
 

 

 

 

 

 

 شروط وأحكام عقود التركيب و االتفاق :

 . مسخلل بشيل دفعاجه واسخالم الطسفين من علُه الاجفاق ًخم العلد في ًرهس لم بىد أي .1

خم براجه مسخلل عمل أهه على ٌعامل العلد بىىد من بىد ول .2   اسخالمه ٍو
 
ع داخل الع اهتهائه فىز  علُه واملحاسبت مىفصال اسخالما  لد () في حاٌ حعددث املشاَز

3.  ٌ  او وجسهُب وشحن هلل جيالُف) الخسائس املادًت وجخصم  العلد كُمت من% 5 ب جلدز الاحعاب مبلغه من ًخصم الاجفاق بعد العلد بىىد من بىد جىفُر عن العدو

 ( العمل مىكع بسبب وجالفت مفخىحت بضاعت

ٌ  للطسف ًحم الدفعاث سداد في الثاوي الطسف جأخس حاٌ في .4 خم الدفعاث سداد  حين إلى املىكع من العمالت و ألاجهصة وسحب العمل عن الخىكف ألاو  مدة اضافت ٍو

 . العلد على الخىكف

خم الخىفُر بعد حغُير أو كبله من حعدًل أي الثاوي الطسف ًخحمل .5  . هفلخه على ٍو

 . املخخصصت العاملت الُد جأمين مسؤولُت املؤسست جخحمل .6

 . العلد في املرهىزة باملىاصفاث البضائع جأمين املؤسست جخحمل .7

 . جسهُبها كبل وذلً املىاصفاث حسب البضائع اسخالم مضمىهه مُثاق على الثاوي الطسف ًىكع .8

ٌ  الطسف مع العمل مجسي  الثاوي الطسف ًخابع .9 لتزم ألاو ىكع العمل إنهاء كبل املالحظاث بخلدًم ٍو  . حده على بىد ول اسخالم على ٍو

 ( الىهُل شسوط جطبم)  ألاسعاز عسوض في املرهىزة املدة بحسب الضماهاث جلدًم ًخم .11

 . الضازة الظسوف للمىاد والخعسض الاسخخدام وسىء الىهسبائُت ألاخطاء شامل غير املصىعُت العُىب الضمان ٌشمل .11

 . الدفعاث حسلُم وجأخس العمل حسلُم جم حاٌ في واملخأخسة املسخحلت املالُت باملبالغ املطالبت أجىز  الثاوي الطسف ًخحمل .12

اٌ و  51للعلىد ما فىق اٌ % من كُمت العلد1 بمبلغ ًىم ول وذلً العلد مدة على الخأخير عن بخعىٍض املؤسست جلتزم .13  جىضُحهاالا أن ًخم , هادون% للعلىد ما 2الف ٍز

اٌجأخير وجحسب بال % من املدة واملت11ما وسبخه  وذلً عن ول في العلد  % من اجمالي العلد وجفصل باالجفاق .5, على أن ال ًخجاوش ملداز الخصم اٌسعىديال ٍس

 .العمل حسلُم % من مدة 2 مدة مسوز بعد بُالتره على الخعدًل ٌشمل ال الضمان .14

س عن حغني املالُت املبالغ من الاخيرة الدفعت حسلُم .15  . العمُل كبل من جاهص املىكع اسخالم جلٍس

 بشيل مىفصل .حسب اصٌى الصىعت  ًفصلفي حاٌ وان هىان مدة جىزٍد ال جدخل في مدة الترهُب وجأخير الخىزٍد  .16

17 . . 
 
 ًخحمل الطسف امللصس جيالُف حل النزاع وامال
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