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حــي بـوثلـجــة هــويـدف فــيال رقم 1 روكـاد الــجـنـوبــي بن عكنون -  الجزائـر
مؤسـسة باألسهم ذات رأس مال قدره   15.000.000.000 دج

التعريف الجبائي : 099 116 010 000 160رقم السجل التجاري: 0014294  ب  00

Tel :  +213 (0)23 38 12 73/70/68/  Fax : +213 (0)23 38 12 77   Télex : 67928 / 67931
Web : albaraka-bank.com   Mail : dg@albaraka-bank.com    /   info@albaraka-bank.com    SWIFT : BRKADZ AL

AGENCE :      
CODE     :                                                    le :        /         /

فرع:

عقد توكیل

 بین:

بنك البركة الجازئري شركة مساهمة رأسمالها 15.000.000.000 دج خاضعة ألحكام األمر رقم 11-03
المؤرخ في 2003.08.26 المتعلق بالنقد و القرض مقیدة في السجل التجاري لوالية الجزائر تحت رقم 00/ب/ 0014294

الكائن مقره االجتماعي بحي بوثلجة هويدف بن عكنون فيال رقم 1 الجزائر، ینوبه في اإلمضاء على هذا العقد
      السید)ة(:                                                    مدیر)ة( وكالة

ويشار إليه فيما یلي البنك

السید)ة(:
الساكن)ة(:

المادة األولى:
حیث أنه توافر الرضا الكامل و كذلك األهلية القانونية المعتبرة و الالزمة للتعاقد لدى كل من الطرفین فقد تم االتفاق.

االتفاق على ما یلي:

یوكل الطرف األول بموجب هذا العقد الطرف الثاني في التعاقد مع المورد نيابة عنه لشراء السلع و /أو البضاعة
محل الفاتورة أو الفواتیر األولية المحررة بتاريخ:                                       و تحت رقم:

 یتحمل الطرف الثاني مسؤولية التفاوض مع المورد و االتفاق معه على المواصفات المبینة في الفاتورة أو الفواتیر المشار إلیها أعاله وتسليمه
 ثمن الشراء  و جميع الشروط و األوضاع المتعلقة بشراء المواد و كل األمور األخرى المتعلقة بتسلمها ، و على الطرف الثاني أن یوضح

للمورد في جميع األوقات أنه یتعاقد نيابة عن الطرف األول.

المادة الثانية:
 یتحمل الطرف الثاني مسؤولية اإلخالل بااللتزامات المتعلقة بتسلم السلع و / او البضاعة  سواء كان هذا االلتزام مفروضا بموجب القانون أو

جرى به العرف.

حرر یوم:

  الطرف األول                                                                                       الطرف الثاني
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