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 اتفاقية اػمال كهزبائية 
 

 -------------------- -هىية رقم :                           ---------------------)فني انكهزباء ( -انطزف االول :

 

 --------------------- -رقم :هىية                            -----------------) صاحب انىرشة (  -انثاني:انطزف  
 

 ---------------------------- عن:ح الوسشخ عجبس
 

اد الكهشثبئنمممخ الةصلمممخ لوسشمممخ   مممت رمممال اار مممبا ثمممنن ال مممشقنن علممم  او  بممموا ال مممشي اا   ثب ع مممب   الز ذ مممذ

 -ال واص بد ال ننخ ال ع و  ثهب ا    ت ال خ ط الهنذسي ال عذ لن قجل صب ت ال نشبح    ت الجنود الزبلنخ :

 ---------د اس الش كي   ------------د نبس   ----------شنكل  -عش النب خ هو :ار ق عل  او س .1

  زال اعز بد  سقخ نببثخ الكهشثبئننن الخبصخ ثبلكنله  عذ النببط . .2

 - بخ  رشرنت الذقعبد  هي كزبلي :ار ق عل  طش .3

قممي العبممذح شممنكل عنممذ عممذا رك لممخ الع ممل   س ممت ع ممل ال ممجوربد  555 العبممذاجممشح كممل سممكنخ ر ذ ممذ  1

  رخصال لن الس بة ارا اك ل الع ل . عل  الجنذ ال بش قي الذقزش 

ثعمممذ انهمممبد الز ذ مممذاد الذاملنمممخ الةصلمممخ قجمممل البصمممبسح ب  مممش  رشكنمممت علمممت   ثمممشاثن     ر هنضهمممب  2

ثبل ئمممخ د لمممن ال جلممم  الزبش جمممي ل   مممل اجمممشح الوسشمممخ   65 -45رسمممذ المممجةط د  مممزال دقممم  لجلممم   قمممذس  ب 

 كبللخ . 

% 25 ضمممم  ااسممممة  الةصلممممخ للوسشممممخ  ر هنضهممممب للممممذهبو  ر  نعهممممب  ممممزال دقمممم  لجلمممم  ب لممممن ثعممممذ  3

 الجبقي د لن ال جل  ااج بلي الزبشثي للوسشخ .

 .ثعذ رش نت الوسشخ  ر هنضهب ثبلكبلل  زال ا صبد النببط  دق  ثبقي ال جل   رش نت الس بة  4

ال مممشي اليمممبني   وقممم  علنهمممب   مممت علممم  ال مممشي اا   اع مممبد سمممنذ قمممجم لكمممل دقعمممخ   ممممزهب لمممن  5

 كة ال شقنن ا  سنذ صشي لن ال شي اليبني ل  شهود او الكن .

قممي  مممب  رمم مش رشممم نت الوسشممخ عمممن لممةس سمممنواد  سممق لل مممشي اا   ص ممبدح سمممعش النب ممخ   مممت  6

لمممب  ز مممق لممم  ال مممشي اليمممبني   ب قمممي لة  مممبد همممز  اار بقنمممخ د ا  سث همممب ث مممذ    مممةد ال عنشمممخ ا  

 الع ةد الصعجخ .

 نممممش شممممبلل الب مممم  لممممن رممممبس    كمممموو ال ممممشي اا   ل مممم    عممممن صممممنبنخ الوسشممممخ ل ممممذح سممممنخ  7

 .هبرش نج

 أي مةي ثنن ال شقنن  سق  ي  ا ذ لنه ب الل ود ال  نببثخ الكهشثبئننن .قي  ب   ذ س  8

 زس مممل ال مممشي اا   ال  ممم  لنخ الكبللمممخ لمممن اع مممب  قمممذ رسصمممل ارا لبطمممل قمممي ار مممبا ااع مممب   - أ

 ال وكولخ النه ارا كبو كل شئ طجنعي قي الع ل .  

ع مممب  قمممي لسلمممه ا   سشمممه ا  لبطمممل قمممي  زس مممل ال مممشي اليمممبني ل ممم  لنخ كبللمممخ ب او ع مممل اا - ة

 الس بة  الذقعبد ال  زسبخ علنه ا  قي روقنش ال واد الةصلخ إلر با الع ل .
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ا  سممممق لل ممممشي اليممممبني ا اممممبس كهشثممممبئي امممممش إلك ممممب  الوسشممممخ  ا ث واقبممممخ ال ممممشي اا   لمممم   9

ل ممممزسبه روقنمممم  م ممممي لنممممه   زس ممممل الكهشثممممبئي اليممممبني ال  مممم  لنخ الكبللممممخ عممممن لممممب  لممممضا  بمممموا 

 للكهشثبئي اا   .

 

  -لة  بد ا  شش ط مبصخ ثنن ال شقنن : ◄

1. ------------------------------------------ 

2. ------------------------------------------ 

3. ------------------------------------------ 

 

 

 

 

 شاهد ثانيد اول                شاه           انطزف االول                        انطزف انثاني             

 انتىقيغ    انتىقيغ                             انتىقيغ                           نتىقيغ                       ا

----------                         -----------                        ----------              ----------- 

 

 

  


