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سري( )ومشروط  –بالدفـــــــــــــــــــــــــــــــــع  تعهد  
 

 

( 3او بيعه او التنازل عنه او عن العمولة املبينة واملحددة فيه ألي طرف اخر غير املستفيد )تسلسل للغير اظهاره ال يمكن هذا التعهد بأي شكل من األشكال،   :تنبيه

 وليس له أي أثر مادي او معنوي او قانوني على الشركة )تسلسل 
ً
 (.6( او الجهة املستفيدة )تسلسل 9أعاله، وبخالف ذلك يعتبر هذا التعهد باطال

 

 
KMWSH Contact Information: 

KMWSH ENDÜSTRİYEL PROJE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

MENA OFFICE:  YENİGÜN MAH. 1047 SK. NO: 7 İÇ KAPI NO: 11 MURATPAŞA/ ANTALYA  

 |  00905070800865  |    0090 242 502 50 52  |  pledge@kmwsh-agents.com  
 

 الشروط العامة وااللتزامات التفاصيل التسلسل

 8مشروط الدفع بالحصول على فرصة العمل املحددة في )التسلسل  نوع التعهد  .1
ً
( واستالم مستحقاتها كامال  

تحصــــل عليها  من املتوقع انباملائة( من املبالغ التي  -----------) % ----------------------------نسبة  قيمة العمولة  .2

(6( من بلد فرصة العمل )التسلسل 9الشركة املبينة في )التسلسل   

هجواز سفر  رقم املستفيد من العمولة مع  .3     ---------------------يحمل جواز السفر املرقم  الجنسية( ---------------) -----------------------------    

للشركة مقابل املستفيد الخدمة املقدمة من   .4

اقامته عنوانمع  / عمولةحصوله على ال  

قيم في دولة الكويتخدمة االستشارات التجارية طيلة فترة تنفيذ العمل / م  

واستالمها لكامل مستحقاتها املالية( 9)التسلسل في حال ان تم التعاقد والتنفيذ من قبل الشركة   

لعمولة املستفيد شروط الدفع  .5 ( من بلد فرصة 9يتم التسديد نسبة وتناسب من أي مبلغ تتسلمه الشركة املبينة في )التسلسل  

(8فرصة العمل املبينة في )التسلسل نوع (، عن 6العمل )التسلسل   

(------------------------------------------------------)وزارة  -----------------------------------------دولة  بلد فرصة العمل والجهة املستفيدة  .6  

مع الجهة املستفيدة (املتوقع)نوع التعاقد   .7 (6( مع الجهة املستفيدة من العمل )التسلسل 9مباشر فيما بين الشركة املبينة في )التسلسل    

(املتوقعة) نوع فرصة العمل  .8 و/او بناء مصنع متنقل إلنتاجها ------------------------------------------------- تصنيع منظومه   

 KMWSH ENDÜSTRİYEL PROJE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ اسم الشركة املنفذة للعمل  .9

 YENİGÜN MAH. 1047 SK. NO: 7 İÇ KAPI NO: 11 MURATPAŞA/ ANTALYA -TURKEY عنوان الشركة املنفذة للعمل  .10

التعهدفترة سريان هذا   .11 يكون ساري املفعول من تأريخ توقيع اتفاقية العمل وطيلة فترة سريان االتفاقية مع الشركة املبينة  

(8فرصة العمل املبينة في )التسلسل نوع (، عن 6( مع بلد فرصة العمل )التسلسل 9في )التسلسل   

12.   

 رقم االتفاقية 

 عند التعاقد
ً
()يضاف الرقم الحقا  

مالحظة: يمكن للمستفيد إضافة رقم العقد بخط 

الذي يتم توقيعه العقدمن  ارفاقه لنسخةيده مع   

 

---------------------------------------------------------------------------------------رقم االتفاقية   

فرصة العمل نوع (، عن 6( مع بلد فرصة العمل )التسلسل 9بين الشركة املبينة في )التسلسل 

  له بدون رقم التعاقد ةيعتبر هذا التعهد ال قيمكما  ...  (8املبينة في )التسلسل 

 

KMWSH Director Signature August 15th, 2019           توقيع املدير بتأريخ  ---------------------------   مع ختم الشر كة 

  )مرفق نسخة املطابقة للتفويض بالتوقيع عن الشركة(               
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