انه فى يوم
اوال  -:الساده  /شركة

الموافق

تم االتفاق بين كل من
ويمثلها قانونا فى هذا العقد السيد /

ثانيا  -:الساده  /شركة ( يمكن التعاقد مع شخص طبيعى )
قانونا فى هذا العقد السيد /
سجل تجارى رقم /
وعنوانها /

ويمثلها
ب ض رقم

تمهيد
لما كانت الشركه الطرف الثانى ترغب فى استيراد ( يتم توصيف البضائع بشكل واضح ) من
الخارج ولما كانت الشركه الطرف االول مسجله بسجل المستوردين الذى يؤهلها للقيام بهذا
العمل نظير عموله يتفق عليها فيما بينهما وايضا لما للطرف الثاني من خبره فى الشحن
والتخليص الجمركى لذا فقد اتفقا على التالى -:
 .1يعتبرالتمهيد جزء ال يتجزأ من العقد
 .2ان يتم االستيراد باسم الطرف االول لصالح الطرف الثانى
 .3اقر الطرف االول ان البضاعه المستورده طبقا لهذا العقد تخص الطرف الثانى
بمجملها وان عليه تسليمها للطرف الثانى فور االفراج عنها جمركيا واستالمه
مستحقاته كاملة منه
 .4يتعهد الطرف الثانى بدفع كافة الرسوم والمصاريف المقرره على الرساله من جمارك
وضرائب وضرائب مبيعات وكافه المصروفات الرسميه التي تحصل بخصوص هذه
الرساله وكذا المصاريف البنكيه ومصاريف التخليص على البضاعه طبقا للعرض
المقدم بذلك والذى يعد ملحقا لهذا العقد .
 .5تعهد الطرف االول ببذل العنايه الالزمه للتخليص على الرساله فى موعدها شرط ان
يوافى بالمستندات الالزمه لهذا االجراء
 .6اتفق الطرفان على ان يتم التحويل باسم الطرف االول او لصالحه حتى يتثنى له
استخراج النماذج البنكيه الخاصه بعملية االستيراد لالفراج عن الرساله
 .7اقر الطرف الثانى ان البضاعه المزمع استيرادها بضاعه مصرح باستيرادها وليس
هناك ثمة مخالفه فى استيرادها وان الطرف الثانى مسئول مسئوليه كامله عن اى
تبعات لهذا االستيراد على سبيل المثال ال الحصر رفض الرساله او اعادة تصديرها
 .8ال يجوز الى من الطرفين التأخر او التقاعس فى اتمام التزاماته نحو الطرف االخر
 .9ان يتم هذا العمل نظير عموله قدرها  %من القيمه المقبوله جمركيا
المستندات الالزمه لالستيراد هى  :فاتوره موثقه من القنصليه المصريه /
.11
شهادة منشأ موثقه ايضا  /بيان عبوه  /كتالوجات للبضاعه المستورده  /شهادة تأمين
( حال وجودها)
تم توقيع العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منها مذيلة بالتوقيعات واالختام
.11
للطرفين للعمل بها
العالقه التجاريه بالخارج تكون باسم الطرف االول لحساب الطرف الثانى
.12
وتوضح بكافة المستندات .
.13
.14
.15

تدرج اى بنود اخرى طبقا للحاله وتبعا لرأى مستشاركم القانونى

16.

