
 

 

 

 بين املرشح ومؤسسة جعليم السياكة الحكىينهمىرج علذ 

 ''...........رخصة السياكة من صنف ''

 

: بحاريخ                                 : ركم     

 

  طرفي العلذ 

 :هزا الػلذ مبرم بين 

  :1 مؤظعت حػلُم العُاكت

 سكم اللُذ في السجل الىطني الخاص بمؤظعاث حػلُم العُاكت :

 : ىىانالػ

بت سكم               :                                                   تُاملهىاللُذ في سجل الضٍش

 املذًىت :      :                                          السجل الخجاسي اللُذ في كم س 

 :  الفاكغ                            :                                                           الهاجف 

ذ                                                  إلالكترووي :          البًر

 ؤسسة "امل" اةاملسم

 :والعُذ )ة( 

خ :  ب                         املضداد)ة(                             : ب.و.ث.إ سكم  بخاٍس

 :اللاطً )ة( ب 

 :املمىىح مً طشف إلاداسة   سجُل املششحح سكم

 

 ")ة( "املرشح )ة(املسمى

 

ــــى ما يلـــــان علـــــــالطرفـــــــم اثف  يــ

 : مىضىع العلذاملادة ألاولـــى 

ً يهذف هزا الػلذ إلى ت الو ح املشش جكٍى طلب الصمت التي جمكىه مً ظُاكت مشكبت جخجمكُىه مً اكدعاب املػاسف واملهاساث الضشوٍس

 طبلا للبرامج املدذدة مً طشف إلاداسة.، '' ..........صىف ''سخصت العُاكت مً كُادتها 

 .الجاسي بها الػمل في هزا الشأن وألاهظمت للىاهينمؼ مشاغاة ا الطشفين لىق وواجباث كال خ كما ًدذد

 مذة العلذ:  2 املادة

خ جىكُػهظخت أشهش  هزا الػلذ ملذةًمخذ  ثالثت  جخػذي، في خالت الاجفاق بين الطشفين، ملذة ال هكً جمذًذٍم. و ابخذاء مً جاٍس

 أشهش.

  التزامات املؤسسة:  3املادة 

ًب جلتزم املؤظعت  .للبرهامج الىطني لخػلُم العُاكت املششح طبلا خكٍى

ت جللً  ، حشغلهم لهم مشخصالعُاكت أو  مذسبي حػلُم  مً طشف مذسباملؤظعت،  جدذ إششاف مذًش ، الخطبُلُتو الذسوط الىظٍش

 . العُاكت في ملكُتها خػلُممشكباث ل وبىاظطتلهزا الغشض املؤظعت 

 املؤظعت بخىفير املشكبت التي ًخم بىاظطتها إجشاء الاخخباس الخطبُلي.جلتزم 

                                                 
1  

ا : الاظم الخجاسي للمؤظعت ممثلت مً طشف "اظم صاخب سخصت املؤظعت أو اظم املمثل اللاهىوي إرا كان املعخفُذ شخصا مػىٍى
 



 

 

ً الىظشي إال بػذ خصىل املششح غلى سكم الدسجُل املمىىح له مً طشف    .إلاداسةال ًمكً الششوع في الخكٍى

ً فىس إنهائه لهبكما جلتزم ، دصىله غلى هزا الشكمبت بئخباس املششح فىسا جلتزم املؤظع  .دعلُم املششح شهادة نهاًت الخكٍى

خ الخم في خالت كىة كاهشة بدم ؤظعت املجدخفظ  ً إلى جاٍس في كل الحاالث التي جكىن فيها العالمت غير وإسجاء دسوط الخكٍى

 . مخىفشة

ً الىظشي والخطبُلبػذ  الجخُاص الامخداهاث لىُل ه جلتزم املؤظعت بخلذًم، املخفم غليها ياظخفادة املششح مً غذد ظاغاث الخكٍى

 مً طشف إلاداسة .مىىخت في خذود امللاغذ امل سخصت العُاكت

 

 : التزامات املرشج 4املادة 

ً، ظىاء بصفت مؤكخت أو نهائُت، وكُفم  ، ؤظعت كخابُااملا كاهذ ألاظباب، ًلتزم بئخباس إرا جىكف املششح غً الخكٍى

 املؤداة ؛وغير ، مطالبت املششح بأداء مبالغ الخذماث املخبلُتعت لمؤظلًدم مخخالُت،  أشهش  (3ثالثت )كرر مً ألفي خالت الخىكف 

ً املششحإرا اهلطؼ  ً وال ًدم له أن ٌ ( أشهش، ٌػخبر مخخلُا6ظخت )ملذة جفىق  غً الخكٍى  .عترجؼ ما دفػه مً أجلهغً الخكٍى

ً لعب فت كاملـت.إرا جخلى املششح غً الخكٍى  ب ٌػىد له، ًؤدي الخػٍش

فت.، ًلتزم املششح بأداء في الامخدان غذم الىجاحفي خالت  ىه وفلا لىفغ الخػٍش  مصاٍسف إغادة جكٍى

 مذة الحكىين:  5 املادة

ً في ...... ظاغت  ً الخطبُلي، اجفم الطشفان غلى جدذًذ غذد ظاغاث الخكٍى ً الىظشي و  ....... ظاغت باليعبت للخكٍى باليعبت للخكٍى

 مً دفتر الخدمالث الخاص بفخذ واظخغالل مؤظعاث حػلُم العُاكت. 33باملادة ألادوى املدذد ػذد ال ال ًلل هزا الػذد غً

 جعريفة الحكىين:  6 املادة

فت إلاجمالُت جددعب ال ً خػٍش فت ظاغت ا غلى أظاطللخكٍى ً الىظشي والخطبُم املدذدة في املادة حػٍش مً اللشاس الزي  1لخكٍى

ً الىظشي والخطبُلي فت ظاغت الخكٍى  .ًدذد حػٍش

  كيفيات ألاداء:  7 املادة

جدمل  مؤسخت ومىكػت مً طشف صاخب املؤظعتجدذد املبالغ املذفىغت للمؤظعت. جكىن هزه الفاجىسة  حعلم للمششح فاجىسة

ػ، وفم لاملؤظعتطابؼ اظم و هزه الفاجىسة   الػمل. االجاسي بهاث لدشَش

ً غلى أكعاط.، ًمكً لطشفينفي خالت الاجفاق بين ا  أداء مبلغ الخكٍى

  

 ثالثت هظائش أصلُت،في  غلذ مدشس 

خ  ....................................................... في  .............................................................................، بخاٍس

 
 

 وخاثم املؤسسةثىكيع   أمره أو وليمرشح للمصادق عليه  ثىكيع

 


