عقد تسويق
إنه في يوم الموافق ........./...../......
تم االتفاق بين كال من - :
§ أوال ً :
§ والخاضعة للقانون
§ ويمثلها في التوقيع علي هذا العقد السيد
§ ( رئيس مجلس اإلدارة )
( طرف أول )

§ ثانيــاً :
 .1وشركة

( طرف ثاني )

تمهيد
حيث أن الطرف األول يقوم بإ نتاج مادة وحيث أن الطرف الثاني شركات تجارية متخصصة في تسويق
المواد .فقد التقت إرادة الطرفان علي أن يشتري الطرف الثاني من الطرف األول كمية من المواد
المذكورة عالية وذلك حسب البنود التالية - :
§ البنــد األول
يعتبــر التمهيــد جــزء ال يتجــزأ مـن هــذا العقــد.
§ البنـد الثــاني
أتفق الطرفان علي أن يقوم الطرف األول بتسليم الطرف الثاني كمية في حدود ) سنوياً في عبواتها
األصلية وكل عبوة زنة صـافي ومدون عليـها كافة البيانات المـتعارف عليها من حيث الوزن وأسم المنتج
والمنشـأ وتاريخ الصــالحية ودرجة النقاوة والرمز الكيميائي ويرفق بكل كمية مسلمة شهادة التحليل
الخاصة بها .
§ البنـد الثــالث
اتفق الطرفـان علـي أن يكون سـعر الطـن من مـادة بدون إضافـة الضرائب ويعتبر هـذا السعر مبدئي
وتتم مراجعته شهرياً بين الطرفين طبقاً لآلتي :
 . 1األسـعار المنافسـة للمنتـج المحـلي أو المستـورد .
 . 2سـعر صـرف العمـالت األجنبيــة فـي السـوق .
 . 3تكلفة اإلنتاج ( سعر شراء المادة الخام  +العمالة  .........الخ )
§ البنـد الرابــع
يقوم الطرف األول بتسليم الطرف الثاني الكميات المطلوبة من المواد المذكـورة أعاله بمعدل حوالي
 161طن شهرياً من ماد ة علي أن يكون إجمالي الكمية المسحوبة من الطرف الثاني من هذه المواد
حسب ما هو مذكور أعاله.
§ البنـد الخـامس
التعويـض االتفـاقي
يلتزم أفراد الطرف الثاني بالتضامن فيما بينهم علي دفع مبـــلغ وقدرة  111111ألف جنية ( فقط مائة
ألف جنيه مصري الغير ) للطرف األول وذلك في حالة تخلفهم عن استالم كميات المتفق عليها شهرياً
ويعتبر هذا المبلغ تعويضاً إتفاقياً ال يخضع لرقابة القضاء مع أحقية الطرف األول أيضاً في هذه الحالة بفسخ
العقد دون حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائي بذلك .
§ البند السادس
يقوم الطرف الثاني باستالم الكميات المتفق عليها من مقر الطرف األول المذكور أعاله وبوسائل النقل
الخاصة .
§ البند السـابع
شـروط الدفــع
يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الكميات المشتراة شهريا بموجب شــيك بنكي مستحق الدف ع بعد
 54يوم من تاريخ استالم الكميات المنتجة
§ البنــد الثامــن
يلتزم الطرف الثاني بعمل الدعاية الخاصة لمنتجات الشركة في جميع المعارض واألمـاكن التي يتم
عرض و توزيـع وبيـع هذه المـنتجات بها
§ البنــد التاسـع
مـدة هـذا العقـد ســـنه تبـدأ من تـاريخ توقيـ ع هذا العقـد و تنتهي فـي  / /ما لم يخطر أحد الطرفين
الطرف اآلخر برغبته فى تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة قبل انتهاء هذا العقد بستة أشهر .
§ البنــد العاشـر
في حالة وجـود نزاع بين طرفي العقد تـختـص مـحاكم وجزئياتهـا بالنظـر في الخـالف بين الطـرفين .

§ البنــد الحـادي عشـر
تـحرر هــذا العقـد مـن نســختين بيـد كل طـرف نسخــــة .
وهلل ولى التوفيق
الطرف الثانى
الطرف االول
االسم
االسم
التوقيع
التوقيع

