حافظة شروط عميل إتش بي
رقن  /أرقام االتفاقية عند طلبها:
إتش بي.......................:
عميل..........................:

شروط عميل شركة هوليت باكرد
 -1األطراف .تمثل هذه البنود االتفاقٌة (االتفاقية) التً ت نظم شراء منتجات وخدمات من شركة
هولٌت باكارد والمشار إلٌها فً فقرة التوقٌع الحقا بـ "(شركة إتش بً) من العمٌل المشار إلٌه
الحقا بـ "العميل".
 -2الطلبيات  " .الطلبية " هً الطلبٌة المقبولة والمتضمنة ألي وثائق مؤٌدة كما حددها الطرفان
وتم إدراجها كملحق أو اإلشارة إلٌها كمرجع (" وثائق مؤيدة ") .وقد تشمل ال وث ائ ق
ال مؤي دة (على سبٌل المثال) قوائم المنتج ومواصفات األجهزة أو البرامج ووصف الخدمة
القٌاسٌة أو المشتراة و وث ائ ق والبٌانات والملحقات الخاصة بها وبٌانات العمل والضمانات
المنشورة واتفاقٌات تقدٌم الخدمات وقد تكون متاحة للعمٌل فً نسخة ورقٌة أو عن طرٌق الموقع
الخاص بشركة إتش بً.

 -3النطاق وتقديم الطلبية ٌ .جوز للعمٌل استخدام هذه البنود لطلب واحد أو كإطار لطلبات متعددة.
باإلضافة إلى ذلك ٌمكن استخدام هذه البنود بصفة عامة من قبل "الشركات التابعة" للطرفٌن
وٌُقصد به أي كٌان ٌدار أو ٌدٌر أو تحت إدارة مشتركة مع أي طرف .وٌمكن للطرفٌن تأكٌد
موافقتهم على هذه البنود إما عن طرٌق التوقٌع كما هو محدد فً نهاٌة هذه البنود أو عن طرٌق
اإلح ال ة إلى هذه البنود فٌما ٌخص الطلبٌات  .وتدخل الشركات التابعة فً نطاق هذه البنود من
خالل ا صدار الطلبٌات التً تحدد تقدٌم المنتج أو الخدمة فً نفس دولة الشركة التابعة لشركة
إتش بً التً قبلت الطلبٌة مع اإلح ال ة

إلى هذه الشروط وتحدٌد أي شروط أو تعدٌالت

إضافٌة تعكس القانون المحلً أو أسالٌب العمل.
 -4تجهيز األوامرٌ .جوز للعمٌل تقدٌم الطلبٌات لشركة إتش بً عن طرٌق موقعنا أو البوابة
الخاصة بالعمالء أو بخطاب أو فاكس أو بالبرٌد اإللكترونً .وحٌثما كان ذلك مناسبا ً ٌجب أن
تحدد الطلبٌات تارٌخ التسلٌم .وفً حاله مد العمٌل مٌعاد تسلٌم الطلبٌة القائمة ألكثر من تسعٌن
(ٌ )00وما ً ٌعتبر ذلك طلبٌة جدٌدة  .وٌجوز للعمٌل إلغاء طلبٌة أجهزة بدون تحمل أي مصارٌف
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حافظة شروط عميل إتش بي
رقن  /أرقام االتفاقية عند طلبها:
إتش بي.......................:
عميل..........................:

فً غضون خمسة ( )5أٌام عمل قبل تارٌخ الشحن.
 -5األسعار والضرائب .تحدد األسعار كما هً مذكورة كتابٌا ً من شركة إتش بً أو فً حالة عدم
وجود تسعٌرة مكتوبة فالسعر سٌكون كما هو مبٌن على شبكة اإلنترنت أو بوابة العمالء أو قائمة
أسعار شركة إتش بً المنشورة عند تقدٌم الطلبٌة  .وال تشمل األسعار على الضرائب والجمارك
والرسوم (متضمنة التركٌب والشحن والتسلٌم) ما لم ٌتفق خالف ذلك .وإذا تطلب القانون أي
ضرٌبة مقتطعة فٌرجً االتصال بوكٌل مبٌعات (طلبات) شركة إتش بً لمناقشة اإلجراءات
المناسبة .وتطالب شركة إتش بً بشكل منفصل بالمصروفات الفعلٌة المعقولة كتكالٌف السفر
المفروضة لتقدٌم الخدمات المهنٌة  /االستشارٌة.
 -6الفواتير والدفعٌ .وافق العمٌل على دفع جمٌع المبالغ المفوترة فً غضون ثالثٌن )ٌ (45وما ً من
تارٌخ فاتورة شركة إتش بً .إذا أخفق العمٌل فً دفع المبالغ عند استحقاقها ٌجوز لشركة إتش بً
تعلٌق أو إلغاء األوامر أو الخدمات ال ُم َعلقة.
 -7الملكية .تنتقل مخاطر الخسارة أو التلف وملكٌة منتجات األجهزة للعمٌل أو من ٌمثله عند التسلٌم.
وتحتفظ شركة إتش بً وف قا ل ما ٌسمح ب ه القانون بحق حماٌة المنتجات المباعة حتى ٌتم
استالم المبلغ كامالً.
 -8التسليم .تبذل شركة إتش بً كافة الجهود الممكنة تجارٌا ً لتسلٌم المنتجات فً الوقت المحدد
.وٌجوز لشركة إتش بً أن تختار تسلٌم البرامج والمعلومات المتعلقة بالمنتج  /الترخٌص إما عن
طرٌق النقل اإللكترونً أو التحمٌل.
 -9التركيب .إذا وفرت شركة إتش بً التركٌب عند شراءالمنتج فٌوضح إرشادات موقع شركة إتش
بً )متوفر عند الطلبٌة ) الوسائل التً ٌحتاج العمٌل توفٌرها .وس ُتجري شركة إتش بً إجراءات
واختبارات التركٌب القٌاسٌة للتأكد من االنتهاء.
-11

خدمات الدعمٌ .مكن وصف خدمات دعم شركة إتش بً فً مواد الدعم المعمول بها والتً

تشمل وصف عرض شركة إتش بً ومتطلبات االستحقاق وقٌود الخدمة ومسئولٌات العمٌل فضالً
عن نظم العمالء التً ٌتم دعمها.
-11

االستحقاق .ال ٌشمل دعم والتزامات ضمان شركة إتش بً الدعاوى الناتجة عن:
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رقن  /أرقام االتفاقية عند طلبها:
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 .1سوء إعداد الموقع أو ظروف الموقع أو البٌئة ال مح يطة أو غٌرها من حاالت عدم االمتثال
للوثائق المؤٌدة المعمول بها.
 .2التعدٌالت أو سوء صٌانة النظام أو المقاٌسة التً لم تقم بها شركة إتش بً أو التً لم ت ق بل بها
شركة إتش بً
 .3عطل أو قصور وظٌفٌة فً أي برنامج لم تقم شركة إتش بً بإنتاجها أو المنتج الذي ٌؤثر على
أنظمة

تتلقً

دعم

شركة

بً.

إتش

 . 4البرمجٌات الخبٌثة (مثل الفٌروسات والدودة الحاسوبٌة  ...إلخ) التً لم تدخلها شركة إتش بً.
 .5أو سوء االستخدام أو اإلهمال أو الحوادث أو الحرائق أو أضرار المٌاه أو االضطرابات
الكهربائٌة أو النقل من قبل العمٌل ،أو ألسباب أخرى خارجة عن سٌطرة شركة إتش بً.
الخدمات المهنية .تقدم شركة إتش بً أي استشارات مطلوبة خاصة بتكنولوجٌا المعلومات أو

-12

التدرٌب أو الخدمات األخرى كما هو موضح فً مواد الدعم المتفق علٌها.
-13

قبول الخدمات المهنيةٌ .تم وصف عملٌة القبول (إن وجدت) فً مواد الدعم ذات الصلة

 ،و ُتطبق فقط على المنتجات المسلمة المحددة وال تنطبق على غٌرها من المنتجات أو الخدمات
التً تقدمها شركة إتش بً.
-14

المقترنات .تعتمد مقدرة شركة إتش بً على تقدٌم الخدمات على التعاون المعقول

والمناسب من العمٌل ودقة وإكتمال أي بٌانات مطلوبة من العمٌل لتقدٌم الخدمات.
-15

تغيير األوامرٌ .وافق كل منا على تعٌٌن ممثل للمشروع لٌكون بمثابة نقطة اتصال رئٌسٌة

فً إدارة تقدٌم الخدمات وفً التعامل مع المواضٌع التً قد تنشأ .وٌتطلب طلبات تغٌٌر نطاق
الخدمات أو المنتجات المسلمة تغٌٌر األمر الذي وقعه كال الطرفٌن.
-16

كفاءة المنتج .تتمتع كل منتجات األجهزة التً تحمل عالمة شركة إتش بً ببٌان ضمان

محدود لشركة إتش بً المحدودة والتً ٌتم توفٌرها مع المنتجات أو بطرق أخرى .وٌبدأ ضمان
األجهزة من تارٌخ التسلٌم أو عند االقتضاء عند االنتهاء من تركٌب أو (فً حالة تأ ُخر العمٌل
تركٌب شركة إتش بً) فً غضونٌ 30وما ً على األكثر من تارٌخ التسلٌم .وتحصل المنتجات
التً ال تحمل عالمة شركة إتش بً على تغطٌة الضمان كما ٌحدده المورد اآلخر ال م ع ني

Page 3 of 9

حافظة شروط عميل إتش بي
رقن  /أرقام االتفاقية عند طلبها:
إتش بي.......................:
عميل..........................:

ب األم ر.
-17

أداء البرامجُ .ت َطابق البرامج التً تحمل عالمة شركة إتش بً مادٌا ً المواصفات

المُخصصة لها وتكون خالٌة من البرمجٌات الخبٌثة عند التسلٌم .وما لم ٌنص على خالف ذلك تبدأ
ضمانات شركة إتش بً لمنتجات البرامج من تارٌخ التسلٌم وتستمر لمدة تسعٌن )ٌ (90وما ً .وال
تضمن شركة إتش بً أن عملٌة تشغٌل منتجات البرامج تكون دون انقطاع أو تكون خالٌة من
األخطاء أو أن منتجات البرامج تعمل فً مكونات األجهزة والبرامج خالف ما تم التصرٌح به فً
الوثائق المؤٌدة شركة إتش بً.
-18

أداء الخدماتٌ .تم تأدٌة الخدمات ط ب قا للممارسات والمعاٌٌر التجارٌة المتعارف علٌها

عموما ً .وٌوافق العمٌل على تقدٌم إخطار فوري عن أي استفسارات عن الخدمة.
-19

دعاوى الضمان .عند تلقً دعوى ضمان ساري عن منتج من أجهزة أو برامج إتش بً

تقوم شركة إتش بً إما بإصالح العٌب ذات الصلة أو استبدال المنتج .وفً حالة عدم قدرة شركة
إتش بً على إتمام اصالح أو استبدال المنتج فً غضون فترة زمنٌة مناسبة ٌحق للعمٌل استرداد
المبلغ المدفوع كامالً بشرط إعادة المنتج فوراً إلى شركة إتش بً (فً حالة األجهزة) أو عند
تأكٌد العمٌل كتابٌا ً بأن البرنامج ذات الصلة تم تدمٌره أو أُصٌب بعطل دائم .وتقوم شركة إتش بً
بدفع تكالٌف شحن المنتج الذي تم إصالحه أو استبداله إلى العمٌلٌ .كون العمٌل مسئوالً عن شحن
المنتج إلى شركة إتش بً .وتوضح هذه البنود كل مطالبات دعاوى الضمان .وال تقر شركة إتش
بً كل الضمانات األخرى للحد الذي ٌسمح به القانون.
-21

حقوق الملكية الفكرية .ال ٌجوز نقل ملكٌة أي ملكٌة فكرٌة بموجب هذه االتفاقٌةٌ .منح

العمٌل شركة إتش بً حق ورخصة غٌر حصرٌة فً جمٌع أنحاء العالم بدون تكالٌف ألي ملكٌة
فكرٌة ضرورٌة لشركة إتش بً ووكالئها للقٌام بالخدمات المطلوبة .وإذا أنتجت شركة إتش بً
منتجات خصٌصا ً للعمٌل والمحددة فً مواد الدعم ،تمنح شركة إتش بً العمٌل ترخٌص غٌر
حصري فً جمٌع أنحاء العالم بدون تكالٌف لنسخ واستخدام نسخ من المنتجات داخلٌا ً.
-21

انتهاك حقوق الملكية الفكرية .تدافع و /أو تسوي شركة إتش بً أي دعاوى ضد العمٌل

الذي تدعً أن السلع أو الخدمات التً تحمل عالمة شركة إتش بً كما هو مقدم بموجب هذا
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رقن  /أرقام االتفاقية عند طلبها:
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عميل..........................:

االتفاق ٌشكل انتهاكا لحقوق الملكٌة الفكرٌة لطرف ثالث .وتعتمد شركة إتش بً على إخطار
عاجل من العمٌل بالدعوي والتعاون مع دفاعنا .وٌجوز لشركة إتش بً تعدٌل المنتج أو الخدمة
بحٌث تكون غٌر مخالفة و غٌر مماثلة أو قد نقوم بتقدٌم ترخٌص .وإذا لم تتوافرهذه الخٌارات
سنقوم برد المبلغ المدفوع للعمٌل مقابل المنتج المتضرر فً السنة األولى أو قٌمة االستهالك
المنصوص علٌه بعد ذلك أو رصٌد أي مبلغ مدفوع مسبقا بالنسبة لخدمات الدعم أو المبلغ المدفوع
بالنسبة للخدمات المهنٌة  /االستشارٌة .وتعتبر شركة إتش بً غٌر مسئولة عن الدعاوى الناتجة
عن أي استخدام غٌر مُصرح به للمنتجات أو للخدمات.
-22

منح الترخيص .تمنح شركة إتش بً العمٌل رخصة غٌر حصرٌة الستخدام نسخة أو

إصدار البرنامج الذي ٌحمل عالمة شركة إتش بً المدرجة فً

الطلبٌة .ال ٌسمح باستخدام

الترخٌص إال فً إطار االستعمال الداخلً فقط (ولٌس للبٌع) وٌخضع ألي بٌانات محددة لترخٌص
البرامج ال م توف ر فً منتج البرنامج أو الوثائق المؤٌدة الخاصة به .تحكم شروط ترخٌص
الطرف الثالث للبرامج التً ال تحمل عالمة شركة إتش بً فً استخدامه.
-23

التجديداتٌ .جوز للعمٌل طلب ُن َسخ من البرامج الجدٌدة أو إصدارات أو تجدٌدات الصٌانة

("التجديدات"( ،إذا توفرت بشكل منفصل أو من خالل اتفاقٌة دعم برامج شركة إتش بً .وٌجوز
تقدٌم تراخٌص أو رسوم إضافٌة لهذه التجدٌدات أو الستخدام هذه البرامج فً أي بٌئة مجددة.
وتخضع التجدٌدات إلى شروط الترخٌص السارٌة فً الوقت الذي أتاحتها فٌه شركة إتش بً
للعمٌل.
 -24شروط الترخيصٌ .جوز لشركة إتش بً مراقبة قٌود االستخدام /الرخصة عن بُعد وفً حالة
توفٌر شركة إتش بً لبرنامج إدارة الرخصة ٌوافق العمٌل على تركٌبه واستخدامه فً غضون
فترة معقولة من الزمن .و ٌجوز للعمٌل نسخ أو تعدٌل أي منتج برمجً م َُر َخص فقط ألغراض
األرشفة أو إذا كانت خطوة أساسٌة فً االستخدام المصرح به للبرنامج .وٌجوز للعمٌل استخدام
هذه النسخة األرشٌفٌة دون دفع رخصة إضافٌة فقط عند تعطل النظام األساسً .وال ٌجوز للعمٌل
نسخ البرامج المرخصة خالف ذلك االستخدام أو توفٌرها ألي شبكة توزٌع خارجٌة عامة .وتتطلب
التراخٌص التً تسمح باستخدام أكثر من شبكة داخلٌة للعمٌل الدخول المقٌد للمُس َتخدِمٌن المصرح
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رقن  /أرقام االتفاقية عند طلبها:
إتش بي.......................:
عميل..........................:

لهم فقط .وال ٌسمح للعمٌل بتعدٌل أو إجراء هندسة عكسٌة أو فك شفرة أو عمل أي مشتقات من
البرامج المُرخصة للعمٌل بموجب هذه االتفاقٌة ما لم ٌسمح به النظام األساسً وفً هذه الحالة ٌمد
العمٌل شركة إتش بً بالمعلومات المفصلة المعقولة حول هذه األنشطة.
 -25مدة الترخيص وانتهاؤهٌُ .منح البرنامج رخصة بشكل دائم ما لم ٌنص على خالف ذلك بشرط
إذا اخفق العمٌل فً االمتثال لشروط هذا االتفاقٌة فٌجوز لشركة إتش بً إنهاء الترخٌص بناء على
إشعار كتابً .وفور اإلنهاء أو عند الفسخ أو فً حالة وجود رخصة محدودة األجل ،فٌجب على
العمٌل تدمٌر كل نسخ البرنامج أو إعادتها إلى شركة إتش بً باستثناء أنه ٌجوز للعمٌل أن ٌحتفظ
بنسخة واحدة ألغراض األرشفة فقط.
 -26نقل الرخصة .ال ٌجوز للعمٌل الترخٌص من الباطن أو نقل الترخٌص أو التنازل أو االستئجار أو
التأجٌر برامج أو رخصة البرامج إال إذا سمحت شركة إتش بً بذلك .تعتبر تراخٌص برامج
شركة إتش بً قابلة للنقل بشرط الحصول على التفوٌض الكتابً المسبق من شركة إتش بً ودفع
أي رسوم منطبقة على شركة إتش بً .وبناء على هذا النقل ٌجب إنهاء حقوق العمٌل كما ٌجب
علٌه نقل جمٌع نسخ البرامج للمتنازل له .وٌجب على الطرف المتنازل له الموافقة كتابٌا ً لٌصبح
مرتبطا ً بشروط رخصة البرامج المعمول بها .وٌجوز للعمٌل نقل البرنامج الثابت فقط عند نقل
األجهزة المرتبطة به.
 -27مطابقة الترخيصٌ .جوز لشركة إتش بً فحص مطابقة العمٌل لشروط ترخٌص البرنامج .وبناء
على إخطار مقبول ٌجوز لشركة إتش بً إجراء الفحص خالل ساعات العمل الرسمٌة (وتتحمل
شركة إتش بً تكالٌف الفحص ) .وإذا أسفر الفحص عن وجود مبالغ غٌر مدفوعة فٌجب على
العمٌل دفع هذه المبالغ لشركة إتش بً .وفً حالة تجاوز المبالغ غٌر المدفوعة التً تم اكتشافها
نسبة الخمس ( )5بالمائة من ثمن العقد ٌعوض العمٌل شركة إتش بً عن تكالٌف الفحص .
 -28السريةٌ .تم التعامل مع المعلومات التً ٌتم تبادلها بموجب هذه االتفاقٌة على أنها سرٌة إذا تم
تمٌٌزها بهذه الصفة عند االفصاح عنها أو إذا أظهرت ظروف االفصاح أنها تستوجب تلك
المعاملة .وٌجوز فقط استخدام المعلومات السرٌة لغرض الوفاء بااللتزامات أو ممارسة الحقوق
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حافظة شروط عميل إتش بي
رقن  /أرقام االتفاقية عند طلبها:
إتش بي.......................:
عميل..........................:

المنصوص علٌها فً هذه االتفاقٌة كما ٌجوز عرضها على الموظفٌن أو الوكالء أو المتعاقدٌن بغٌة
معرفة تلك المعلومات لدعم هذا الغرض .وٌتم حماٌة المعلومات السرٌة باستخدام درجة مناسبة من
الحذر لمنع االستخدام غٌر المسموح به أو االفصاح عنها لمدة  3سنوات من تارٌخ االستالم
أو)إذا كانت أطول( تبقً مثل هذه المعلومات سرٌة .وال تشمل هذه االلتزامات المعلومات-1:
المعروفة أو التً تعرف علٌها الطرف المستلم بدون االلتزام بالسرٌة أو  -2المعلومات التً أعدها
الطرف المستلم أو  -3التً ٌتطلب القانون أو هٌئة قانونٌة االفصاح عنها.
 -29المعلومات الشخصيةٌ .لتزم كل طرف بالتزاماته بموجب التشرٌعات المنطبقة لحماٌة البٌانات.
وال تنوي شركة إتش بً الحصول على المعلومات الشخصٌة للعمٌل لتوفٌر الخدمات .وفٌما
ٌختص بمدى حصول شركة إتش بً على المعلومات الشخصٌة المخزنة على نظام أو جهاز
العمٌل فمن المرجح أن ٌكون هذا الحصول عرضً وٌظل العمٌل المتحكم فً البٌانات الشخصٌة
فً جمٌع األوقات .تستخدم شركة إتش بً أي معلومات شخصٌة تم الحصول علٌها بدقة ألغراض
توصٌل الخدمات المطلوبة.
 -31استخدام الحكومة الفيدرالية األميركية .إذا تم ترخٌص برنامج للعمٌل الستخدامه فً تنفٌذ عقد أو
عقد من الباطن لصالح حكومة الوالٌات المتحدة العمٌل ٌلتزم العمٌل بأن تتطابق مع برامج
الكمبٌوتر التجارٌة مع  FAR 12.211و ،12.212والوثائق والبٌانات الفنٌة للسلع التجارٌة
بموجب ترخٌص شركة إتش بً التجاري القٌاسً.
 -31االمتثال لقوانين التجارة العالميةُ .تستخدم المنتجات والخدمات المقدمة بموجب هذه البنود من
قِبل العمٌل استخداما ً داخلٌا ً ولٌس للبٌع .وإذا قام العمٌل بتصدٌر أو استٌراد أو غٌر ذلك من نقل
المنتجات و/أو المنتجات المنقولة المنصوص علٌها فً هذه الشروط ٌكون العمٌل مسئوالً عن
االمتثال للقوانٌن واللوائح المعمول بها ومسئوالً عن الحصول على أي تفوٌضات للتصدٌر أو
لالستٌراد .وٌجوز لشركة إتش بً تعلٌق األداء بموجب هذه االتفاقٌة إلى الحد الذي تقتضٌه
القوانٌن المعمول بها لدى أي من الطرفٌن.
 -32تحديد المسئولية .تعتبر شركة إتش بً مسئولة عن األضرار التً قد ٌتكبدها العمٌل نتٌجة لشراء
المنتجات والخدمات من شركة إتش بً حتى  1.000.000دوالر أو المبلغ المدفوع من العمٌل
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حافظة شروط عميل إتش بي
رقن  /أرقام االتفاقية عند طلبها:
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إلى شركة إتش بً عن ذاك الطلب .وباستثناء استخدام الملكٌة الفكرٌة غٌر المصرح بها من قبل
العمٌل أو من شركة إتش بً لن ٌعد كالً من العمٌل وشركة إتش بً مسئوالً عن خسائر اإلٌرادات
أو األرباح وتكالٌف التوقف وفقدان أو تلف البٌانات أو الخسائر أو التكالٌف التبعٌة الخاصة غٌر
المباشرة .وال ٌمكن ألي من األطراف إخالء مسئولٌته عما ٌلً :الموت أو اإلصابة الجسدٌة
الناتجة عن إهمالهم أو أعمال الغش أو التنصل العمد من االتفاقٌة وأو أي مسئولٌة ال ٌستثنٌها أو
ٌحددها القانون المعمول به.
 -33المنازعات .فً حالة عدم رضاء العمٌل عن أي منتجات أو خدمات تم شراؤها بموجب هذه
الشروط وال ٌتفق مع قرار شركة إتش بً المقترح فكل منا متفق على تصعٌد األمر على الفور إلى
نائب الرئٌس (أو من ٌعادله تنفٌذٌا ً) فً مؤسساتنا من أجل التوصل إلى حل ودي مع عدم اإلخالل
بحق السعً مرة آخري إلٌجاد حل قانونً.
 -34القوة القاهرة .ال ٌتحمل أي طرف مسئولٌة تأخٌر التنفٌذ أو عدم التنفٌذ ألسباب خارجة عن
سٌطرته المعقولة باستثناء التزامات الدفع.
 -35اإلنهاءٌ .جوز ألي من األطراف إنهاء هذه االتفاقٌة بإشعار مكتوب إذا فشل الطرف اآلخر فً
الوفاء بأي التزام مادي وفشل فً معالجة هذا الخرق خالل فترة زمنٌة مناسبة بعد إخطاره كتابٌا ً
بالتفاصٌل .وإذا تعسر أحد األطراف أو أصبح غٌر قادر على سداد الدٌون عند استحقاقها أو أفلس
أو قُ ِد َم ضده طلب إفالس أو خضع للحراسة القضائٌة أو لتعٌٌن األصول ٌجوز للطرف اآلخر إنهاء
هذه االتفاقٌة وإلغاء أي التزامات لم ٌتم الوفاء بها .وأي بنود تتجاوز إنهاء أو انقضاء االتفاقٌة
بطبٌعتها ستظل سارٌة حتى ٌتم الوفاء بها وسوف تنطبق على خلفاء كال الطرفٌن ووكالئهم
القانونٌون.
 -36عام .تمثل هذه االتفاقٌة تفهمنا الكامل فٌما ٌتعلق بموضوعها وٌلغً أي اتفاقات سابقة أو اتفاقٌات
قد تكون موجودةٌ .تم إدخال تعدٌالت على االتفاق من خالل تعدٌل كتابً موقع علٌه من األطراف.
وتخضع االتفاقٌة لقوانٌن دولة الشركة التابعة لشركة إتش بً التً ستلبً الطلبٌة وستختص
محاكم تلك الدولة بذلك وبالرغم من ذلك ٌجوز لشركة إتش بً رفع دعوى للمطالبة بالدفع فً
الدولة التً ٌقع بها فرع العمٌل التابع الذي استلم الطلبٌة  .وٌتفق كال من العمٌل وشركة إتش بً
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على عدم تطبٌق اتفاقٌة األمم المتحدة بشأن عقود البٌع الدولً .تخضع الدعاوى المرفوعة أو التً
تم رفعها فً الوالٌات المتحدة لقوانٌن والٌة ................باستثناء األحكام التً تنظم اختٌار
وتعارض القوانٌن.
وٌؤكد األطراف على موافقتهم على هذه البنود إما عن طرٌق االح ال ة إلٌهم فً الطلبٌة ذات الصلة
أو عن طرٌق ت وق يع ما ٌلً:
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