
  

 

 

 

    :مً نل بني العكذ ٍزا حتشس    ٍـ و 9201  /        /         لاملْاف              ْٓو فٙ ىُإ

  بالذماو (  اخلامع ) الكادٗ بيادٖ التجاسٓ٘ الكشٓ٘ ذٓشم

 الذماو - املشٓهبات حبٕ ينْرجٔ٘ال احلصاٌ مذاسغ / عيْاىُّ

   ( أّل طشف مـؤجــش)                                                                              

 ..............................................................................................................................................................  اجليظٔ٘ /    .................................................................................................................................................. ّبني الكائذ/

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ عيْاىُ /

 ( ثاىٙ مظتــأجـش)طـــشف                                                                                 

  سقه حمل لزلو الكابل الجاىٙ طشفلل الظابع الكادٗ بيادٖ التجاسٓ٘ الكشٓ٘ مذٓش بصفتُ األّل الطشف أجش العكـذ ٍزا مبْجب

 ( ْٓمني ) ملذٗ الذماو  - املشٓهبات حٕ األٍلٔ٘ الينْرجٔ٘ اٌاحلص مبذاسغ الهائً ( ......... )

 . مماثل٘ ملذِ جتذٓذٍا جيْص ّال ،   و 9201 / 5 / 22 فٙ تيتَٙ  و9201 / 5 / 21 مً تبذأ 

 باإلٓصال مكذما بذفعَا املظتأجش ّٓتعَذ (غري ال طعْدًٓا سٓاال مخظٌْ فكط )  سٓاال 50  : مبلؼ ٍٕ علَٔا املتفل جشٗاألّ

 . الالصو

 ّرلو بالششّط األتٔ٘:

 . العكذ مذٗ اىتَاء بتاسٓخ الغٔ٘ العكـْد ّتعترب الطشفني بَا ّٓلتضو املربم٘ تفاقاتباال حمذّدٗ ـذالعك ٍزا مذٗ (1

 الصح٘. أّ أّالذًٓ للكاىٌْ خمالف٘ بضائع أٖ بٔع للنظتأجش جيْص ال (2

 .  ىفظُ تلكاء مً الغًٔا العكذ أصبح ّإال الػري إىل الباطً مً ذالعك ٍزا مْضْع  ٓؤجشاحملل أٌ للنظتأجش جيْص ال  (3

 ، ّصٔاىتَا علَٔا فظ٘باحملا ّٓتعَذ علَٔا ٍٙ ٙتال باحلال٘ ّقبلَا بيفظُ املؤجشٗ الْحذٗ عآً بأىُ املظتأجش ٓكش  (4

 بإعادٗ املظتأجش الضاو مع اسفْ الغٔا العكذ ٍزا عتربا ّإال عكاسال بظالم٘ ٓضش ما بياء أّ تػٔريات إجشاء ًم ميتيع ننا

 . رلو علٙ ترتتب التٙ التعْٓضات بهاف٘ الضامُ عً فضال علُٔ ناٌ ما إىل املهاٌ

 اىل حاج٘ دٌّ ظُىف تلكاء ّمً فْسا لعكذا ٍزا ٓفظخ طتحكاماال مٔعاد فٙ ٘اإلجياسٓ الكٔن٘ دفع عً التأخري حال٘ فٙ  (5

 .إىزاس أّ تيبُٔ

 ُمي بشئ املالو ٓلضو ال ّخالف٘ ْسدٓه اّ ّسم للص اّ دٍاىات مً املؤجشٗ العني اطتالو بعذ املظتأجش ٓيفكُ ما مجٔع    (6

 . ميَا ُخشّج بعذ قٔنتَا ٓطلب اٌ للنظتأجش حيل ّال

 

 املْفل ّاهلل

 

 

    

                                                                   

                                                              

                                                          

 ( مظتأجش ) ثاٌ طشف

  : االطه

    األحْال: بطاق٘ سقه

 )مؤجش( أّل طشف

 الكادٗ ىادٖ : االطه

 .......................... :التْقٔع

  و 2019 /      /       : يف حشس
 


