باستثناء تسديد أي دفعة ،ويخضع ذلك ألي شروط أو أحكام مطبقة للبضائع المشحونة فعليا قبل
اإلنهاء.
 .18يكون المورد مسؤوال عن أي التزامات فيما يتعلق بموظفيه ،سواء أكانت أجورا أو رواتب أو تعويضا آخر أو ضمانا اجتماعيّا أو تأمين
بطالة أو توقفا عن العمل أو تقاعدا أو تعويضا للعمال أو خالف ذلك أو اإلصابات أو اإلضرابات التي تلحق بالغير بسببه أو بسبب وكالئه
أو ممثليه أو موظفيه ،ويلتزم بتعويض ودرء الضرر عن ريفلون من وضد أي من تلك المسؤوليات أو االلتزامات مهما كانت طبيعتها.
يلتزم المورد بالحفاظ على تغطية تأمينية معينة لدى شركات تأمين ذات سمعة جيدة من طرف ثالث فيما يتعلق بجميع الخسائر واألضرار
واإلصابات التي يمكن أن تحدث فيما يتصل بعمليتها وأدائها بموجب هذه الوثيقة بمبالغ وبناء على شروط معينة ال تقل عن تلك الشروط
والمبالغ المعقولة والمعتادة في شركته .يجب أن تذكر وثائق التأمين هذه اسم ريفلون على أنها طرف إضافي مؤمن عليه .يلتزم المورد
بعدم إجراء أي تغيير في وثيقة التأمين أو التغطية بموجب هذه الوثيقة ،وعدم السماح بإنهاء تلك التغطية التأمينية دون موافقة خطية مسبقة
من ريفلون .يتنازل المورد عن جميع الحقوق في المطالبة ضد ريفلون والشركات التابعة لها ومديريها المعنيين والمسؤولين والموظفين
فيما يخص أي استرداد من ذلك التأمين أو بموجبه .يلتزم المورد وعلى حسابه الخاص بالحصول على تنازل عن شروط الحلول من أي
شركة تأمين عن أي مصلحة أو منفعة ربما تكون للمورد أو لشركة التأمين تلك في أي استرداد بواسطة ريفلون .يلتزم المورد ،بعد تنفيذ
هذه الوثيقة ،بتسليم إثبات مقنع إلى ريفلون بالتغطية التأمينية السالفة الذكر (يشمل ذلك دون حصر شهادات التأمين إلى جانب موافقات وثيقة
التأمين المناسبة) والتأكيد على أي تأمين آخر لصالح ريفلون أو الشركات التابعة ال تقوم على دفع اشتراكات وأنها إضافة إلى أي تأمين
مقدم بواسطة المورد.
 .19إذا كان هناك أي استرداد للمنتجات ،أو أي من مكوناتها وأجزائها ،أو أي منتج مدمج في المنتجات الموردة بواسطة المورد والخاضعة
ألمر شراء معين ("منتج مسترد") ،يلتزم المورد بتقديم المساعدة المعقولة إلى ريفلون في وضع استراتيجية استرداد والتعاون مع ريفلون
وأي هيئة أو كيان أو سلطة حكومية معنية ("هيئة حكومية") في مراقبة عملية االسترداد وإعداد تقارير معينة حسب المقتضى .يلتزم
المورد بعد المبادرة طوعا بأي عملية استرداد ألي منتجات أو أي من مكوناتها أو أجزائها أو أي منتج مدمج في المنتجات الخاضعة ألمر
شراء دون موافقة خطية مسبقة من ريفلون .يلتزم كل مورد ،بموجب طلب من ريفلون ،بتقديم المساعدة المعقولة إلى ريفلون في تحديد
موقع أي منت جات واسترداد أي منتجات أو منتجات مستردة غير مطابقة للمتطلبات الواردة في طلب الشراء .يلتزم كل مورد وعلى الفور
بإشعار ريفلون وتقديم نسخ لها عن أي مراسالت ،سواء أكانت فيما يتعلق باالستردادات أو خالف ذلك مع أي هيئة حكومية .يلتزم المورد
وعلى نفقته الخاصة بإعادة العمل أو اإلتالف لجميع المنتجات المستردة المعيبة عند التسليم إلى ريفلون امتثاال لجميع القوانين واألحكام
واللوائح التنظيمية المعمول بها والتعليمات المعقولة من ريفلون .يلتزم المورد بعدم الكشف أو اإلفصاح عن أي معلومات فيما يتعلق
باالسترداد إلى أي طرف ثالث.

 .21لن يكون طلب الشراء هذا والحق أو االلتزام باألداء بموجب هذه الوثيقة قابال للتنازل أو التفويض بواسطة المورد ،وال يجوز
التعاقد من الباطن على البضائع و/أو الخدمات التي سيتم تقديمها بموجب هذه الوثيقة بواسطة المورد دون الحصول على موافقة
خطية مسبقة من ريفلون ،وسوف تكون أي محاولة تنازل أو تفويض أو تعاقد من الباطن باطلة والغية لجميع األغراض.
 .21ال ينبغي تفسير أي تنازل عن أي انتهاك أو أي شروط وأحكام في طلب الشراء هذا على أنها تنازل عن أي انتهاك الحق لذلك
البند أو الشرط أو أي بند أو شرط آخر ذي طبيعة مشابهة أو مختلفة عنها أو أي أمر شراء آخر ،كما ال يجب اعتبار استالم
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البضاعة بموجب طلب الشراء هذا بمثابة تنازل عن أي من حقوق ريفلون فيما يخص أي إخالل سابق من طرف المورد في
االمتثال ألحكام طلب الشراء هذا.
 .22باستثناء أن يكون هناك عقد مبرم ومنفذ حسب األصول ،أو اتفاقية أو بيان عمل بين المورد وريفلون يغطي تحديدا البضائع
والخدمات الخاضعة لطلب الشراء هذا ،حيث يمثل طلب الشراء هذا مجمل االتفاق بين المورد وريفلون ،ويجب اعتبار أي
مواصفات أو مخططات أو إشعارات أو تعليمات أو إشعارات هندسية أو بيانات تقنية مشار إليها على وجه هذه الوثيقة أنها جزء
ال يتجزأ من هذه الوثيقة باإلشارة إليها على أنها واردة بالكامل ومنصوص عليها في هذه الوثيقة .في حال وجود أي تناقض بين
هذه الشروط واألحكام والم سائل الواردة على وجه الوثيقة ،تكون السيادة والمرجعية لألخيرة .يوافق كل من ريفلون والمورد
صراحة على أن جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها بموجب أمر الشراء هذا وأي عقد ناشئ عنه تكون خاضعة
ومنظمة ومفسَّرة وفقا لقوانين والية نيويورك ،ويوافق المورد وريفلون على الخضوع لالختصاص الحصري القضائي للمحاكم
الفيدرالية الواقعة في مدينة نيويورك لتسوية وحل أي نزاع ناجم عن هذه الوثيقة.
 .23ما لم يَجْ ِر االتفاق على خالف ذلك في عقد أو اتفاقية أو بيان عمل مبرم حسب األصول بين ريفلون والمورد ،لن يكون المورد
موردا حصريّا للبضائع و/أو الخدمات ،ويجوز لريفلون شراء تلك البضائع أو الخدمات من أي مصدر آخر قد تختاره .في حال
إخالل المورد بالتوريد إلى ريفلون وفقا لطلب الشراء هذا ألي سبب كان ،يجوز لريفلون الحصول على البضائع المنتجة و/أو
الخدمات المقدمة بواسطة طرف ثالث ،ويلتزم المورد بتوفير إمكانية وصول ريفلون أو من ينوب عنها إلى جميع المواد الفنية
ومواد الملكية والمعلومات والتقنيات الالزمة أو التي تساعد ريفلون أو من ينوب عنها في شراء المواد المطلوبة أو إنتاجها أو
الترتيب مع مورد بديل لتلك البضائع أو الخدمات.
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