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 العتاد فان كل من الشاب المستثمر و المورد يلتزمان بتطبيق
محتوى االتفاقية الحالية.
المادة  :02التزامات الشاب المستثمر
 يلتزم الشاب المستثمر باقتناء العتاد الخاص بنشاط ............من المورد................. يلتزم الشاب المستثمر بتسليم للمورد شيك بنسبة  %10من قيمة العتاد عند الطلبية. يلتزم الشاب المستثمر بتسليم للمورد شيك بنسبة  %90في مدة أقصاها عشرين يوم ( )20من تاريخاستالم العتاد.
 يلتزم الشاب المستثمر باستالم العتاد من طرف المورد كما هو مدكور في الفاتورة الشكلية.المادة  : 03التزامات المورد يلتزم المورد بتسليم عتاد جديد للمستثمر قبل استالمه شيك بنسبة .%90 يلتزم المورد بتسليم العتاد الجديد للمستثمر وفقا للمواصفات وكذا كمية و نوعية العتاد المحددة فيالفاتورة الشكلية ،كما يجب أن تكون الفاتورة مبينة الرقم والتاريخ و مدة توفر العتاد.
 يلتزم المورد بتسليم العتاد في اآلجال المحددة في محتوى االتفاقية في ظرف ............و في حالةالتأخير في التسليم تفرض عقوبات التأخير.
 -يلتزم المورد بتسليم العتاد في العنوان المحدد في السجل التجاري الخاص بالشاب المستثمر.

 يلتزم المورد بتسليم الوثائق الخاصة ببيع العتاد من فاتورة نهائية ،وصل التسليم و ذلك وقت تسليمالعتاد.
 يلتزم المورد بتحديد مدة الضمان للتجهيزات المقتناة. يلتزم المورد بضمان خدمات ما بعد البيع من تركيب و كذا تشغيل التجهيزات. يلتزم المورد بإصالح العطب خالل مدة الضمان أو استبدال العتاد إذا اقتضى األمر ذلك.المادة  /04عملية التسليم
تتم عملية تسليم العتاد للمستثمر بحضور ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و المورد
و محضر قضائي.
المادة  /05عقوبات التأخير
 تفرض عقوبات التأخير بـ .............عن كل يوم تأخير في تسليم العتاد.المادة  / 06تغيير المورد
 ال يمكن للمستثمر تغيير المورد إال باتفاق الطرفين أو في الحاالت التالية :* عدم تسليم العتاد وفقا لما هو متفق عليه في االتفاقية الحالية.
* عدم تسليم العتاد في اآلجال المحددة في مضمون االتفاقية.
* في حالة توقف المورد عن العمل لسبب من األسباب كاإلفالس.
* وفاة المورد.
المادة  / 07فسخ اإلتفاقية
يعمل الطرفان على إحترام بنود هذه االتفاقية ،و يمكن فسخها بإرادة أحد الطرفين و العودة إلى ما كان
عليه الطرفان قبل التعاقد.
المادة  /08حل النزاعات
يتم حل النزعات بين األطراف الناتجة عن عدم تطبيق االتفاقية ،بالتراضي و إال عن طريق الجهات
القضائية المختصة إقليميا.
المادة  / 09تطبيق االتفاقية
يبدأ سريان هذه االتفاقية و يتم تطبيقها ابتداء من تاريخ إمضائها من قبل الطرفين.
..........في...............
إمضاء المورد(ة)

إمضاء المستثمر(ة)

