
 نموذج وصيغة عقد تصدير لحساب الغير 

 

 

 انه فى يوم              الموافق                   

 -تم توقيع عقد اتفاق بين كل من: 

 الساده /                                  شركة                                      

 وعنوانها                              سجل تجارى رقم

صادر من                                          بتاريخ                                                   

 ويمثلها فى هذا العقد 

                                          السيد /                                                                     

 طرف اول 

     الساده /                                 شركة                                  وعنوانها                                      

 سجل تجارى رقم 

                                           صادر من                                             بتاريخ  

 ويمثلها فى هذا العقد السيد / 

 

                                                                                                                                   

 طرف ثانى 

 

 

 تمهيد : 

 

لما كانت الشركة الطرف االول شركة تصدير تقوم باعمال التصدير والشحن  

الثانى لديه عملية تصدير الى دولة عباره عن مبعأه  لحساب الغير. ولما كان الطرف

داخل عدد حاويه قدم باجمالى وزن طن ويرغب فى قيام الطرف االول بتنفيذها  

لحسابه وباسم الطرف االول فى نظير نسبة …..% من قيمة الفاتوره او مبلغ 

 -قطعى يتفق عليها فى هذا االتفاق واتفقا على ما يلى:

 

https://albanknote.com/export-contract-pdf


االول بتصدير البضائع المشتراه بمعرفة وتحت اشراف الطرف  اوالً : يقوم الطرف

 الثانى والذى يشرف على نوعية وجودة البضائع.

ثانيا: يتعهد الطرف االول بالقيام بكافة اعمال التصدير واعداد المستندات الالزمة 

والتصدير باسمه فى نظير مبلغ قطعى (ك  والشهادات  المطلوبة والفواتير…الخ 

 عمولة  للتصدير باسمه).

 

ثالثاً : ال يجوز الرجوع على الطرف االول من قبل الشركة المستوردة بالخارج فى  

جزئيات النوعية والجودة الخاصة بالبضائع حيث انها مشتراه بمعرفة الطرف الثانى  

 والذى يعد المصدر الفعلى . 

 

لثانى بأن البضاعه وتوصيفها الوارد بالفواتير المرفقه صحيحه  رابعا : يقر الطرف ا

وان اى تغيير فى هذه البيانات يسأل عنه شخصيا دون الطرف االول , ويقر 

الطرف الثانى بأن البضاعه المصدره بضائع مسموح بتصديرها وغير محظور  

 تداولها ومسموح بتصديرها

 

  –—————خامسا : اى ضرائب تستحق على عملية التصدير ذاتها يدفعها ( 

 حسب  االتفاق ) 

 

سادسا : ينتهى دور الطرف االول باتمام االجراءات وموافاة الطرف الثانى  

 بمستندات البضاعه الداله على التصدير 

 

سابعا : اى مبالغ رسميه تستحق على العميله ويصدر عنها ايصاالت يلتزم الطرف 

 الثانى بدفعها فورا

 

كن للطرف االول السعى للحصور على دعم الصادرات  ثامنا : دعم الصادرات : يم 

نظير اتعاب اضافيه تقدر بنسبة % من المبلغ المتحصل من الدعم او مبلغ قطعى  

 بقيمة … 

 



تدرج اى بنود اخرى طبقا للحاله وتبعا لرأى مستشاركم القانونى حرر هذا   تاسعا :

 العقد من نسختين كل طرف نسخة للعمل بها. 

 

 وهللا ولى التوفيق,, 

الطرف االول                                                                    الطرف 

 الثانى


