اتفــــاقية بين
الشاب المستثمر السيد................../مسيرالمؤسسة المصغرة.............الكائـن مقرها بـ...............
من جهة

والمورد السيد....................../المولود في ...........بـ............مسيرشركة....................السجل
التجاري رقم.....................الرقم الجبائي ...................الكائن مقرها بـ.............................

من جهة أخرى

تم اإلتفاق و اإلقرار على ما يلي:
المادة  : 01موضوع االتفاقية
بمقتضى هذه االتفاقية المتعلقة ببيع وشراء األبقار فان كل من الشاب المستثمر و المورد يلتزمان بتطبيق
محتوى االتفاقية الحالية.
المادة  :02التزامات الشاب المستثمر
 يلتزم الشاب المستثمر باقتناء األبقار ............من المورد................. يلتزم الشاب المستثمر بتسليم للمورد شيك بنسبة  %10من قيمة األبقار عند الطلبية. يلتزم الشاب المستثمر بتسليم للمورد شيك بنسبة  %90عند حصوله على شهادة وجود األبقار المحددةالرقم.
 يلتزم الشاب المستثمر باستالم األبقار من طرف المورد.المادة  : 03التزامات المورد
 يلتزم المورد بإحضار األبقار للمستثمر وفقا للكمية و األصل المحددين في الفاتورة الشكلية ،كما يجبأن تكون الفاتورة مبينة الرقم والتاريخ.
 يلتزم المورد بتعليق حلقة األذن المحددة الرقم في األبقار المقتناة للتعريف بها. يلتزم المورد بتسليم بطاقة االختيار للمستثمر. -يلتزم المورد بتسليم شهادة وجود األبقار المحددة الرقم للمستثمر.

 يلتزم المورد بتسليم الوثائق الخاصة باألبقار من فاتورة نهائية ،وصل التسليم و ذلك وقت تسليماألبقار ،و خاصة الشهادة الصحية للبيطري ،وكذا شهادة إثبات الساللة.
 يلتزم المورد بتسليم األبقار في اآلجال المحددة في محتوى االتفاقية في ظرف ............و في حالةالتأخير في التسليم تفرض عقوبات التأخير.
المادة  /04عقوبات التأخير
 تفرض عقوبات التأخير بـ .............عن كل يوم تأخير في تسليم األبقار.المادة  / 05تغيير المورد
 ال يمكن للمستثمر تغيير المورد إال باتفاق الطرفين أو في الحاالت التالية:* عدم تسليم األبقار وفقا لما هو متفق عليه في االتفاقية الحالية.
* عدم تسليم األبقار في اآلجال المحددة في مضمون االتفاقية.
* في حالة توقف المورد عن العمل لسبب من األسباب كاإلفالس.
* وفاة المورد.
المادة  / 06فسخ االتفاقية
يعمل الطرفان على احترام بنود هذه االتفاقية غير أنه تفسخ بحكم القانون عند عدم الوفاء بااللتزامات من
الجانبين و العودة إلى ما كان عليه الطرفان قبل التعاقد.
المادة  /07حل النزاعات
يتم حل النزاعات بين األطراف الناتجة عن عدم تطبيق االتفاقية ،بالتراضي و إال عن طريق الجهات
القضائية المختصة إقليميا.
المادة  / 08تطبيق االتفاقية
يبدأ سريان هذه االتفاقية و يتم تطبيقها ابتداء من تاريخ إمضائها من قبل الطرفين.
..........في...............
إمضاء المورد(ة)

إمضاء المستثمر(ة)

