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الشروط التجارية : عقودنا تنظمها غرفة الصناعة والتجارة في المبيعات المحلية - معتمدة من جمعية المصدرين في المبيعات الخارجية. لديها جودة
وصالحية دولية. الضرائب ؛ ال شيء في المبيعات خارج تركيا. المدفوعات يتم تحصيلها من خالل البنك ، وفًقا لالتفاقية الرسمية المبرمة. تم تحديده على
أنه 30٪ في بداية األمر ، و 40٪ في نصف عملية اإلنتاج و 30٪ عند التسليم. جميع منتجاتنا مناسبة للمبيعات باستخدام خطاب االعتماد والتأجير.
المواصالت ؛ يتم تقديم أسعارنا على أنها أعمال سابقة (تسليم المصنع). تنتمي تكاليف الشحن وجميع تكاليف التأمين إلى المشتري وتنتمي تكاليف
الشحن على مركبات الشحن إلى الشركة المصنعة. تقدم شركتنا كل الدعم اللوجستي الالزم لضمان أن شحنات عمالئنا بأقل تكلفة. موعد التسليم ؛

5-7 أسابيع كحد أقصى.

الضمان والخدمة :  المنتجات مضمونة لمدة عام واحد ضد عيوب الصناعة. وقت تدخلنا المحلي في حاالت الفشل المحتملة بحد أقصى 48 ساعة -
وقت تدخلنا الدولي بحد أقصى 72 إلى 120 ساعة في جميع أنحاء العالم. للبلدان التي تتطلب دعوة هده المدة الزمنية غير قابلة للتطبيق. يتم توقيع

التزامنا بالضمان بموجب عقد رسمي.



شرح االستثمار والمنشاة



الفاتورة
 السید  التاريخ :

 الرقم الضريبي  

        العنوان

 رقم الفاتورة : 

 الصفحة : 1 / 4
 

مقدار السعر الكمية األبعاد توضيح رسم كود

960.00 960.00 1 150X150 خزان المواد الخام T.01 1

2,540.00 2,540.00 1 8 mt x 0.50 حزام نقل المواد الخام T.02 2

1,166.00 1,166.00 1 200X200 منصة خالط خلط المواد T.03 3

6,538.00 6,538.00 1 PAN TYPE 250
dm³ خالط خلط المواد T.04 4

 



الفاتورة
 التاريخ :

 رقم الفاتورة : 6

 الصفحة : 2 / 4
 

مقدار السعر الكمية األبعاد توضيح رسم كود

946.00 946.00 1 BOSCH -
SIEMENS لوحة تحكم كهربائية T.05 5

261.00 261.00 1 500 L / hour نظام تحكم بالمياه T.06 6

4,370.00 4,370.00 1 250 dm³ خزان إنتظار للخالط مع ناقل حلزوني T.07 7

338.00 338.00 1 50 x 75 طاولة تعبئة أولية T.08 8

 السید 

 الرقم الضريبي  

        العنوان



الفاتورة
 التاريخ : 

 رقم الفاتورة : 

 الصفحة : 3 / 4
 

مقدار السعر الكمية األبعاد توضيح رسم كود

3,125.00 3,125.00 1 100 x 150 طاولة هزازة T.09 9

276.00 276.00 1 100 x 150 طاولة تنظيف القوالب الفارغة T.10 10

3,955.00 3,955.00 1 طاولة خلع القالب مع حزام ناقل T.11 11

840.00 420.00 2
WITH WHEELS
60 x 120 - 5

LAYERS
رف كامل لحمل القوالب ممتلئة T.12 12

 السید 

الرقم الضريبي  

        العنوان



الفاتورة
 التاريخ : 

 رقم الفاتورة : 

 الصفحة : 4 / 4
 

مقدار السعر الكمية األبعاد توضيح رسم كود

840.00 420.00 2
WITH WHEELS
60 x 120 - 5

LAYERS
رفوف تخزين القوالب النظيفة T.13 13

420.00 420.00 1 250 L - 8 Bar ضاغط الهواء T.14 14

925.00 1.85 500 SPECIAL OFFER نماذج قوالب بالستيكية لحجر ديكور T.15 15

 
(USD) 27,500.00 (USD) فقط: سبعة و عشرون ألف و خمسة مائة دوالر المجموع 

FREE مدة صالحية العرض 20 يوم عمل.  الضريبة (%0)

(USD) 27,500.00 (USD) المجموع العام 
 

 السید 

الرقم الضريب  

        العنوان



مشروع المنشأة-1



مشروع المنشأة-2



بعض نماذج القوالب



صور توضيحية



تعريف الشركة والمراجع

في هذه الرحلة التي بدأناها بمبدأ إرضاء العمالء غير المشروط ، نفخر بكوننا مفضلين في 52 دولة حول العالم وكوننا الشركة الرائدة في هذا القطاع بمساهمة فريق التجميع
المتمرس لدينا. السمات الرئيسية التي تميزنا عن الشركات األخرى ؛

 بفضل كادرنا المختص وشركتنا التي تم تأسيس خطط إنتاجها ومبيعاتها على أساس التصدير من االتصال بكم بخصوص أي موضوع فقط بدفعكم ضرائب الدولة التي تقيمون
بها نؤمن استالم بضائعكم حتى باب المنزل ، باإلضافة إلى خدمة العمالء بلغتكم على مدار 24 ساعة وبذلك تكونون قد قمتم بالتجارة وأخذ البضاعة من أي مكان كأنكم تأخذونها
من بالدكم .  نهدف إلى إقامة روابط أقوى مع عمالئنا من خالل اإلنتاج في الوقت المحدد - التسليم في الوقت المحدد والتركيب في الوقت المحدد .  من خالل تقليل
أرباحنا إلى الحد األدنى ، نقدم لعمالئنا فرصة تجارية آمنة مع ضمان سعر ثابت .  من خالل نشر صور المشاريع التي أنجزناها والمقابالت التي يعبر فيها عمالؤنا عن أفكارهم
حول شركتنا على موقعنا. نحن نمنعك من إضاعة الوقت والمال غير الضروريين إلجراء للبحث المرجعي .  من خالل اتفاقياتنا الخاصة مع البنك بامكانكم التجارة معنا عن
طريق leasing و akreditif  من خالل إعداد العقود الخاصة بالمنتجات التي لدينا اتفاقية معها باللغة التي يفضلها عمالؤنا ، فإننا نلغي االلتزام بتوقيع عقد بلغة ال تعرفها. بهذه
الطريقة نتجنب المشاكل الناشئة عن حقيقة أن العقود التي ستوقعها بلغة مختلفة لم يتم فهمها بشكل صحيح من قبل األطراف. باإلضافة إلى ذلك ، من خالل تصديق هذه العقود
المعدة من قبل الوحدات ذات الصلة في الدولة ، فإننا نمكّنها من أن يكون لها طابع دولي ولكي تتمكن بسهولة من طلب حقوقك في حالة حدوث اضطرابات قد تنشأ.  نقوم
بكتابة المواد الخام والقياسات المستخدمة في اإلنتاج في العقد مع المواصفات الفنية ، ونربطها بالمعيار بطريقة ال تعطي فرصة لمفاجآت سيئة الحقا .  نحن نوفر بيئة تجارية
أكثر راحة وأماناً لعمالئنا من خالل شروطنا التجارية التي تحمي البائع والمشتري بشكل متبادل ، ويتم التحصيل على ثالث مراحل وفقط لألجزاء المكتملة ، والشروط الجزائية من
أجل تجنب التأخير المحتمل واألضرار المادية.  نقدم لعمالئنا الذين وقعوا العقد الفرصة لمتابعة عملية اإلنتاج الخاصة بإنتاجهم برقم IP المعطى والشحنة مع رقم الحاوية على
الموقع.  نحن نسجل جودة جميع المنتجات التي نصنعها بشهادة المطابقة األوروبية Euro ، وبهذه الطريقة نوفر للمنتجات التي تشترونها الفرصة لدخول البلد الذي تتواجد فيه
من خالل تنفيذ أعمالنا المشمولة بالضمان ما بين 72 و 120 ساعة ، فإننا نوفر الفرصة لحل أي مشاكل قد تحدث في أقرب بسهولة دون أن تتعثر مع تشريعات الجمارك . 
وقت ممكن . باإلضافة إلى ذلك بفضل مخزوننا من اإلنتاج وقطع الغيار نقوم بتقليل وقت االنتظار إلى الحد األدنى.  بفضل خط الدعم الفني عبر اإلنترنت على مدار 24 ساعة

، نوفر لكم الفرصة للوصول إلينا بشكل مريح بكل لغة من خالل موقعنا على اإلنترنت .




