
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ببیع المتعلقة المورد و المشروع صاحب بین اتفاقیة
الجدید العتاد شراء  و 

Convention entre le chômeur promoteur 
et le fournisseur relative à la vente/achat 
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 اتفاقیة بین

.الكائن ......... ................المصغرة.ؤسسة سیر الممالسید/...........................   المشروع صاحب
قرھا بــ...............م  

  من جھة  

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

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

  من جھة أخرى 

  :ما یليتفاق و اإلقرار على تم اإل

  موضوع االتفاقیة :01المادة 

تطبیق و المورد یلتزمان ب المشروع صاحبفإن كل من  الجدید العتادببیع وشراء المتعلقة  االتفاقیةبمقتضى ھذه 

  محتوى االتفاقیة الحالیة.

  المشروع صاحبالتزامات  :02المادة 

................من الخاص بنشاط الجدید العتادباقتناء  المشروع صاحب یلتزم -

 المورد.........................

 عند الطلبیة الجدید العتادمن قیمة  % 10بتسلیم للمورد شیك بنسبة  المشروع صاحبیلتزم  -

) من تاریخ 20في مدة أقصاھا عشرین یوم( %90بتسلیم للمورد شیك بنسبة  المشروع صاحبیلتزم  -

 ;التالیة االطراف بحضور وھذا ,التجاريمحل ال داخل ,وتشغیلھ الجدید العتاداستالم 

 ممثلھ أو المورد  

 للوكالة بع لتاا  الرقابة عون 

 المشروع صاحب  

 قضائي محظر 
 .الفاتورة الشكلیةمن طرف المورد كما ھو مذكور في  الجدید العتادباستالم  المشروع صاحبیلتزم  -
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  التزامات المورد :03المادة 

 %90للمستثمر قبل استالمھ شیك بنسبة  الجدید بتسلیم العتادیلتزم المورد  -

بتسلیم العتاد الجدید للمستثمر وفقا للمواصفات وكذا كمیة و نوعیة العتاد المحددة في یلتزم المورد  -

 .الجدید الفاتورة الشكلیة، كما یجب أن تكون الفاتورة مبینة الرقم و التاریخ و مدة توفر العتاد

و في ...............ظرف.المحددة في محتوى االتفاقیة في  اآلجالفي  الجدید المورد بتسلیم العتادتزم یل -

 حالة التأخیر في التسلیم تفرض عقوبات التأخیر.

 روعالمش صاحببفي العنوان المحدد في السجل التجاري الخاص  الجدید یلتزم المورد بتسلیم العتاد -

  الوثائق الخاصة ببیع العتاد من فاتورة نھائیة، وصل التسلیم وذلك وقت تسلیم العتادیلتزم المورد بتسلیم  -

 یلتزم المورد بضمان خدمات ما بعد البیع من تركیب و كذا تشغیل التجھیزات. -

 یلتزم المورد بإصالح العطب خالل مدة الضمان أو استبدال العتاد إذا اقتضى األمر ذلك. -

  یة التسلیمعمل/ 04المادة 

 . ممثلھ أو و المورد للوكالة بع لتا ا الرقابة عون بحضور المشروع لصاحب تتم عملیة التسلیم العتاد

  عقوبات التأخیر/  05 المادة

 العتاد تفرض عقوبات التأخیر  بـ...................عن كل یوم تأخیر في تسلیم -
  تغییر المورد / 60المادة 

 تغییر المورد في الحاالت التالیة: المشروع یسمح لصاحب -

  وفقا لما ھو متفق علیھ في االتفاقیة الحالیة. العتادعدم تسلیم 

  المحددة في مضمون االتفاقیة. اآلجالفي  العتادعدم تسلیم 

  كاإلفالسفي حالة توقف المورد عن العمل لسبب من األسباب. 

 األسعار في ارتفاع 

 العتاد وفرة عدم   

 .وفاة المورد 
  فسخ االتفاقیة / 70المادة 

تفاقیة، و یمكن فسخھا بإرادة أحد الطرفین و العودة إلى ما كان علیھ االبنود ھذه  احترامیعمل الطرفان على 

 الطرفان قبل التعاقد
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  / حل النزاعات 80المادة 
ة عن طریق الجھات القضائی ، بالتراضي و إالاالتفاقیةیتم حل النزاعات بین األطراف الناتجة عن عدم تطبیق 

  المختصة إقلیمیا.
  تطبیق االتفاقیة /90المادة 

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

 

  

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


