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  التمهيد
وطباعة وتسويق دريب وتقوم بإصدار ملا كان الطرف األول شركة متخصصة يف جمال التنمية البشرية والت

 ولرغبة الطرف الثاين يف شراء كمية من اإلصدارات املرئية واملسموعة واملقروءة يف هذا االالكتب و
اإلصدارات اليت يقوم الطرف األول بإنتاجها يف شىت ااالت اليت يتخصص الطرف األول فيها و الكتب

قد مت االتفاق والتراضي بني الطرفني على شراء الطرف الثاين سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة ف
  :كمية من اإلصدارات طبقاً للبنود اآلتية

  :البند األول
  .ومكمل ومتم لهذا العقد يعترب التمهيد جزء ال يتجزأ من ه

  :البند الثاين
ت املرئية واملسموعة يتم االتفاق بني الطرفني على الطلبية اليت يرغب الطرف الثاين بشرائها من اإلصدارا

  .واملقروءة  اليت ينتجها الطرف األول ويتم حتديد الكميات ونوعية اإلصدارات حسب اتفاق الطرفني



  

  :البند الثالث
الطلبية (مقدماً قبل الشحن، بشرط اال تقل قيمة الفاتورة األويل  فاتورةكل يلتزم الطرف الثاين بدفع قيمة 

، ومن املقرر بني الطرفني تعترب فواتري املبيعات )دينار كوييت الغري فقط مخسمائة(ك .د 500عن ) األوىل
  .الصادرة من الطرف األول والقيود احملاسبية ملزمة للطرف الثاين وال حيق له االعتراض عليها

  :الرابعالبند 
 يلتزم الطرف األول بشحن أول طلبية على حسابة اخلاص، ويلتزم الطرف الثاين بشحن كل الطلبيات أو

  .الدفعات التالية على الطلبية األوىل على حسابه دون حتمل الطرف األول أيه مصاريف يف ذلك

  :اخلامسالبند 
يلتزم الطرف الثاين باستخراج التراخيص والقيام بكافة اإلجراءات الالزمة لدخول وبيع اإلصدارات الفنية  

  .صروفات على عاتقهتكون املو مقرهاليت ا  الدولة إىل البلد

  :السادسالبند 
لتسويق الكتب واإلصدارت سواء عن طريق  ةيلتزم الطرف األول بالقيام بكافة أعمال الدعاية الالزم

أو اجلرائد وكذلك إعداد الربوشورات اخلاصة  www.facebook.comصفحة مسوق يف موقع 
أو بأي طريقة أخرى يرها الطرف األول مناسبة له دون  أو على موقعه االلكتروين بكل منتج على حده

  .التزام بطريقة معينة لتسويق الكتب واإلصدارت

  :السابعالبند 
إىل مدة أو مدد مماثلة ما مل يبدى أحد الطرفني  وجيدد تلقائيا حتريرهمدة هذا العقد سنتني تبدأ من تاريخ 

اددة قبل انتهاء العقد مبدة ال تقل عن ثالثة  مددهن مدته أو أي مدة م انتهاءرغبته يف إاء العقد عند 
  .، مع التزام الطرف الثاين بسداد كافة مستحقات الطرف األول لديهأشهر

  :الثامنالبند 
من سعر بيع الكتاب أو %  30لطرف الثاين نسبة خصم لاتفق الطرفني على أن مينح الطرف األول 

لكل كتاب أو إصدار،  اليت حيددها الطرف األول البيع بأسعارالثاين  اإلصدار للمستهلك، ويلتزم الطرف
حمل العقد للطرف الثاين  تينحصر حق توزيع وتسويق وبيع الكتب واإلصدارامن املقرر بني الطرفني و

  .هذا النطاق خارج يف نطاق فروعه فقط وال حيق للطرف الثاين التوزيع أو البيع
 
 
 



  :التاسعالبند 
لكويتية املوضوعية واإلجرائية يف كل ما مل يرد عليه نص يف هذا العقد ، ويف حال تطبق كافة القوانني ا

حدوث نزاع أو خالف حول تفسري أو تنفيذ أحكام هذا العقد، وما قد ينشأ عنه يف كل ما يتصل به 
الطرفني، بالعموم أيه منازعة تتصل بالعالقة موضوع هذا العقد ختتص حماكم دولة الكويت بفض أي 

 .ينشأ عنه، ويقر األطراف بقبوهلما النهائي حبكم احملكمةنزاع 

  :العاشرالبند 
يقر الطرفني بأن العناوين املثبتة إزاء كل منهما هي املوطن املختار إلجراء أي تبليغات أو أيه إخطارات 
 ومراسالت على هذه العناوين تعد صحيحة ومنتجة آلثارها القانونية ما مل خيطر أي طرف الطرف اآلخر
بتغيري عنوانه بإخطار رمسي بعلم الوصول، ويف العالقة بني الطرفني تقبل اإلثباتات واإلخطارات 
واإلنذارات واملراسالت الربيدية بأنواعها واالتصاالت اهلاتفية والفاكسات املوقعة من مرسلها وتقبل 

وم أي وسيلة من وسائل وسائل الربيد اإللكتروين وفق النظام الدارج واالعتيادي بني الطرفني، وبالعم
االتصال اليت حتقق سالمة إطالع الطرفني وعلمهما علي ما يرسله الطرف اآلخر واليت تعمل على 

 .صريورة هذا العقد

  :عشر احلاديالبند 
كافة مواد هذا العقد ملزمة ووحدة واحدة غري قابلة للتجزئة وتنفذ وتفسر على أساس ووفق مفهوم  -1

  .وموجبات مبدأ حسن النية

 بيد كل طرف نسخة تنيأصلي تنيومن نسخ البند اهذ ممبا فيه عشر بند أحدحرر هذا العقد من  -2
 .للعمل مبقتضاها

  

  الطرف الثاين                                             الطرف األول              
   
 


