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 تمهيد

وحيث رغب الطرف ، .................بضاعة استوك في مستودعاته عبارة عن يملك لما كان الطرف األول 
 تم االيجاب والقبول والتقت ارادة الطرفين على التعاقد فقد عليه ،شراء البضاعة بحالتها الراهنةالثاني في 

 :للشروط التالية وفقا  
 التمهيد جزأ ال يتجزأ من العقد ويقرأ معه :التمهيد ة(: حجي1البند رقم )
  :العقد موضوع(: 2البند رقم )

بحالتها الراهنه وبما بها  ................بضاعة استوك مرتجعة عبارة عن باع الطرف األول الطرف الثاني 
  / حبهكرتون  .........عدد من عيوب مقابل الثمن المحدد ادناه 

 معاينة البضعة:( 3البند رقم )
ويقر  ء الثمن المدفوع، وقبل بهاعاين الطرف الثاني البضاعة المشتراه ووجدها مناسبه الحتياجه ومناسبه لقا

تأكد من استحقاقها للسعر المدفوع وانه خبير بمثل هذه المبيع، وانه ال يدعي الغبن أو الغرر أو الجهالة في 
 هذه الصفقة . 

 :( قيمة المبيع4البند رقم )
ريال سعودي فقط ال غير تم دفع  ........أتفق الطرفان على أن ثمن البضاعة المتفق عليها هو 

، ريال تدفع عند استالم البضاعة من مستودعات الطرف األول .............مقدما ومتبقي  ..............
 والثمن المدفوع 

 أحكام عامة:( 5البند رقم )
اتفق الطرفان على أن يستلم الطرف الثاني البضاعة من مستودعات الطرف االول يوم االحد  .1

وفي تأخره عن الموعد فأن الطرف االول ال يكون مسئول عما يلحق بالبضاعة  هـ...........الموافق:
 بصرف النظر عن السبب  باي حال من االحوال

في مستودعات الطرف األول ألكثر من خمسة  وبقاء البضاعة البضاعةفي حال التأخر عن استالم  .2
ن كل ع عشرة االف ريالمبلغ  البضاعةفأن الطرف الثاني يتحمل قيمة ايجار تخزين أيام بحد أقصى 

يوم وفي حال تاخر الطرف الثاني لمدة عشرة ايام فان للطرف االول بيع البضاعة باي ثمن واستحصال 



 

 

له وفي حال قل عن المبالغ المتبقية للطرف االول فانه له مطالبة الطرف الثاني  المستحقةالمبالغ 
 .ا مصاريف المحاميمصاريف ومنه أليالمتبقي مع تحمل الطرف الثاني ب

 نفقته.يتم تحميل البضاعة بواسطة عمال الطرف الثاني وعلى  .3
 قرار بسالمة المبيع من كل عيب.البضاعة من الطرف االول أاستالم  .4
 ال يجوز للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد للغير بأي أحوال .5
 ال يحق للطرف الثاني استخدام اسم الطرف االول باي حال من االحوال  .6
 ، والمتنازل لهمالورثة التعاقد و  لطرفيهذا العقد ملزم  .7
اتفق الطرفان أنه في حالة وجود خالف )ال سمح هللا( على تنفيذ هذا العقد أو تفسيره أو في أحد بنوده  .8

الحل الودي فيتم إحالة النزاع إلى الجهة القضائية  أو شروطه فإنه يحل بالطرق الودية، وإذا استحال
 المختصة بمدينة جده.

تتم االخطارات فيما بين الطرفين بموجب خطاب مسلم باليد للشخص المسئول مع الحصول على  ما  .9
 يفيد االستالم او مرسل بالبريد المسجل .

 

 العقد:نسخ ( 6البند رقم )
تم تحرير هذا العقد من نسختين وتوقيعه من االطراف المخولة بالتوقيع عليه من الجهات المتعاقدة 

لم كل وتس والجهالة،المعتبرة شرعا ونظاما وبعد فهم ما جاء فيه فهما  نافيا  للغرر  باألوصافوهم 
 طرف نسخة للعمل بموجبها وللرجوع إليها عند الحاجة.

 ى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،وهللا الموفق ,,,,هذا وصل                  
 

 الطرف األول :                                             الطرف الثاني:
 ..............................اإلسم:                              ....................اإلسم : 

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

 
 الختم   :..........................                        الختم   :.............................

 


