عـقـــــد (توريد)
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد
ففي يوم  ...................الموافق  .........../....../ .....بمدينة عنيزة بالمملكة العربية السعودية اجتمع كــال مــن:
-1الطرف األول :جمعية عنيزة للتنمية والخدمات اإلنسانية ,مسجلة بوزارة الشؤون االجتماعية برقم ( )160وتاريخه 1420/8/29
هـ وعنوانها :القصيم  -عنيزة ,ص .ب  ,494الرمز البريدي  ,51911هاتف  ,0163655500فاكس 016364990 :جوال
 ,056257955ويمثلها في التوقيع على هذه االتفاقية األستاذ  ............................................... /بصفته ........................
-2الطرف الثاني :مؤسسة/شركة  ...........................................................................ص.ب ...............................
الرمز البريدي  ..................جوال  ...............................فاكس  ......................وعنوانها .....................................
ويمثلها المكرم..................................................................بموجب التفويض رقم  .................بصفته......................

التـمهـيـد
وحيث ان الطرف األول منشاة مرخصة لها مقر خاص بها وتحتاج الي توريد ..................................................................
والطرف الثاني مؤسسة مرخصة ومتخصصة في مجال التوريد فقد اتفق الطرفان وهما بكامل االهلية المعتبرة شرعا ونظاما على ما يلي:

البند األول
يعتبر التمهيد أعاله وأية مرفقات أو مالحق يوقعها الطرفان فيما بعد يعد جزءا ال يتجزأ من هذه العق

البند الثاني :محل العقد ومدته
اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الثاني بتوريد البنود حسب المواصفات الفنية الواردة بعرض أسعاره (المرفق صورته)
لقاء مبلغ ( ..................ريال ) ( فقط  ....................................................ال غير ) شاملة ومغطية لكافة التكاليف.
يتم السداد على دفعات الدفعة االولي تسلم للطرف الثاني عند توقيع العقد وتكون حسب اتفاق الطرفين كالتالي:
.................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .................
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مدة هذا العقد  ....................ويبدأ سريانه من تاريخ توقيع العقد ,ويتم تجديد العقد تلقائيا لفترة مماثلة إذا لم يصرح أحد الطرفين بعدم
الرغبة في التجديد على ان يكون خطيا وبقترة ال تقل عن خمسة عشر يوما قبل انتهاء العقد.

البند الثالث :التزامات الطرف االول
 يلتزم الطرف األول بدفع الدفعات المستحقة للطرف الثاني حسب الدفعات المتفق عليها ودون تأخير وذلك بعد الفحص واالستالم النهائيللبنود الموردة من قبل المسئول المختص.

البند الرابع :التزامات الطرف الثاني
 يلتزم الطرف الثاني بالتوريد وتنفيذ التزاماته في الموعد المتفق عليه ,وفي حالة تأخر الطرف الثاني او عجزه عن القيام بها ألي سببيكلف الطرف االول مؤسسة أو شركة أخري للقيام بالتوريد ويتحمل الطرف الثاني جميع االلتزامات المادية التي يدفعها الطرف األول وفي
هذه الحالة ال يحق للطرف الثاني االعتراض على المبلغ المخصوم من قيمة العقد مع تامين الطرف األول لها بفواتير من المؤسسة أو
الشركة األخرى.
 يلتزم الطرف الثاني بااللتزام بموعد استحقاق الدفاعات وفي حالة التأخير عن استالم الدفعة المستحقة في موعدها يحق للطرف األولوضعها في حسابه علي ان يكون سند التحويل هو بمثابة سند استالمه للدفعة المستحقة.
 يلتزم الطرف الثاني بعدم التنازل عن هذا العقد او جزء منه بدون موافقة خطية من الطرف األول. يلتزم الطرف الثاني بعدم إضافة أي مبالغ مادية اخري غير المتفق عليها في العقد يلتزم الطرف الثاني بضمان ( .......شهر) شاملة من تاريخ االستالم النهائي وبدون أي مصاريف من الطرف األول ويشمل الضمانصيانة مجانية للطرف األول طوال فترة الضمان في مدة أقصاها أسبوع وفي حالة عدم توفر قطع صيانة للجهاز يلتزم الطرف الثاني
باستبداله بجهاز اخر بنفس المواصفات والمقاييس او أفضل منه خالل فترة أقصاها  7أيام من تاريخ إبالغ الطرف الثاني بذلك.
 على الطرف الثاني تقديم فاتورة من أصل وصورة للبنود الموردة منه موضحا فيها سعر الوحدة والكمية والقيمة االجمالية حسب عرضاألسعار المقدم.

البند الخامس :احكام عامة
 يقر الطرف الثاني بعلمه وتطبيقه ألنظمة واحكام االستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجري تطبيقها على توريدوشحن أي منتجات او أجزاء منها الي المملكة او منها بما في ذلك االحكام المتعلقة بحظر االستيراد وفي حالة وجود مخالفات ألنشطة
المملكة يتم فسخ العقد وتعويض الطرف الثاني ما نتج له من اضرار.
تتم التبليغات ألغراض هذا العقد علي العناوين المدونة في صدر العقد  ,واذا غير احد طرفي العقد عنوانه فعليه تبليغ الطرف االخر كتابة
 ,واال اعتبرت المراسالت علي العناوين المدونة في العقد صحيحة منتجة الثارها.
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البند السادس :تسوية النزاعات الناشئة عن العقد
كل خالف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولم يتم التوصل إلى تسويته بين الطرفين وديا يتم التحاكم في المحكمة المختصة بمنطقة الطرف
االول ,ويكون حكمها في ذلك نهائيا.
تم تحرير هذه االتفاقية من نسختين أصليتين استلم كل طرف نسخة منه للعمل بموجبها بعد توقيعها من طرفي العقد,
واهلل الموفق.

الطـرف الثاني

الطـرف األول
جمعية عنيزة للتنمية والخدمات اإلنسانية

..............................................

يمثلها :األستاذ .......................... /

يمثلها :األستاذ .......................... /

بصفته............................... :

بصفته.............................. :

التوقيع............................... :

التوقيع............................. :

التاريخ............................... :

التاريخ............................. :
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