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 الرحیم  الرحمن هللا بسم

 الخبرة مقابل رأس المال مشاركة  اتفاقیة

 

 : من كل  بین والتراضي اإلتفاق تم........................... ...... یوم في أنھ

 

 الطرف األول: 

 ف الثاني:  الطر

 

تسمى في االتفاقیة الشركة االم و    --------تعمل موزعا مقابل عمولة لمنتجات شركة حیث ان الطرف األول  :  تمھید

 االم، و حیث ان الطرف األول توزع منتجات الشركة  ----------------و  أدویةركة تسویق و تصنیع  ھي عبارة عن ش

، وحیث ان لدیھا خبرة تسویقیة قویة   مقابل عمولة تتقاضاھا عن كل قطعة األوسطو الشرق  ----------------المذكورة 

االستعانة بخبرة الطرف األول في مجال وحیث ان الطرف الثاني یرغب ب ، و مقدرة على استجالب مشاریع ناجحة 

-------------، و حیث انھ تم التفاوض سابقا ما بین الطرفین و تم التفاھم على مشروع تسویق توزیع المكمالت الغذائیة

--------ال    ---------------- وفقا، و حیث انھ --------مملوك لھ في  أدویةمن خالل  مستودع --------باستیراد   ---

و حیث انھ بحاجة --------تسویق باستیراد و ال خبرة لھ  حیث ان الطرف الثانيو، بحیث یكون وكیال وحیدا    --------

تفھم و   و كذلك للتوصل الى طریقة تسویقیة مناسبة للمنتج فقد   لخبرة الطرف األول للوصول الى مصادر مناسبة للمنتج

لیة تنفیذھا و  آالصفقات و  إبراموكیفیة المنتج  كیفیة  الوصول لمصادرللحصول على و  علم بانھ للحصول على المنتج

ن المفاوضات التي  و حیث ان ھناك الكثیر م ،  األوللطرف  لمن الشركة األم فعلیھ ان یدفع عمولة   لیة تسویق المنتج آ

قیام الطرف األول   من خالل الشركة األم منتجات  على الحصول في رغبتھ الثاني الطرف أبدى جرت سابقا وحیث

  االتفاقیة محل بالمنتجات یتعلق  فیما و تقدیم الخبرة الالزمة من قبلھ و ما یملك من تسھیالت  تجاریةال بتسھیل العالقة 

  أقرا أن بعد یلي ما  على اتفقا فقد  لذلك مباشرة من الشركة االم ،   أوبواسطتھا   أومنھا  من خالل السماح لھ باالستیراد

ً  المعتبرة بأھلیتھما   .والتصرف للتعاقد شرعا

 

 .واحدة وحدة  معھا یقرأ و  االتفاقیة من یتجزأ ال  جزء التمھید  یعتبر -1

 :ذكرھا االتي نيالمعا التالیة للكلمات یخصص العقد ھذا  لغایات  :التعاریف -2

 أو بتســویقھ --------ھــو اي منــتج تقــوم شــركة  وبــالعموم .-------- •         ----------------- :المنــتج 2/1

 خارجھا. أوالوالیات المتحدة داخل  سواءتوزیعھ   أوتصنیعھ  
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 . ذلكالسیاق في النص على خالف لم یدل  الھاشمیة مایة  --------یقصد بھا المملكة  :الدولة 2/2

او ھا تنشــأتكون شریكة فیھا او شركة  أیة أوالدین حنان فاروق محمد فخر بانھ  األولالطرف قصد بی  :األولالطرف    2/3

 . یرتب اي التزام علیھا والتشمل الشركة األم  وال  المنتج،لھا تتعامل بذات تدیرھا او مملوكة  

تابعــة لھــا تتعامــل  أومنھمــا شركة مملوكة ألي   أیة  فالن) أو(  أو  ------------------------  : مستودعالثانيللطرف    2/4

 شریكا مخفیا بھا.الطرف الثاني مؤسسة یكون   أواي شركة  أوبذات المنتج 

العنــوان  ابتــداء ھــو نفــس ویكــونیقصد بكلمة مقر اي من الطرفین ھو المكان الذي یوجد بــھ فرعــھ الــرئیس   المقر:  2/5

باالنتقــال قبــل ذلــك بفتــرة  اآلخــرالطــرف  إشعارشریطة  ،خرآالمذكور بجانب كل طرف ما لم ینتقل اي منھما الى مكان 

 معقولة.

 المنتج.اي شركة لذات الشركاء تتعامل بذات  أو --------ھي شركة  :األمالشركة  2/6

 .----- داخل علیھ  المتفق المنتجالتسویق   أو توزیع أو للبیع ضالعر أو  ببیع  االتفاقیة ھذه تختص  :االتفاقیة موضوع - 3

كمشــارك بخبرتــھ فــي اســتیراد المنــتج و فــي ما بین الطــرف االول اتفاقیة مشاركة  االتفاقیة ھذه تكون  :االتفاقیة  نوع  -4

ت المتعلقــة بتمكینــھ مــن على ان یقدم الطرف الثــاني رأس المــال الــالزم و التســھیالالشركة االم    بیان طرق تسویق منتج

 .--------اســتیراد المكمــل المنــتج مثــل تأھیــل مســتودع مناســب و مقــر و غیــره مــن الشــروط القانونیــة المطلوبــة فــي 

 أخرى دلمد  للتجدید  قابلة  سنوات  عشرة  لمدة  و  االتفاقیة  على  التوقیع  تاریخ  من  االتفاقیة  ھذه  سریان  یبدأ  :االتفاقیة  مدة  -5

 أو األولــى العقــد مــدة انتھــاء قبــل وذلــك كتابــة التجدیــد عــدم فــي برغبتــھ  اآلخر  الطرف  الطرفین  أحد  طریخ  لم  ما  مماثلة

 ل.األق على بـسنة المجددة

الخبــرة مقابــل اكة فــي  ، وینطبق على حالة محددة، وعقــود الشــریھ تحدیث: ھذا النموذج نموذج قدیم ولم یجر علمالحظة

 وننصح بأن یتم كتابتھا بواسطة محامي لھ خبرة في كتابة مثل ھذه العقود.  مراعاتھا،رأس المال لھا أحكام دقیقة یجب 

   :الثاني  الطرف التزامات -6

 اجــل من جدیا سعیا یسعي ان علیھ و نیة حسن و اخالص و أمانة و صدق بكل االتفاقیة بتنفیذ  الثاني  الطرف  یلتزم  -  6/1

 .دولتھ داخل المنتج لشراء جھات او أشخاص عن بحثال

 مــدى و منطقتھ في المنتج نشاط حجم تعكس التي الحقیقیة الصورةباستمرار عن    بالتصریح  الثاني  الطرف  یلتزم      -6/2

لتــزم ة ، و یاالتفاقیــ  ھــذه تنفیــذ فــي  تــؤثر  أن  شانھا  من  تطرأ  مشكلة  بكل  األول  الطرف  أعالم  كذلك  و  ،  تراجعھ  أو  تحسنھ

بتقدیم صورة عن كل فاتورة او اذن استیراد او اذن شراء و كذلك تقدیم صورة عن سجالت ضریبة المبیعــات و ضــریبة 

الدخل و السجالت الجمركیة و اذن االدخال  ، و ان یرسل للطــرف االول بواســطة االیمیــل او البریــد كشــفا شــھریا عــن 

 ردة و اسعارھا و ایة تفاصیل تتعلق بھا.نشاطات المنتج یحوي مقدار الكمیات المستو

و نصف عن كل اثنــي  أمریكياثنین و ستون دوالر   62.5یلتزم الطرف الثاني بدفع عمولة للطرف األول بمقدار    –  6/3

 عــن األول للطــرف عمولــة بدفعالثاني  الطرف یلتزمكما ویلتزم   ، عشر علبة یستوردھا الطرف الثاني من الشركة االم 
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 الطــرف طریــق عن الشراء تم سواء الثاني الطرف دولة فيعلى اي من منتجات الشركة االم   علیھا  التعاقد  یتم  طلبیة  كل

   .الشركة األم من المباشر الشراء طریق عن أو األول

  :االول  الطرف التزامات -7

 .نیة حسن و أمانة و صدق بكل  االتفاقیة  بتنفیذ االول الطرف یلتزم - 7/1

تمكــین  إلى تؤدي و تسھل أن شانھا من التي الضروریة المعلومات من الثاني الطرف بتمكیناألول الطرف  یلتزم – 7/2

 أخــرى أشیاء أیة  أو  مواصفاتھ  و  بالمنتج  المتعلقة  المعلومات  كافة  بتقدیم  یلتزم  كذلك  و  ،  استیراد المنتج  منالثاني    الطرف

  .الثاني الطرف  یطلبھا التي

 ذلك.للطرف الثاني كلما طلب منھ  المشورة الالزمةف بتقدیم یلتزم الطر 7/3

إبرام أي تعاقدات داخل دولة الطرف الثاني إال بعد مراجعة الطرف الثاني وموافقتھ الخطیة  ال یحق للطرف األول - 7/4

 أواســطتھ مباشــرة  ذلــك بو  أكــانســواء    --------داخــل    نتجیوزع المان    األولیجوز للطرف    وال  المالیة،حقوقھ    وضمان

--توزیع المنتج داخل  أو عرض أومنھم حق بیع   أیاان یعطي    الغیریجوز لھ في عقوده مع    والخر  آ  شخص  ايبواسطة  

------.   

 ال و دولتــھ داخــل المنــتج علــى تفــرض التــيالرســوم  الضرائب و    عن  مسؤول  طرف  كل  یكون  الرسوم:و    الضرائب  -8

 .اآلخر بالطرف لھ عالقة

فتــرة  خــالل لــھ الموردة الطلبیاتعن العمولة المقررة للطرف األول  بدفعالثاني  الطرف یلتزم :البضاعةعمولة  دفع  -9

علــى ان ترســل بواســطة حوالــة بنكیــة الــى حســاب الطــرف األول المفصــل   مقــره  الى  البضاعة  وصولتاریخ  شھر من  

 التالي:بالشكل 

  :والفرعاسم البنك 

 العمیل:اسم 

 الحساب:م رق

 سویفت كود:

  الھاتف:رقم 

ال یجوز لكال الطرفین التنازل للغیر عن اي حق او التزام نشأ عن ھذه االتفاقیة ما لــم یكــن ھنــاك  العقد:التنازل عن   -10

 مسبقة.موافقة خطیة 

 والا ھــو وارد فــي التعریــف لم وقالالناشئة عن ھذا العقد على كال طرفیھ   وااللتزاماتتنحصر الحقوق    العقد:آثار    -11

  للمتعاقدین.خالفا  أخرىجھة  أوترتب اي التزام على اي شخص 
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 بــالطرف تعلــقت سري طابع ذات تعتبر التي المعلومات كافة على بالمحافظة الطرفین كال یلتزم :المعلومات سریة - 12

 علــى بالمحافظــة االلتــزام یبقــىو  ،العمــالء  ائمــةق  فیھــا  بمــا  التجاریــة  اآلخــر  أسرار  على  بالمحافظة  كالھما  یلتزمو  اآلخر

 .أعوامخمسة  لمدة انقضائھ بعدو العقد مدة طیلة ساریا السریة

الخبــرة مقابــل اكة فــي  ، وینطبق على حالة محددة، وعقــود الشــریھ تحدیث: ھذا النموذج نموذج قدیم ولم یجر علمالحظة

 وننصح بأن یتم كتابتھا بواسطة محامي لھ خبرة في كتابة مثل ھذه العقود.  مراعاتھا،رأس المال لھا أحكام دقیقة یجب 

بواســطة  أو ،كتابــة اإلشــعارفیجــب ان یــتم  اآلخــر للطــرف إخطار أو إشعار ھذه االتفاقیة  تتطلبما    إذا  :اإلشعارات  -13

ھذا العقد تعتبــر الكتابــة االلكترونیــة المرســلة مــن طــرف لالخــر بمثابــة  ولغایات المسجل،البرید   أو  ،الفاكس  أواالیمیل،  

 مستقبال.یتفق علیھا  أخرى إیمیالت أیة أو أعالهالمعتمدة    بواسطة االیمیالتتمت  إذاالكتابة العادیة 

 حــادث نــاجمحــدث  إذاه االتفاقیــة من االلتزامات المترتبة علیھ بموجب ھذفي حل طرف    یصبح كل  القاھرة:القوة    -  14

 ،والــزالزل ،والعصیانكما في حاالت الحروب ھو المتسبب فیھا    یكن  ولمتوقعھا  یمكن    والعن قوة قاھرة ال یمكن دفعھا  

 .لفیضاناتوا ،والبراكین

   سابق:الغاء اي اتفاق  -15
  لتفاھما ومذكرات وااللتزامات  اقاتاالتف جمیع محل  وتحلمتكامل كامل  اتفاقوجدت ان   وملحقاتھاتعتبر ھذه االتفاقیة 

  ان وجدت. والشفویة أو الخطیة السابقة
 

  :للتجزئة القابلیة -16
ً  مشطوبة تعتبر فإنھا  للتنفیذ قابلة غیر أو األنظمة أوللقوانین  مخالفةه االتفاقیة ھذ بنود منبند  أو مادةاي  أن تبین إذا   حكما

  .المفعول وساري وملزماقائما  تبقى ما بكل العقد ویبقى

 6/2البنــد  أحكــامیقم بالتزاماتھ المترتبــة علیــھ خاصــة  ولمھذا االتفاق    أحكامما خالف الطرف الثاني    إذا  الجزاءات:  -17

 للطــرف أمریكــيدوالر  ألــف وخمســونمائتــان  ---------------ملزمــا بــدفع مبلــغ  االتفاقیة فیكونالتاسع من ھذه    والبند

 اقي عن ھذا االخالل مھما كان مقدار الضرر الفعلي. األول كتعویض اتف

   :التطبیق الواجب  القانون و  المنازعات  فض - 18

 إلى اللجوء یتم ذلك تعذر حالة وفي ،أوالً  الودیة بالحلول تسویتھا  یتم  )هللا  قدر  (ال  منازعات  أو  خالفات  أي  نشوء  حالة  في

 .النزاع على التطبیق واجبال ھوالمصري  القانون ویكوناالردني  القضاء

  األول للطرف نسخة (نسختین  ومن صفحات خمس على بنداً  عشرتسعة  من االتفاقیة ھذه حررت :العقد نسخ -19

 ). الثاني للطرف ونسخة

 الثاني  الطرف                                                                             األول الطرف

 یخ                                                                                   التاریخ التار
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الخبــرة مقابــل اكة فــي  ، وینطبق على حالة محددة، وعقــود الشــریھ تحدیث: ھذا النموذج نموذج قدیم ولم یجر علمالحظة

 رأس المال لھا أحكام دقیقة یجب مراعاتھا ، وننصح بأن یتم كتابتھا بواسطة محامي لھ خبرة في كتابة مثل ھذه العقود. 


