
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ببیع المتعلقة المورد و المشروع صاحب بین اتفاقیة
االبقار شراء  و 

Convention entre le chômeur 
promoteur et le fournisseur relative à 

la vente/achat de Bovins  
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  اتفاقیة بین

 

......... ؤسسة االمصغرة .................سیر الممالسید/...........................   المشروع صاحبیلتزم 
قرھا بــ...............م.الكائن   

  من جھة  

.........مسیر .....................المولود في .........................بــ.......... و المورد السید/ .............
شركة.................... السجل التجاري رقم ......................الرقم الجبائي..................الكائن مقرھا 

  بـ........................................

  

   من جھة أخرى

  

  اإلتفاق و اإلقرار على مایلي:تم 

  موضوع االتفاقیة :01المادة 

یق و المورد یلتزمان بتطب   المشروع صاحبفإن كل من  االبقارببیع وشراء المتعلقة  االتفاقیةبمقتضى ھذه 

  محتوى االتفاقیة الحالیة.

     المشروع صاحبالتزامات  :02المادة 

 ................من المورد.........................بقاراأل باقتناءالمشروع  صاحب یلتزم -

 عند الطلبیة بقارمن قیمة األ % 10شیك بنسبة بتسلیم للمورد    المشروع صاحبیلتزم  -

 ألبقاراوجود  شھادة قوف ألبقارا ھمتسل بعد %90بتسلیم للمورد شیك بنسبة    المشروع صاحبیلتزم  -

 ;التالیة االطراف بحضور  وھذا ,المحددة الرقم

 ممثلھ أو المورد  

 للوكالة بع لتاا  الرقابة عون 

 المشروع صاحب  

 قضائي محظر   

  التزامات المورد :03المادة 

، یةالفاتورة الشكلوفقا للكمیة و االصل المحددین في    المشروع صاحب بقاریلتزم المورد بإحضار األ -

 كما یجب أن تكون الفاتورة مبینة الرقم و التاریخ.
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 المقتناة للتعریف بھا. بقارالمورد بتعلیق حلقة األذن المحددة الرقم في األیلتزم  -

 قاربمن فاتورة نھائیة، وصل التسلیم و ذلك وقت تسلیم األ بقاریلتزم المورد بتسلیم الوثائق الخاصة باأل -

 یلتزم المورد بتسلیم الشھادة الصحیة للبیطري. -

.......... وفي حالة ظرف.المحددة في محتوى االتفاقیة في  اآلجال في بقاراألیلتزم المورد بتسلیم  -

 التأخیر في التسلیم تفرض عقوبات التأخیر.

  عقوبات التأخیر/ 04المادة 

 بقارتفرض عقوبات التأخیر  بـ...................عن كل یوم تأخیر في تسلیم األ -

  تغییر المورد / 05المادة 

 تغییر المورد في الحاالت التالیة: المشروع یسمح لصاحب -

 وفقا لما ھو متفق علیھ في االتفاقیة الحالیة. بقارعدم تسلیم األ 

 المحددة في مضمون االتفاقیة. اآلجالفي  بقارعدم تسلیم األ 

  كاإلفالسفي حالة توقف المورد عن العمل لسبب من األسباب 

 األسعار في ارتفاع. 

 األبقار ا  وفرة عدم. 

  المورد.وفاة 

  فسخ االتفاقیة / 60المادة 

یعمل الطرفان على إحترام بنود ھذه االتفاقیة غیر أنھ تفسخ بحكم القانون عند عدم الوفاء بااللتزامات من 

  الجانبین و العودة إلى ما كان علیھ الطرفان قبل التعاقد.

  / حل النزاعات 07المادة 

، بالتراضي و إال عن طریق الجھات القضائیة االتفاقیةیتم حل النزاعات بین األطراف الناتجة عن عدم تطبیق 

  المختصة إقلیمیا.

  تطبیق االتفاقیة /08المادة 

  و یتم تطبیقھا ابتداء من تاریخ إمضائھا من قبل الطرفین. التفافیةیبدأ سریان ھذه 

  

  ........................في.................. 
 صاحبإمضاء المورد (ة)                                                                     إمضاء 

      (ة) المشروع
 


