عقد توزيع منتجات
انه في يوم الموافق
اتفق كل من - :
أوال - :
المقيم
( طرف أول منتج )
ثانيا  - :السيد /
المقيم /
( طرف ثاني موزع )
بعد أن اقر كل من طرفي هذا االتفاق بكامل أهليته القانونية للتعاقد والتصرف قانونا اتفقا على اآلتي0
بند تمهيدي
حيث ان الطرف اال و يمتل ويدير  .........الكانن  .............و يعمل في ماا انتا وتصني
 ............سال تااري رقم  ............سال تااري  ............بطاقه ضريبية رقم  ............ضرانب
 ............ولما كان الطرف الثاني  .........شركة  .................يعمل في ماا بي وتوزي
 ..............ولرغبته في القيام بتوزي منتاات الطرف االو فقد تم االتفاق على ابرام هذا العقد طبقا
للشروط واالوضاع التالية على انه من المتفق عليه بين طرفي هذا العقد انه يقصد بالمصطلحات وااللفاظ
االتية اينما وردت في هذا العقد المعاني المحددة لها بهذا البند التمهيدي - :
المنتج  - :يقصد به الطرف االو شركة
الموزع  - :يقصد به الطرف الثاني شركة .
تاجر الامله  - :هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتعامل م الموزع بشأن بي منتاات المنتج
تاجر التازنة  - :هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتعامل م تاجر الاملة بشأن منتاات المنتج
او الذي قد يتعاقد معه الموزع مباشرة
المنتاات  - :هي جمي ما ينتاه او يصنعه المنتج من  .سواء كانت تم انتااها بالفعل او ماز جاري
تصنيعها اثناء سريان هذا العقد
نطاق التوزي  - :هو االماكن المحدده اقليميا للموزع لتوزي منتاات المنتج
المنتاات المنافسه  - :هى كل ما يتشابه م منتاات المنتج سواء كان هذا التشابه راجعا للشكل
الخارجي او الحام او اللون او التصميم والرسم والنموز الصناعي ام كان راجعا لطبيعة تركيب وتحضير
المادة المصنعة
البند األول
يعتبر البند التمهيدي جزء ال يتازأ من هذا االتفاق واحد بنوده األساسية 0
البند الثاني
بموجب هذا العقد تم االتفاق على قيام الطرف الثاني .الموزع بتوزي منتاات الطرف االو  .المنتج
كموزع وحيد وذل في نطاق التوزي المخصص له على النحو التالي  .محافظة –محافظة – محافظة -
محافظة وذل في نظير حصو الطرف الثاني على نسبة خصم بواق  %8من القيمة النقدية للمنتاات
المحدة من قبل الطرف االو  .المنتج .
البند الثالث
مدة هذا العقد سنتين تبدأ من  6002 / /وتنتهي في  6008/ /ويادد لمدة اخرى في حالة عدم اعالن
احد اطراف هذا العقد برغبته في عدم التاديد قبل موعد غا يته شهرين من تاريخ انتهاء العقد وذل
بموجب انذار رسمي 0
البند الرابع
يلتزم المنتج بموجب هذا العقد بعدم القيام بشخصه او بواسطة الغير بتوزي المنتاات داخل نطاق
التوزي الخاص بالموزع علىان تكون العبرة في اثبات اخال المنتج بهذا االلتزام باي سند كتابي يفيد هذه
المخالفة وفي حالة ثبوت اخال المنتج بهذا االلتزام يكون ملزما بتعويض الطرف الثاني بمبلغ وقدره .
كشرط جزاني اتفاقي ونهاني غير خاض لرقابة القضاء اضاقة الى احقية الموزع في طلب انهاء هذا العقد
قبل انتهاء مدته
البند الخامس
يلتزم الطرف االو  .المنتج بتوفير كافة المنتاات للطرف الثاني  .الموزع فور طلبها في حدود
الطاقة االنتااية للطرف الثاني .المنتج .
البند السادس
من المتفق عليه بين طرفي هذا العقد ان جمي المنتاات المسلمة للطرف الثاني سواء كان ذل
بموجب ايصا او اذن تسليم بضاعة او اي سند كتابي اخر هي منتاات مبيعة للطرف الثاني .الموزع
يلتزم االخير بسداد قيمتها بواق  % 00عند التسليم والباقي يسدد في موعد اقصاه  .يوما من تاريخ
واقعة التسليم

البند السابع
زمان التسليم  - :يلتزم المنتج بتسليم المنتاات في موعد غايته  .يوا
البند الثامن
مكان التسليم  - :من المتفق عليه ان مكان التسليم المنتاات بناء على الطلبيات يكون بمقر
المركزالرنيسي لشركة الطرف الثاني  .الموزع عل ى انه ياوز تغير مكان التسليم بشريطة ان يكون
داخل نطاق التوزي وبعد اخطار المنتج بوقت مناسب ال يقل عن ثالثة ايام 0
البند التاسع
يكون تسليم المنتاات للموزع او تابعيه بموجب اذن استالم بضان موق من الموزع او تابعه بما يفيد
االستالم ويعتبر هذا االذن ناقال لملك ية المنتاات للموزع و بمثابة اقرار بواقعة االستالم وصالحية المنتج
ومطابقته لشروط التعاقد.
البند العاشر
جمي مصاريف النقل لمقر الموزع تكون على عاتق الطرف االو المنتج
البند الحادي عشر
يلتزم الموزع باالسعار التي يحددها المنتج للمنتاات والمحدده بأذن التسليم لكل من تاجر الاملة
وتاجر التازنة المتعاقد معه على انه ياوز للمنتج بعد اخطار الموزع تخفيض السعر او زيادته 0
البند الثاني عشر
الياوز للمنتج التدخل في التعاقدات التي تتم بين كل من الموزع وتاجر الاملة او بين االخير وتاجر
التازنة ولكن يكون الموزع مسئوال في حالة قيام كل من تاجر الاملة او تاجر التازنة بمخالفة شروط
التسعير المددة سلفا من قبل المنتج وفي هذه الحالة يحق للمنتج التدخل بغرض حماية المنتاات وذل
بكافة الوسانل الممكنة
البند الثالث عشر
يلتزم المنتج بتوفير كافة وسانل الدعاية واالعالن المناسبة للمنتاات سواء كانت هذه الوسانل
مقروءه ام مسموعة ام مرنية وذل م ذكر اسم وصفة الموزع في تل الدعاية قرين نطاق توزيعه وفي
جمي االحوا تكون تكلفة تل الدعاية على عاتق المنتج0
البند الرابع عشر
يحظر على الطرف الثاني  .الموزع منافسة الطرف االو  .المنتج كما يحظر عليه التعامل في
المنتاات المنافسة للمنتاات المنتج الحالة والمستقبلة سواء كانت تل المنافسة بالعرض او الدعاية او
التوزي او بأي وسيلة اخرى وفي حالة مخالفة هذا االلتزام يلتزم الموزع بتعويض المنتج بمبلغ  .كشرط
جزاني نهاني عاريا من رقابة للقضاء اضافة الى احقية المنت ج في اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء
نفسه دون حاجة الى انذار او حكم قضاني
البند الخامس عشر
الياوز انهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته اال في حالة موت او فالس احد طرفيه ال قدر هللا او تصفية احد
االطراف نشاطه نهانيا وفي هذه الحالة يتعين على الطرف المتوقف اخطار الطرف االخر برغبته في انهاء
العقد قبل موعد غايته شهرين من التصفية النهانية للنشاط
البند السادس عشر
اي نزاع يثور بشان هذا العقد او تنفيذه يكون من اختصاص هيئة تحكيم يكون اعضانها من القانونيين
تشكل من ثالثة اعضاء يكون الحكم التحكيمي الصادر منها ملزما الطراف هذا العقد طبقا لقانون التحكيم
رقم  62لسنة 4991
البند السابع عشر
يقر كل من طرفي هذا العقد بان العنوان قرين كل طرف موطنا قانونيا له
البند الثامن عشر
حرر هذا االتفاق من نسختين ليد كل طرف نسخة للعمل بها عند الالزم.
الطرف الثاني الموزع
الطرف االو المنتج
االسم
االسم
التوقي
التوقي
الشاهد الثاني
الشاهد األو
من تاريخ طلب الموزع

