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 الكترونً وتسوٌق بٌع عقد

 

 إبرام العقد بٌن كل من: ............. تم/     /     إنه فً ٌوم                        الموافق

 ..التجاري ............................................................................... رقم السجل شركة / مؤسسة

 .....فً التوقٌع ........................................................................ ٌمثلهاو  /         /    تارٌخه 

 ال................................جو.............................هوٌة رقموظٌفته .....................................

 .......................................................................................................البرٌد اإللٌكترونً

 "الطرف األول"( )ٌشار إلٌها فٌما ٌلً ب

 بٌة السعودٌة مقٌدة بالسجل التجاري رقم. شركة / حلى وغال للتجارة، شركة قائمة ومسجلة فً المملكة العر1

 الرٌاض، وٌمثلها فً -، مركزها الرئٌسً فً المملكة العربٌة السعودٌة ـه8/11/1441 بتارٌخ( 1010640475)

 الهاتف( 1012477616): عام، هوٌة رقمالمدٌر الالتوقٌع على هذا العقد السٌد / حسٌن بن سعٌد الشهرانً بصفته: 

 (.sales@halla.com.saالبرٌد االلكترونً )( (0501010055الجوال 

"الطرف الثانً"( )ٌشار إلٌها فٌما ٌلً ب  

 و تمتلك القدرة الفنٌة لذلك وفق أفضل معاٌٌر الجودة............................................. الثانًالطرف  .2

 .السعودٌةالمطلوبة حسب التعلٌمات والقوانٌن المعمول بها فً المملكة العربٌة 

 www.hala.com.sa موقعإلى المستهلكٌن إذ أنها تمتلك  شركة مختصة بعرض وبٌع المنتجات الثانًوالطرف 

وحٌث أبدى الطرف األول رغبته فً االستفادة من خدمات الطرف الثانً من خالل عرض منتجاته عبر الموقع، وقد 

رف األول، لذا فقد اتفق الطرفٌن وهما بكامل أهلٌتهما الطرف الثانً على تقدٌم الخدمات محل هذا العقد للط وافق

 على ما ٌلً:ا المعتبرة شرعا ونظام

 البند األول: التمهٌد

 ٌعتبر التمهٌد السابق والمرفقات والمالحق الالحقة جزءا ال ٌتجزأ من هذا العقد

 : موضوع العقدًالبند الثان

المنتجات أو الخدمات التً ٌقدمها الطرف األول وٌرغب فً بموجب هذا العقد ٌقوم الطرف الثانً بعرض قائمة 

 عنها عبر الموقع المملوك له والمشار إلٌهما أعاله تسوٌقها واإلعالن

 البند الثالث: مدة العقد
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تجدد لمدة /    /           م       م وتنتهً فً/     /             حددت مدة هذا العقد بسنة مٌالدٌة واحدة تبدأ من

ٌوما، ( 30لم ٌخطر أحد الطرفٌن األخر بعدم الرغبة فً التجدٌد قبل انتهاء المدة األصلٌة بما ال ٌقل عن ) ثلة مامما

 المخالصة المالٌة والسداد خالل هذه الفترة. وٌجب أن تتم عملٌة

 البند الرابع: قٌمة العقد

الطرف االول  وخدمات سعر منتجاتٌتم اضافتها الً  العمالءمن %( 8ٌستحق الطرف الثانً عمولة قدرها )

 .وتستحق من المستهلك النهائً

 البند الخامس: التزامات الطرف األولى

. ٌقر الطرف األول بأنه قد تحقق من توافر جمٌع اإلجراءات واالشتراطات المطلوبة من قبل الجهات الرسمٌة فً ١

 واالشتراطات لممارسة نشاطه فً الموقع االلكترونً.العربٌة السعودٌة وقد استوفً جمٌع هذه اإلجراءات  المملكة

 .. ٌلتزم الطرف األول بتزوٌد الطرف الثانً بقائمة المنتجات أو الخدمات التً ٌرغب فً عرضها على المنصة٢

. فً حالة عدم توفر أي منتج، ٌقدم الطرف األول إخطار عبر البرٌد اإللكترونً إلى الطرف الثانً على الفور ٣

 .المتوفرة على المنصة والخدمات نتج من قائمة المنتجاتالم لحذف

الطرف الثانً باألسعار الجدٌدة من  خطر. عند تغٌٌر أسعار المنتجات أو الخدمات، فإن الطرف األول ٌلتزم بأن ٤ٌ

 .المنتجات المسجلة فً الموقع االلكترونً لٌتم تغٌٌر اسعار خالل البرٌد

تحقق وتأكد من جودة وصالحٌة المنتج المطلوب منه وأن هذا المنتج متطابق مع ٌتعهد الطرف األول بأنه قد . ٥

 والجودة المطلوبة. معاٌٌر السالمة

 : التزامات الطرف الثانًلسادسالبند ا

 منتجات الطرف األول فً الموقع المشار إلٌهما بالتمهٌد أعاله. بعرض الطرف الثانً ٌلتزم. ١

ساعة من استالم إشعار تغٌر األسعار  24عر المنتج المعروض على المنصة خالل . ٌلتزم الطرف الثانً بتعدٌل س٢

 .األول عبر البرٌد اإللكترونً الطرفمن قبل  المرسل

مع المقدمة من قبل الطرف األول  والخدماتٌلتزم الطرف الثانً بالبٌع بنفس األسعار المحددة فً قائمة المنتجات  .٣

عن األسعار المعتمدة من موقع للطرف األول اختالف األسعار المعروضة فً التبٌن  ، وفً حال%8زٌادة بنسبة 

باإلضافة إلى أنه  أقصى،ساعة من تارٌخ اإلشعار كحد  48التعدٌل خالل  قبله، ٌتم إشعار الطرف الثانً بوجوب

 لحٌن التعدٌل. سٌتم إٌقاف استقبال أي طلبات من قبل الطرف الثانً

ان وحماٌة الطرف األول من أٌة خسائر وأضرار تتعلق بهذا العقد، وذلك فً أي حال . ٌتعهد الطرف الثانً بضم٤

 األحوال سواء أكانت الخسارة كلٌة أو جزئٌة نتٌجة أسباب راجعة إلى الطرف الثانً. من

 البند السابع: الطلب وآلٌة السداد

 ساعة من استالم الطلب. 72ساعة إلى  24السداد خالل  .1

 المعتمدة للطرفٌن:الحسابات البنكٌة  .2
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 ات الحساب البنكً للطرف األول:بٌان

 :البنك

 / IBANرقم 

 اسم المستفٌد:

 ات الحساب البنكً للطرف الثانً:بٌان

 Samba Bankالبنك: 

 IBAN / SA484000000000290701 رقم

 اسم المستفٌد: شركة حلى وغال للتجارة

 القاهرة ىالقو :ثامنالالبند 

مسئولٌتهما عن أي تقصٌر ٌتعلق بأداء ما علٌهما من التزامات بموجب هذا العقد إذا كان  أتفق الطرفان على إخالء

عن القوى القاهرة وفقا ألحكام الشرٌعة والقانون، على أن ٌتم تعلٌق العقد تبعا لهذه الظروف لمدة  التقصٌر ناتج

علٌق العقد لمدة أو لمدد أخرى أو تعٌن علٌهما تحدٌد موعد لالجتماع ومناقشة ت ( ٌوم عمل كحد أقصى، وإال15)

 .إنهاء هذا العقد

 : أحكام فسخ العقدتاسعالبند ال

. ٌحق ألي طرف أن ٌفسخ هذه االتفاقٌة قبل انتهاء مدتها بموجب إشعار کتابً قبل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ الفسخ ١

 وذلك فً الحاالت التالٌة:

 بنودها.أ. عدم التزام الطرف األخر بأي بند من       

 ب. عدم وفاء الطرف اآلخر بالتزاماته ومسئولٌاته الواردة فٌها.      

 .ج. فقدان الطرف األخر األهلٌة أو إشهار إفالسه      

اء األسباب، وذلك بموجب إشعار کتابً ٌوجه بد. ٌحق للطرف األول فسخ هذا العقد فً أي وقت كان دون إ٢

 رٌخ المحدد للفسخ.قبل ثالثٌن ٌوما من التا للطرف الثانً

حال انهاء أو انتهاء هذا العقد ألي سبب من األسباب ٌلتزم كل طرف بتسدٌد جمٌع االلتزامات المالٌة المستحقة . ٣

 .ٌوم من تارٌخ اإلنهاء 30مته للطرف األخر بعد تسوٌة حسابتهما خالل مدة ال تزٌد عن ذ فً

 شر: تسوٌة النزاعاتاالبند الع

 فً حال وجود أي نزاع ٌتعلق بتفسٌر أو تنفٌذ أي بند من بنود هذا العقد أو ما ٌتصل به وتعذر اتفق الطرفان على أنه

، تتم إحالته إلى الجهات القضائٌة المختصة بمدٌنة الرٌاض اٌوم خمسة عشر (15ودٌة خالل ) بطرق حل ذلك

 بالوجه الشرعً. بالمملكة العربٌة السعودٌة للفصل فٌه
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 خطارات والمراسالتعشر: اإل حاديالبند ال

والمراسالت الالزمة لتنفٌذ هذا العقد ٌتم توجٌهها للطرف المعنً من خالل البرٌد اإللكترونً  اإلخطاراتكافة 

 هذا العقد لتكون مؤكدة لمضمونها ومؤكدة الستالمها. المشار إلٌه فً صدر

 عشر: نسخ العقد نًثاالبند ال

متطابقتٌن وقد استلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها وعلٌه وقع الطرفان تحرر هذا العقد من نسختٌن أصلٌتٌن 

 .بالرضا والقبول

 : تجدٌد العقدرعش ثالثالبند ال

 ٌتم تجدٌد العقد تلقائٌا فً حال عدم إعتراض أحد األطراف بإرسال رسالة إلٌكترونٌة قبل نهاٌة العقد 

 .ٌر أحد بنود العقدٌوطلب أحد األطراف لتغثالثون ٌوما  (اومٌ 30ب )

 

 : ........................................................العقدمحرر 

 الطرف األول

 ............./..........................................شركة / السٌد

 .............................................................التوقٌع / 

 ................................................................. الختم

 

 الطرف الثانً

 شركة / حلى وغال للتجارة

 ..............................................................السٌد / .

 ..............................................................التوقٌع /

 ............./....................................................الختم

 

 

 


