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إن هذه الوثيقة بشكلها الحالي غير ملزمة وموصى بها ومعدة للستخدام كنقطققة بدايققة فققي المفاوضققات فقققط .يمكن لكققل
طرف أل يطبق شروطها وينبغقي أن يكقون علقى درايقة بمقا يقترتب علقى تطبيقهقا مقن حيقث النظمقة والققوانين
والشريعة.

[ أدخل اسم الشركة المودعة  /طرف أ[
)طرف رئيسي(
و
] أدخل اسم الشركة المستلمة  /طرف ب[
)وكيل(

اتفاقية وكالة رئيسية لشراء سلع

تسمح السوق المالية السلمية الدولية )“ (”IIFMباستخدام وإعادة إصدار ونشر هذه الوثيقة مضضن قبضضل أعضضضاء IIFM
لتحضير وتوثيق التفاقيات المتعلقة بصضضفقات المرابحضضة أو صضضفقات المرابحضضة المرتقبضضة .يمكققن أن يعققاد إصققدار ونشققر هققذه
الوثيقة لغير العضاء في  IIFMولكن على شكل مستندات ورقية فقط .ل تسمح  IIFMاستخدام أو إعققادة إصققدار

أو نشر هذه الوثيقة لي غرض آخر ،وبأي طريقة أخققرى أو مققن قبققل أشققخاص آخريققن وتحتفققظ تحديققداً بجميققع
الحقوق لخرى.

المحتويات
البند

الصفحة

.............................................................................................................................. 1التعريفات والمفاهيم 1.
............................................................................................................................................. 2الوكالة 2.
 .......................................................................................................................................... 3متفرقات 3.
 ................................................................................................................................... 6القانون المطبق 4.
............................................................................................................................................ 6التطبيق 5.

تم توقيع هذه التفاقية بتاريخ ]•[ بين كل من:
) ] (1أدخل اسم الشركة المودعة /طرف أ[ من ]•[ )"الطرف الرئيسي"(؛ و
) ] (2أدخل اسم الشركة المستلمة /طرف ب[ من ]•[ )"الوكيل"( ،المشار إليهما منفردان بكلمممة "طضضرف"
ومجتمعان بكلمة "طرفان".
خلفية
بموجب شروط هذه التفاقية ،وافق الطرف الرئيسي علممى تعييممن الوكيممل ووافممق الوكيممل علممى ممارسممة دور وكيممل
الطرف الرئيسي لشراء السلع نيابة عن الطرف الرئيسي بموجب شروط هذه التفاقية.
تم التفاق على ما يلي:
 .1التعريفات والمفاهيم
 1.1التعريفات
في هذه التفاقية:
"يوم عمل" يعني يوما ً تباشر فيه المصسسارف عملهسسا العسسادي فسسي ]
1
والحد( ]ولغراض الدفعات فقط ،نيويورك/لندن[؛

[ )فيمسسا عسسدا أيسسام الجمعسسة والسسسبت

"السلع" تعني السلع المدرجة في "توجيه بالشراء" والتي قد تشمل أي معادن ملئمة شرعيا ً أو المعادن من
فئة البلتين أو زيت النخيل أو الغاز الطبيعي أو النفسسط الخسسام أو غيرهسا مسسن السسسلع المقبولسسة شسسرعا ً والسستي
يوافق عليها الطرفان ]وفي أي حال من الحسسوال ،ستشسسمل فقسسط السسسلع المخصصسسة الموجسسودة فعلً خسسارج
2
المملكة المتحدة[؛
"سعر التكلفة" يعني بالنسبة لي سلع ،كل المبالغ المطلوبة للدفع من قبل الطرف الرئيسسسي بغسسرض شسسراء
السلع من المورد )بما في ذلك أي ضرائب مترتبة على السلع )من قبل المورد أو غيره((؛
"تأكيد شراء" يعني تأكيداً يشابه إلى حد كبير النموذج الموجود في الملحق  2من هذه التفاقية؛
"توجيه بالشراء" يعني توجيها ً يشابه إلى حد كبير النموذج الموجود في الملحق  1من هذه التفاقية؛
"تاريخ التسوية" يعني ،بالنسبة لي معاملة ،التاريخ الذي يشترط فيه تسسسديد قيمسسة السسسلع مسسن ِقبسسل الوكيسسل
للموّرد؛
"الموّرد" يعني المورد الذي اشترى العميل السلع منه؛ و
"ضريبة" تعني أي ضريبة حالية أو مستقبلية ،أو زكسساة أو جبايسسة أو جمسسرك أو نفقسسة أو رسسسم أو خصسسم أو
اقتطاع على شكل ضريبة ،مهما كان اسمها ،وأينما كان مكان فرضها أو جبايتها أو تحصيلها أو اقتطاعها
أو تقديرها وتشمل ،دون تحديد ،أي جزاء أو مبلغ غرامة تأخير مطلوبة للدفع كنتيجسسة لعسسدم التسسسديد أو أي
تأخير في تسديد المذكور.
 1.2مفاهيم
فيما عدا حالت وجود ما يشير إلى العكس ،كل إشارة في هذه التفاقية إلى:
)" (1طرف" سُتفهم على أنهسا تشسمل مسن خلفسوا بالملكيسة والمخّولسون فسي التنسازل عسن حسق الملكيسة
والمخّولون في أن تنتقل إليهم الملكية؛
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) (2يشمل "القانون" أي قانون )بما في ذلك قانون العموم أو القانون العرفسسي( أو تشسسريع أو دسسستور
أو مرسوم أو حكم أو اتفاقية أو نظام أو توجيه أو نظام أو أمر ،أو أي إجراء تشريعي آخسسر مسسن
قبل أي هيئة أو إدارة حكومية أو بين الحكومات أو دولية ،أو منظمة أو سلطة تنظيميسسة أو ذاتيسسة
التنظيم؛
)" (3الشخص" يشمل أي شخص أو مكتب أو شركة أو مؤسسة أو حكومة أو ولية أو وكالممة لوليممة
أو أي جمعية أو وصاية أو شراكة )سواء كان لها أو لم يكن لها صفة قانونية منفصلة(؛
) (4بند قانوني هو إشارة إلى ذلك البند كما تم تعديله أو إعادة اعتماده؛ و
) (5وقت من اليوم هو إشارة إلى ] [ 3وقت إل إذا تم تحديد غير ذلك.
 1.3العناوين
الجزء والفقرة وعناوين الجداول هي لتيسير المرجعية فقط.
 1.4رموز العملت والتعريفات
)"] (1دولر أمريكي" و "دولر" تمثل العملة القانونية للوليات المتحدة المريكية[.
) "[•]" (2و "]•[" تمثل العملة القانونية في ]•[.
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 .2الوكالة
 2.1التعيين
يعين الطرف الرئيسي هنا الوكيل كوكيل له لشراء السلع نيابة عممن الطممرف الرئيسممي كممما هممو موضممح فممي
توجيه الشراء.
 2.2التحويل
سيحول الطرف الرئيسي للحساب الذي يخطره به الوكيل عممن طريممق الفمماكس ،بتاريممخ اسممتحقاق ل يتعممدى
تاريخ التسوية الموضح في توجيه الشراء خاصته ،أي مبالغ قد تكون ضرورية لتمكيممن الوكيممل مممن إبممرام
صفقة الشراء المتفق عليها نيابة عن الطرف الرئيسي وتمكنه من تسديد مبلممغ قيمممة سممعر الشممراء المسممتحق
للمورد في تاريخ السداد )حسب ما أخطر به المورد( ودائما ً بشرط أل يكممون الوكيممل ملزمما ً بممدفع أي مبممالغ
للمورد أو إبرام أي شمراء سملع كوكيمل إل إذا كمان مقتنعما ً بمأنه تلقمى مبمالغ متاحمة السمتخدام ممن الطمرف
الرئيسي.
 2.3التأكيد
بمجرد شراء الوكيل لسلع بموجب تضضوجيه شضضراء ،يجممب علممى الوكيممل تأكيممد الشممراء بإرسممال تأكيضضد شضضراء
للطرف الرئيسي.
 2.4الرسوم
يؤكد الوكيل هنا استلمه رسما ً بقيمة ] [ 6كمقابل لعمله كوكيل بموجب هذه التفاقية.
] 2.5السلع
يجب على الوكيل ضمان أن تكممون جميممع السمملع الممتي تممم شممراؤها نيابممة عممن الطممرف الرئيسمي مخصصسسة
7
وموجودة إما خارج التحاد الوروبي ،أو إن كانت داخله ،ففي مخزن مؤمن عليه[.
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 2.6التعويض
يتصرف الوكيل في قيامه بالتزاماته بموجب هذا التفاق والمعاملت التي تتم في إطاره بالنيابة عن الطممرف
الرئيسي ويتخذ جميع التدابير المعقولة التي تبممدو ضممرورية وبنيممة حسممنة لحمايممة حقمموق الطممرف الرئيسممي
ومصالحه ولن يفعل أو يمتنع عن فعل أي شيء بما ل يتفق مع التزامممات الوكيممل ومسممؤولياته بممموجب هممذا
التفاق والمعاملت التي تتم في إطاره ،وذلك دائما بشرط عدم مسؤولية الوكيل عن أي خسارة أو ضمرر أو
تكاليف أو نفقات يتعرض لها الطرف الرئيسي أو يتكبدها نتيجة لي فعل أو امتناع عن فعممل )حسممبما تكممون
الحالة( من جانب الوكيل في أثناء أدائه للتزاماته بموجب هذا التفاق والمعاملت التي تتم في إطاره ،ما لممم
تنشأ تلك الخسارة أو الضرر أو التكاليف أو النفقات كنتيجة مباشرة لتقصير متعمد أو إهمال جسمميم مممن ِقبممل
الوكيل.
ويتعهد الطرف الرئيسي بموجب هذا بأن يعتبر الوكيل ومن يتبعه من المسؤولين والممموظفين ووكلءه ومممن
يعينهم غير مسؤولين ،وأن يعوضهم ،عن جميع الدعاوى والقضممايا والمطالبممات الممتي قممد تقممام ضممد الوكيممل
والتكاليف والطلبات والنفقممات الممتي يتحملهمما أو يتكبممدها بسممبب ممارسممته لختصاصمماته وتقممديره وواجبمماته
بموجب هذا التفاق والمعاملت التي تتم في إطاره بصفته وكيل للطرف الرئيسي.
 2.7تقديم المعلومات
يزود الوكيل الطرف الرئيسي بجميع المعلومات أو التفاصيل المعقولممة الممتي يطلبهمما الطممرف الرئيسممي فيممما
يتعلق بالسلع )أو شرائها( ،شريطة أن تقتصر مسؤولية الوكيل في ذلك دائما على تمموفير همذه المعلومممات أو
التفاصيل بالحد الذي تتوافر لديه.
 2.8المعلومات والسجلت
تقتصر مسؤولية الوكيل في الحتفاظ بالسجلت أو النسخ أو غير ذلك من المعلومات المرتبطة بممأي معاملممة
يتم تنفيذها بعد تعيينمه بمموجب همذا علمى ممدة ل تتجماوز ] [1عامما تقويميما ممن تسملمه همذه المعلوممات أو
8
السجلت أو النسخ )حسب القتضاء(/تاريخ إبرام المعاملة المذكورة[
 .3متفرقات
[ 3.1حقوق الطرف الثالث
ل يملك أي شخص ليس طرفا ً أي حقوق بموجب العقود )حقوق الطراف الثالثة( القانون رقم  1999لتنفيممذ
أو الحصول على أي منافع من أي من بنود هذه التفاقية ،ما لم يكممن هنمماك نممص محممدد بغيممر ذلممك فممي هممذه
9
التفاقية[.
 3.2عدم الصلحية الجزئي
في حالة كان أو أصبح أي بند من هسسذه التفاقيسسة فسسي أي وقسست غيسسر قسسانوني أو غيسسر صسسالح أو غيسسر قابسسل
للتطبيق بأي شكل وحسب أي قانون لي منطقة ،فإن ذلك لن يؤثر أو يعطل قانونيسسة أو صسسلحية أو قابليسسة
تطبيق أي من البنود الخرى ،أو قانونية أو صلحية أو قابلية تطبيق ذلسسك البنسسد حسسسب قسسانون أي منطقسسة
أخرى.
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 3.3إنهاء التفاقية
تنتهي هذه التفاقية ]لدى ]•[/في ]•[[10ودون الضرار بهذا ،من حمق أي ممن الطرفيمن إنهماء همذه التفاقيمة
بمنح الطرف الخر إخطار خطي مسبق بشهر واحد ] 11[1على القل.
 3.4التفاقية بأكملها
تشكل هذه التفاقية الموافقسة والتفساهم الكساملين للطسراف فيمسا يتعلسق بموضسوعها .يؤكسد كسل طسرف أنسه
بإبرامه هذه التفاقية لم يعتمد على أي وعود أو ضمانات أو تأكيدات شفهية أو خطية )غير تلك التي تنص
عليها هذه التفاقية أو تشير إليها( وأنه يتنازل عن أي حقوق أو تعويضسات كسانت سستكون متاحسة لسه لسول
ذلك فيما يخص هذا المر ،باستثناء أنه ل يمكن لي بند من هذه التفاقية أن يحد من أو يلغي أي مسؤولية
قانونية لطرف ما بسبب الخداع.
 3.5التعويضات والتنازلت
ل يعد أي تخلف أو تأخير في ممارسة أي طرف لي مسن الحقسوق أو التعويضسات المنصسوص عليهسا فسي
هذه التفاقية تناز ً
ل ،كما ل يجب أن تمنع أي ممارسة جزئية أو فردية لي من الحقوق أو التعويضسسات أي
ممارسة لحقة أو مختلفة أو ممارسة أي حقوق أو تعويضات أخسسرى .إن الحقسسوق والتعويضسسات المسسذكورة
في هذه التفاقية تراكمية ول تنتقص من أي من الحقوق والتعويضات التي ينص عليها القانون.
 3.6التعديلت
يجب أن يكون أي تعديل يجرى على أي من البنود أو الشروط الخاصة بهسسذه التفاقيققة خطيسا ً وموقعسا ً مسسن
قبل الطرفين.
 3.7الطراف المتناظرة
يمكن إبرام هذه التفاقية على أي عدد من الطراف المتناظرة ويكون له نفس الثر كما لو كانت توقيعسسات
الطراف المتناظرة على نسخة واحدة من هذه التفاقية.
 3.8الخطارات
) (1التواصل كتابيا ً
إن أي تواصل يندرج ضمن هذه التفاقية أو يرتبط بها يجسسب أن يتسسم كتابيسًا ،إل إذا ذكسسر النسسص
غير ذلك ،ويمكن القيام به باستخدام الفاكس أو البريد اللكتروني أو الرسائل.
) (2العناوين
إن العنوان ورقم الفاكس )والدارة أو الموظف ،إن وجسد ،السذي يتسم تسوجيه المراسسلة لعنسايتهم(
المستخدم لكل طرف في أي تواصل أو وثيقة سيتم تحريرها أو تسليمها بموجب هذه التفاقية أو
فيما يتعلق بها هو المعّرف باسسمه أدنساه أو أي عنسسوان أو رقسم فساكس أو إدارة أو موظسسف بسديل
حسب ما يخطر به طرف الطرف الخر بإخطار ل يقل عن خمسة ) (5أيام عمل.

الطرف الرئيسي
العنوان:
10

يتم التفاق عليه تجاريا ً حسب كل عميل.
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فاكس:
لعناية :

]•[
]•[

الوكيل
العنوان:
فاكس:
لعناية :
) (3التسليم:

]•[
]•[
]•[

أي تواصل أو مستند يتم القيام بسسه أو تسسسليمه مسسن قبسسل شسسخص إلسسى شسسخص آخسسر بمسسوجب هسسذه
التفاقية أو فيما يتعلق بها سيكون فعالً في الحالت التالية فقط:
)(1

أن يكون بشكل مقروء إذا تم إرسالها عن طريق الفاكس ]شرط أن يكون مرسلً من رقسسم
الفاكس المذكور في بند رقم ) 8-3ب( أعله والخاص بالطرف المعني ،أو إذا أرسل من
رقم فاكس آخر أن يكسون هنسساك رسسالة إلكترونيسسة تؤكسد ذلسك مسن قبسسل الطسسرف المرسسل
للخطاب إلى الطرف الذي تم إرسال الخطاب إليه عن طريق الفاكس[؛ 12أو

)(2

إذا استخدمت الرسائل ،عندما ترسل إلى العنوان المعني والموفر ،بشرط أن يتم اسسستخدام
شركة توصيل ذات سمعة دولية جيدة وتحتفظ بما يثبت التوصيل.

وإن تم تحديد إدارة أو موظف معينين كجزء من تفاصيل عنوانه الموفرة بموجب البند رقم 8-3
)الخطارات( ،إذا كانت معنونة لتلك الدارة أو لذلك الموظف.
3.9

[ 13واللغة النجليزية
]
) (1تم إبرام هذه التفاقية باللغة ]النجليزية[ .يتفق الطرفان على إمكانية ترجمة هسسذه التفاقيققة إلسسى
اللغة  [•]14وإبرامها بتلك اللغة بعد ترجمتها .يتفق الطرفسسان علسسى أن للغسسة ]النجليزيسسة[ أولويسسة
على اللغة ]•[ 15في حالة حدوث أي نزاع أو اختلف.
) (2يجب أن تكون جميع المستندات والخطارات بموجب هذه التفاقية أو المتعلقة بهسسا باللغسسة ]•[
وباللغة ]النجليزيسسة[ .في حالسسة أي تعسسارض يجسسب اللجسسوء إلسسى النسسص ]النجليسسزي[ إل إذا كسسانت

16

المستندات قانونية أو تشريعية أو غير ذلك من المستندات الرسمية.
 3.10العتماد على التصالت
يعتبر طرف ما )"الطرف المتلقي"( مخولً بتنفيذ أي توجيهسسات أو تواصسسل ،دون المزيسسد مسسن التحقسسق ،تسسم
استلمه بالفاكس أو الهاتف ،والذي يعتقد بما هو معقول وبحسن نية أنه توجيه أو تواصل أعطاه أو قسسام بسسه
الطرف الثاني )"الطرف المرسل"( أو أي شخص مخول من قبل الطققرف المرسققل بإعطسساء التوجيهسسات أو
القيام بتواصل آخر من خلل الفاكس أو الهاتف نيابة عنه وله الحق فسسي التعامسسل مسسع مثسسل هسسذا التسسوجيه أو
التواصل على أنه مخول تماما ً من قبل الطرف المرسل وملزم له .على الطرف المرسل أن يخلي مسممؤولية
الطرف المتلقي ومسؤوليه ومديريه وممموظفيه وممثليممه ووكلئه مممن أي تكمماليف أو مطالبممات أو مصمماريف
خسائر )بما في ذلك المصاريف القانونية( أو مسؤولية وكذلك أي ضريبة قيمة مضممافة والممتي مممن المعقممول
أن يتكلف أو يتحمل أي منهم إياها بسبب تنفيذ مثل ذلك التوجيه أو التواصل.

 13أدخل اللغة حسب ما هو ملئم.
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 .4القانون المطبق
17

 4.1القانون ]•[

تعد هذه التفاقية خاضعة للقانون] [.
 4.2التنازل عن دفعات الفائدة
بغض النظر عسسن شسسروط البنسسد رقسسم  1-4مسسن هسسذه الوثيقسسة ،يقسسر الطسسراف ويوافقسسون علسسى أن مبسسدأ دفسسع
الفوائد/الربا محرم في الشريعة السلمية وبناء عليه وإلى الحد الذي يفرض فيه القسسانون ]•[ لسسول شسسروط
هذا البند ،من خلل العقد أو التشريع التزاما ً بدفع الفوائد/الربا أو مبلغ على شكل فوائد/ربا ،فسسإن الطسسراف
هنا يرفضون ويتنازلون بوضوح وبشكل ل يقبل اللغاء ودون شروط عن حقهم في استرداد أي فسسائدة/ربسسا
أو أي مبلغ على هيئة فائدة/ربا من الطرف الخر.
 .5التطبيق
 5.1السلطة القضائية
)] (1بموجب البند رقم ) 2-5التحكيم([ ،فإن لمحاكم ]•[ السلطة القضائية غير الحصرية لفض أي
نزاعات تنشأ من هذه التفاقية أو تكون متصلة بها )بما في ذلك النزاع حول وجود أو صسسلحية
أو إلغاء هذه التفاقية()"نزاع"(.
) (2يتفق الطراف على أن المحاكم ]•[ هي أنسب وأفضل المحاكم لفض النزاعسسات وبنسساء عليسسه لسسن
يطالب أي من الطراف بما يتعارض مع ذلك.
] 5.2التحكيم

18

)] (1بموجب البند رقم ) 2-5ج( أدناه ،أي نزاع أو جسدل أو مطالبسة قسد تنشسأ مسن هسذه التفاقيققة أو
تكون مرتبطة بها )بما في ذلك أي تساؤل بخصسسوص وجودهسسا أو صسسلحيتها أو خسسرق لبنودهسسا
أو إلغائها( يجسسب تحويسسل أي )"نققزاع"( وفضسسه نهائيسا ً مسسن خلل التحكيسسم حسسسب قواعققد تحكيققم
محكمة لندن للتحكيم الدولي )"القواعد"( ،والتي تعتبر مشمولة بالشارة في هذا البند ) 2-5أ(.
) (2يجب أن تضم جلسة التحكيم ثلثة محكمين يتم ترشيحهم حسب القواعد.
) (3يكون مقر التحكيم في ]•[19 .تكون لغة التحكيم هي ]•[.

20

) (4يعتبر قرار المحكم نهائيا ً وملزمسا ً وقسابلً للتطسسبيق وكسأنه صسادر عسن محكمسسة مختصسسة قضسائيا ً
ويتنازل الطراف هنا عن أي حقوق لحالة أي تسسساؤلت قانونيسسة وأي حقسسوق بالسسستئناف فيمسسا
يخص الشكل و/أو الموضوع إلى أي محكمة.
) (5بغض النظر عن البنود الفرعيسسة والمندرجسسة مسسن ) 2-5أ( وحسستى ) 2-5ث( أعله ،قبسسل تعييسسن
المحكم للبت في نزاع ،يمكن لي من ]الطرف الرئيسسسي/الوكيسسل[  21ومسسن خلل إخطسسار كتسسابي
لجميع الطراف الخرى في النزاع أن يشسترط أن يتسم البست فسي نسزاع معيسن مسن قبسل محكمسة
قانونية .إذا تم الخطار من قبل ]الطرف الرئيسي/الوكيسل[22 ،يجسب البست فسي النسزاع موضسسوع
الخطار وفقا ً لما ورد في البند رقم  1-5من هذه التفاقية[ .
] 5.3تبليغ الجراء القضائي

23

) (1دون التحيز لي نمط تبليغ آخر متاح بموجب أي قانون ذي صلة:
17

أدخل اللغة حسب ما هو ملئم.

ُ 18ينظر في الحكام الخاصة بهيئة التحكيم وبالتحكيم على أساس كل معاملممة علممى حممدة .ومممن البممدائل الخممرى السممتعانة بمركممز التحكيممم
السلمي .Islamic Arbitration Centre
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) (1يعين الطرف الرئيسي بشكل غير قابل لللغاء ] [ )أو المكتب البديل المسجل من وقت
لخر( كمندوبه لتبليغ الجراء القضائي فيما يخص أي إجراءات أمام المحاكم النجليزيممة
فيما يتعلق بالنزاع؛
) (2يعين الوكيل بشكل غير قابل لللغاء ] [ )أو المكتب البديل المسجل من وقت
لخممر( كمنممدوبه لتبليممغ الجممراء القضممائي فيممما يخممص أي إجممراءات أمممام
المحاكم النجليزية فيما يتعلق بالنزاع؛ و
) (3يتفق الطرفان على أن إخفاق مندوب تبليغ أي من الطرفين في إخطار الطرف المعني
الخر بالعلن لن يبطل مفعول الجراءات المعنية.
) (2إذا توقف تعيين مندوب تبليغ الجراء بموجب البنسسود ) 3-5أ() (1و/أو ) 3-5أ() (2أعله لي
سبب ،وحتى يكون فاع ً
ل ،على هذا الطرف )"الطرف المتققأثر"( أن يقسسوم فسسوراً )وفسسي أي حسسال
24
من الحوال خلل مدة أقصاها ]24ساعة[ بعد ذلك( بتعيين شخص آخر فسسي بريطانيسسا ليسسستلم
التبليغ نيابة عنه في بريطانيا .إذا أخفق الطرف المتأثر في عمل ذلك ]واستمر هذا الخفاق لفترة
ل تقل عن ]أربعة عشر يومًا[ ،25فللطرف الخر الحق في تعييسسن مثسسل هسسذا الشسسخص مسسن خلل
إخطار الطرف المتأثر[.
إثباتا ً لما تقدم فقد أبرم الطرفان هذه التفاقية لتصبح صحيحة قانونا ً في هذا اليوم والسنة المذكورين كتابة في أعلى
الوثيقة.
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ملحق 1
نموذج توجيه بالشراء
التاريخ:

]•[

من:

]الطرف الرئيسي[

إلى:

]الوكيل[

اتفاقية وكالة بيننا مؤرخة في ]•[ )"التفاقية"(
 .1نحن نشير إلى التفاقية )الشروط المعرفة فيها تحمل نفس المعاني هنا(.
 .2نحن نوجهك بموجب هذا بصفتك وكيلنا ،وبناًء على شممروط التفاقيضضة ،بشمراء السمملع التاليممة نيابممة عنمما مممن المممورد
وعلى السس التالية:
) (6مواصفات السلع:

]•[

) (7سعر التكلفة:

]•[

) (8تاريخ التسوية:

]•[

 .3لتفعيل هذا التوجيه بالشراء يجب أن نقوم بتحويل مبلغ سعر التكلفة كما هو موضح أعله إلى حسابك [أدخل بيانممات
الحساب] اليوم.
 .4يرجى إرسال تأكيد الشراء من طرفك فور شراء السلع من المورد.
التوقيع
من قبل أو نيابة عن ]الطرف الرئيسي[
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ملحق 2
نموذج تأكيد الشراء
التاريخ:

]•[

من:

]الوكيل[

إلى:

]الطرف الرئيسي[

اتفاقية وكالة بيننا مؤرخة في ]•[ )"التفاقية"(
.1

نحن نشير إلى التفاقيسسة )الشسسروط المعرفسسة فيهسسا تحمسسل نفسسس المعسساني هنسسا( وكسسذلك إلسسى التسسوجيه
بالشراء من قبلكم المؤرخ ]•[.

.2

نحن نؤكد أننا اشترينا السلع نيابة عنكم وبنماًء علمى شمروط التموجيه بالشمراء الممذكور أعله وكمما
يلي:
)(1

مواصفات السلع:

) (9الكمية:

]•[
]•[

) (10سعر التكلفة:

]•[

) (11تاريخ التسوية:

]•[

التوقيع
من قبل أو نيابة عن ]الطرف الرئيسي[
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التوقيعات

نيابة عن ]الطرف الرئيسي/الطرف أ[
التوقيع المخول:

نيابة عن ]الوكيل/الطرف ب[
التوقيع المخول:
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