يف حالة قياا ل قاض

باستصاال خطاباا لعتماا مساتداه لصاا

لشضلط للبدك ل رلسل(*) (ل بلغ

خاما

ماد لساال قيماة ب،ااو

ل ؤها) حصدل على ندع من لل،اما هصاا ا للصادا

بشأ خطاا لالعتماا ل ساتدا ل اورد

هقاا للصادا

زادل للمقاض

لتغطية ل باالغ للا هااههدا للبداك ل رلسال بداا علاى خطاا لالعتماا ل ساتدا
هكد عهدال م للتحفظ

هقاااق للسااح مدا

صا عد للصدا

عهدال م للتحفظ.

لبا للسح

 - 1هها ل للسح بإحاى لللغا  :للهربية
(أ)

ل

مسي على للدمدذج قم (3

لإلجنليمهة

 )2 -من ل رهقا .

(ج) صد ة لضحة عن خطا لالعتما ل ستدا للو
صد ة مصاقة من للهقا للددااوي
بكتا للصدا
(ه) نسخة

(

صا ا للبدك ل صا (**).

مار للشارل للاو ساتاه ل باالغ بقاا لدصدصا مرهقاة

جا) للو مبدجب متت ل دلهقة على للهقا

مر للشرل .

صد ة عن للفاعد ة لأل لية  Proforma Invoiceللصا ة من ل د .

(*) للبدك ل رلسل ذد للبدك للو هقد بإبالغ

عأهيا خطا لالعتما ل ستدا للمد خا ج بلا ل قض .

(**) للبدك ل صا ذد للو هقد بإصال خطا لالعتما ل ستدا
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للفرنسية

هتكد للطل مما هلي:

 )1 -من ل رهقا .

(ب) رشف ملخص على للدمدذج قم (3
(د)

بقااا إلحكااا لعفاقيااة للقاار

هااا

ال هكاد ملمماا بااه ل باالغ للا هقاد للبداك ل رلسال بااههدا بداا علاى خطاا لالعتماا

ل ستدا للو
عال

ذاول للتهداا ماا

عهدال نداويا غري قابل للرجدع هي .

هقصااا بااالتحفظ نا بهااا لغااا للقاار
للصدا

لباا إلصاال عهداا

ذد عا ة يف بلا ل قض .

 - 2ق للطل للرمسي للكشف ل لخص من قبل للشخص
 - 3ميكاان للبدااك ل رلساال
ل رهقا

هقااا ىل للصاادا

هلول للغر

لألشخاص ل فدضني بالتدقي .

لبااا ممااا ال علااى للدماادذج قاام ( )3- 3ماان

هم للبدك ل رلسل بدسخ من ذول للدمدذج الستهمال يف عقاهم للطلا

ل شا للي .

هتم عهبئة للكشف ل لخاص بإعطاا عيا للبياناا للادل ة هيا جاا بدجا خااص قام لسام بداا
للب،اااو رمااا
للتفصيلية للبدا (

حال لستال

ل يف قاومااة للب،اااو ل ااا ة يف لعفاقيااة للقاار  .رمااا هرلعااى ذراار ل فاار ل
جا ).

ل للساح هقاد للصادا

بتاقيقا

يف حالاة مدلهقاة للصادا

علاى للطلا

هقاد

بإ سال صلني من للتهدا م للتحفظ ىل للبدك ل رلسال بقاا للدمادذج قام ( )4- 3مان ل رهقاا .
هرهق بدما صد ة من خطا لالعتما ل ستدا ل صا من قبل للبدك ل صاا مدقهاا عليداا مان قبال
مفدضااني بااالتدقي ماان للصاادا

للهربااي حي ا هقااد للبدااك ل رلساال بااالتدقي ماان قباال لالشااخاص

ل خاادلني بااالتدقي لاه ا علااى حااا لألصاالني بقباادل شاار ط للتهدااا م ا للااتحفظ عا ع ا للصاادا .
ميكن للصدا

صال ذول للتهدا م للتحفظ قبل صدل ل للبدك ل رلسل ل شا لي يف للبدا

قم ( )3من للفقرة ( ال) عالا على للدمدذج قم (.)3- 3
مااا ذل ي هدلهااق للصاادا

أل سااب ماان لألساابا علااى لا للسااح هإنا هقااد بإخطااا ل قااض

رتابيا بأسبا عا ل دلهقة.

ال  :بها قيا للبدك ل رلسل مباشرة باه
ل ورد ىل للصدا
من ل رهقا

عقرهرل هفيا للسال

لباا لتغطياة ل بلاغ بقاا للدمادذج قام ()5- 3

نسخة

مساتدا

ذلك م هاعد ة ل د

آخر هطلب للصدا

مبلغ بدا على خطا لالعتما ل ستدا

هرسل للبدك

على

صد ة لضاحة مان بدليصاة للشاحن

هكد ضمن شر ط للاه لالعتما ل ستدا .
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باه ل بلغ ل طلد

انيا  :هقد للصدا

بولك م هقد بإخطا ل قض

ىل للبدك ل رلسل مباشرة شها رل من للبداك ل قاض

حبصادل للااه مبيداا مقاال ل بلاغ

للهملاة للا مت بداا للااه

عا هخ للاه مقال ل بلغ ل ها ل بالااهدا للكاده للاو ساح مان للقار

بدلساطة شاها

خصم ماهن.
الثا :يف حالة جد خالل بشر ط لالعتما ل ستدا

يف حالة لنتدا صالحيت هإ للصدا

هقاد بالاااه ال ذل رااا قيااا للبداك بالدهااا قااا مت هقااا للهارق ل صااريف للهااا
ل قض

للصدا

ال

مبدلهقااة

مها.

ميكن عهاهل خطا لالعتماا ل ساتدا بهاا قياا ل قاض

بإ ساال لباا مسياا ىل للصادا

علاى

للدماادذج قاام ( )6- 3ماان ل رهقااا م ا صااد ة ماان للتهاااهل ل قااض للصااا ماان للبدااك ل صااا
لالعتما

هقد للصدا

للتاقيق للالل
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بإصال مدلهقت على للتهاهل ىل للبدك ل رلسل رتابيا ذلك بهاا جارل

لخطا ل قض

بولك .

