
 تورٌد عقد صٌغة نموذج

 [توريــد عـقـد]

 م2016/......../...... :الموافق .................. ٌوم فـً إنه

 :من كل بٌن العقد هذا حرر

 هذا فـً وٌمثلها ،(..............) :رقم تجاري سجل ، ..................................................... /السادة    :أولاً

 :فً الشركة ومقر ،(.................. :رقم مدنٌة بطاقة وٌحمل - الجنسٌة ..........) ...................... /السٌد العقد

............................. 

 (األول الطرف - المشتري )          ............... :بـ العقد هذا فـً  إلٌها ُوٌشار

 /السٌد العقد هذا فـً وٌمثلها ،............ :رقم تجاري سجل .......................... شركة /السادة    :ثانٌااً

 :فً الشركة ومقر ،(...................) :رقم مدنٌة بطاقة وٌحمل - الجنسٌة .........  ،................................

......................... 

 .(الثانً الطرف – المورد)       .................. :بـ العقد هذا فـً  إلٌها ُوٌشار

 .به إبالغه ٌتم ل فٌها تغٌٌر بأي قِبله ٌحتج ول الثانً، الطرف بٌانات فً ٌحدث تغٌٌر بكل األول الطرف إخطار وٌجب

 [ تمهيـــــــد ]

 باألعداد ........... طراز .......... ماركة ................... شراء فً ٌرغب (المشتري) األول الطرف إن حٌث

 فً ............... موقع إلى وتورٌدها ."1 رقم الملحق" مسمى تحت العقد بهذا المرفق الكشف فً الموضحة والمواصفات

 .والصٌانة والتشغٌل التركٌب خدمات مع .( بالموقع بعد فٌما إلٌه ٌشار والذي) ........... مدٌنة

 الواردة واألسعار والمواصفات للشروط وفقااً وإتمامه العمل بهذا للقٌام استعداده (المورد) الثانً لطرفا أبدى وحٌث

 ."2 رقم الملحق" :مسمى تحت العقد بهذا والمرفق ,منه المقدم بالعرض

 كامل ورٌدت على بقدرته الثانً الطرف أقر كما الثانً، الطرف من المقدم األسعار عرض على األول الطرف وافق وحٌث

   .الموقع إلى (1) رقم الملحق فً الموضحة وبمواصفاتها المطلوبة األجهزة أعداد

 :ٌلً ما على واتفقا - للتعاقد الكاملة بأهلٌتهما أقرا أن بعد - الطرفٌن إرادة تالقت فقد وعلٌه،

 [ األول البند ]

 .له ومتممااً ومكمالاً العقد، هذا من ٌتجزأ ل جزءااً ، 2 و 1 رقمً العقد وملحقً السابق، التمهٌد ٌعتبر

 [ الثاني البند ]

 الشروط وحسب الطرق أفضل وفق .......................... وصٌانة وتشغٌل وتركٌب بتورٌد الثانً الطرف ٌلتزم

 .الفنٌة والمواصفات

 .للمواصفات مطابقة تكون وأن بالعقد المحددة واألماكن المواعٌد فً علٌها المتعاقد األصناف بتورٌد الثانً الطرف وٌلتزم

 وصٌانة وإدارة تشغٌل على األول الطرف ٌحددها التً الفنٌة الكوادر بتدرٌب ٌقوم بأن الثانً الطرف ٌلتزم كما

 .وملحقٌه العقد هذا فً علٌها المنصوص األجهزة/الجهاز

 [ الثالث البند ]

 .المدة هذه خالل العقد هذا بتنفٌذ الثانً الطرف وٌلتزم م،2016/......./....... من تبدأ ............. العقد هذا مدة
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 توقٌع تارٌخ من .................. خالل األولى الدفعة تسلم .دفعات ........ عدد على المطلوبة األجهزة تورٌد ٌتم وسوف

 تارٌخ قبل أو فً واألخٌرة ثالثةال والدفعة .األولى الدفعة تسلٌم تارٌخ من ........... بعد الثانٌة الدفعة وتورد .العقد هذا

 .م201 ... /....../.......

 فٌه مبٌنااً مكتوبااً إخطارااً الدفعات من أي نقل من ساعة وأربعٌن ثمانٌة قبل األول للطرف الثانً الطرف ٌرسل أن على

 .ومواصفاتها الدفعة كمٌة

 .الثانً الطرف مسئولٌة من الموقع فً والتفرٌغ النقل وٌكون

 وبتوقٌع البند، هذا فً إلٌه المشار اإلخطار من نسخة على الثانً الطرف من بالستالم بالتوقٌع األول رفالط وٌلتزم

 .المسلمة الدفعة تجاه التزاماته من الثانً الطرف مسئولٌة تخلى اإلخطار نسخة على األول الطرف

 [ الرابع البند ]

 .(كوٌتٌااً دٌنارااً .................. فقط) ك.د ......... العقد هذا قٌمة

 الضرائب فٌها بما العقد هذا مهام تنفٌذ سبٌل فً الثانً الطرف ٌتحملها التً والنفقات للتكالٌف ومغطٌة شاملة وهً

 .الجمركٌة والرسوم

 :التالً النحو على سدادها وٌتم

 ................. عند 00%   -1

 .................. عند 00%   -2

 متفق نهائٌة أسعار وأنها الكوٌتً، بالدٌنار هً 2 رقم وملحقه العقد هذا فً الموضحة األسعار جمٌع أن الطرفان وٌقر

 . للتعدٌل قابلة وغٌر علٌها

 [ الخامس البند ]

 ملةبالع الكوٌت دولة فً معتمد بنك من صادرااً العربٌة باللغة ضمان خطاب األول للطرف ٌقدم بأن الثانً الطرف ٌلتزم

   . ........ حتى المفعول ساري ٌكون أن على العقد، هذا قٌمة إجمالً من %10 بالمائة عشرة ٌعادل بمبلغ الكوٌتٌة

 ول الثانً، الطرف من معارضة دون سرٌانه تمدٌد طلب القتضاء عند له وٌجوز الضمان، بهذا األول الطرف وٌحتفظ

 .للعقد طبقااً التزاماته بكامل الثانً الطرف وفاء تمام بعد إل الضمان ٌرد

 ,التركٌب اكتمال بعد عقدال هذا قٌمة إجمالً من (%5) المائة فً خمسة نسبة إلى المذكور الضمان قٌمة تقلٌل وسٌتم

 واألداء للتنفٌذ مالً ضمان بصفة العقد هذا ونصوص شروط مراعاة مع األول الطرف جانب من به الحتفاظ وسٌتم

 الطرف) المورد ٌصبح قد تعوٌضات أو غرامات أٌة أو الزائدة المدفوعات واسترداد العقد لهذا وسلٌم صحٌح بشكل

 األجهزة وتشغٌل تركٌب بعد النهائً القبول تارٌخ من تحتسب شهرااً (12) عشر اثنً ءانقضا لحٌن عنها مسئولاً (الثانً

 . إللغائه المعنى البنك إلى الضمان خطاب الفترة هذه نهاٌة فً األول الطرف وٌعٌد ,علٌها المتعاقد

 تلقى فور الحال فً ثانًال الطرف ٌقوم العقد، لشروط طبقااً العقد هذا فترة أثناء وقت أي فً مبالغ أٌة خصم حالة وفً

 انتهائه حتى المذكورة قٌمته بنفس دائما به وٌحتفظ المذكورة، قٌمته إلى الضمان باستكمال األول الطرف من كتابٌة مطالبة

 . آنفا مذكور هو حسبما

 [ السادس البند ]

 رقم الملحق فً الواردة للمواصفات لمخالفتها الموردة األصناف من أكثر أو صنف أي استالم رفض األول للطرف ٌحق

 .العقد هذا من 1



 األصناف سحب وبوجوب الرفض، بأسباب علٌه موصى بكتاب الثانً الطرف األول الطرف ٌخطر الحالة هذه وفً

 خالل والكمٌات للمواصفات مطابقة أخرى أصناف منها بدلاً وتورٌد اإلرجاع، مصروفات بكافة تحمله مع المرفوضة،

 .التأخٌر غرامات توقٌع عم باإلخطار، ٌحددها مدة

 [ السابع البند ]

 لكل النهائً القبول تارٌخ من تحتسب شهرااً (12) عشر اثنً لفترة علٌها المتعاقد األجهزة (الثانً الطرف) المورد ٌضمن

 معد أو الخام المواد أو التصنٌع أو اإلنتاج فً عٌب أي من والتشغٌل التركٌب بعد علٌها المتعاقد األجهزة من جهاز

 .األول الطرف لدى التخزٌن سوء أو المناولة سوء باستثناء أخرى تلفٌات أو عٌوب أي أو بها المعمول للمستوٌات مطابقة

 عدم أو المواد فً ٌظهر عٌب أي المذكورة الفترة أثناء الخاص حسابه على ٌزٌل بأن (الثانً الطرف) المورد وٌتعهد

 .منها جدوى ل أو معٌبة أعاله المذكورة لألسباب تصبح التً المواد كل مكنةم سرعة بأقصى ٌستبدل وبأن المقنع، التنفٌذ

 وفى العٌوب، إلصالح المطلوبة المعقولة الفترة ٌوضح تقرٌرااً (الثانً الطرف) المورد ٌقدم المعٌبة الغٌار لقطع وبالنسبة

 كل عن كوٌتً دٌنار ........ بواقع (ًالثان الطرف) المورد على غرامة توقع المحددة الفترة بعد تأخٌر أي حدوث حالة

 المورد عن نٌابة الالزم التغٌٌر ٌنفذ أن األول للطرف ٌجوز ,الثانً الطرف من تقصٌر حدوث حالة وفً .تأخٌر ٌوم

 .منه معارضة أي وبدون حسابه وعلى

 عشر اثنى وهً الضمان ترةف نفس عنه ونٌابة المورد بواسطة استبدالها وٌتم معٌبة أنها ٌتبٌن التً المواد لكل وٌكون

 المورد إلى المعٌبة المواد إلعادة تكبدها ٌتم التً المصارٌف المورد وٌتحمل الستبدال تارٌخ من اعتبارااً شهرااً (12)

 .(الشحن ومصارٌف والتأمٌن التكلفة ذلك فً بما) األول الطرف طلب على بناء وشحنها ونقلها

 [ الثامن البند ]

 ذلك فً بما العقد، فً علٌه المنصوص المٌعاد فً منها جزء أو المطلوبة الكمٌات كل تورٌد فً ًالثان الطرف تأخر إذا

 الكلٌة القٌمة من %0.5 قدرها تأخٌر غرامة علٌه ٌوقع أن فً الحق األول للطرف كان المرفوضة، األصناف استبدال

 .الكلٌة القٌمة من %10 أقصى بحد تأخٌر ٌوم كل عن للعقد

 دون وكذلك قضائً، إجراء أي اتخاذ أو تنبٌه أو إنذار إلى الحاجة وبدون التأخٌر حصول بمجرد لغرامةا هذه وتستحق

 .متحققاا األحوال جمٌع فً ٌعتبر الذي الضرر إثبات إلى الحاجة

 .الدفع عند الدفعة قٌمة من فورااً الغرامات هذه وتخصم

 فً األول للطرف تأخٌر وٌسبب التأخٌر هذا عن ناتجة رأضرا أٌة عن األول الطرف بتعوٌض الثانً الطرف ٌلتزم كما

 .الغٌر تجاه بالتزاماته الوفاء

 [ التاسع البند ]

 العقد هذا فسخ فً الحق األول للطرف ٌكون األول، للطرف القانون فً أو العقد فً به ُمحتفظ آخر حق أي على عالوة

 :التالٌة الحالت فً وذلك ٌة،قضائ إجراءات أٌة لتخاذ حاجة دون علٌه، موصى كتاب بموجب

 .العقد شروط من شرط بأي أخل أو الثانً الطرف قصر إذا      -أ 

   بحجز أمر صدر إذا أو تفلٌسه، طلب قدم أو قضائً، حارس بتعٌٌن ضده حكم صدر أو الثانً، الطرف أفلس إذا  -ب 

 .العقد محل البضائع

 .له المحددة المدة فً العقد إتمام ٌستطٌع لن بأنه تنبئ بصورة العقد تنفٌذ فً ُبطئااً الثانً الطرف أظهر إذا   -ج

 .الغش قبٌل من شٌئااً عنه ٌنوب من أو الثانً الطرف ارتكب إذا  -و 

 أٌة اتخاذ أو تنبٌه أو إنذار إلى الحاجة دون األول، للطرف خالصااً حقااً الكفالة تصبح أن :العقد إلغاء على وٌترتب

 .قضائٌة إجراءات



 [ العاشر البند ]

 ......... وقدره مبلغااً األول للطرف ٌدفع بأن ٌلتزم فإنه توقٌعه، بعد العقد هذا تنفٌذ إتمام عن الثانً الطرف تراجع حال فً

 التزامه عن فضالاً القضاء، لرقابة خاضع وغٌر التخفٌض أو للنقض قابل غٌر نهائً جزائً كشرط كوٌتً، دٌنار

 أٌة برد التزامه وكذلك العقد، هذا تنفٌذ سبٌل فً تّكبدها قد األول الطرف ٌكون مصارٌف أٌة عن األول الطرف بتعوٌض

 .العقد هذا تنفٌذ سبٌل فً األول الطرف من تسلمها مبالغ

 [ عشر الحادي البند ]

 فً والسارٌة بها المعمول القوانٌن ألحكام – بنوده من بند أي تنفٌذ أو تفسٌر أو وتنفٌذه تفسٌره فً – العقد هذا ٌخضع

  .الكوٌت دولة

  العقد هذا تنفٌذ أو تفسٌر بشأن – هللا قدر ل – منازعة أي وجود حال وفً

 .وأنواعها درجاتها مختلف على الكوٌت محاكم فٌه والفصل بنظره فتختص بنوده من بند أي أو

 [ عشر الثاني البند ]

 منه نسخة طرف كل وبٌد طرفٌه، من علٌه ووقع بنداا، رعش اثنً متضمنة ورقات، ثمانً من نسختٌن، من العقد هذا ُحرر

 .اللزوم عند بمقتضاه للعمل

 الثانً الطرف                                     األول الطرف

 /السم                                              /السم

 /التوقٌع                                            /التوقٌع

 /م.ب                                               /م.ب

 الشاهدٌن،،، خٌر وهللا                    


