
 

 

 

 

 

 تقديم عرض خصم مشروط مقدم من:   م..................................هـ املوافق  ..................................تاريخ   و ........... ...تم بحمد هللا وتوفيقه في يوم 

 ويمثلها في التوقيع على هذا العرض   012  2335022 ( وعنوانها جدة هاتف4030144348سجل تجاري ) ارس الفيصلية األهلية بجدةمدالسادة / 

 ............  ويشار إليها فيما يلي بـ "الطرف األول" ........... ....... هوية رقم: )...........................( بصفته ......................األستاذ/ .........................

 على 

  ..................( وعنوانه ......................................................................ويشار إليه............ ........................... هوية رقم:  ).................السيد /..............

 "    فيما يلي بـ "الطرف الثاني

 تمهيد 

يدرس               الثاني  الطرف  أن  دراسة  ...............................................  :ـة  /الطالبحيث  رسوم  بأن   
ً
سابقا الطرفان  اتفق  وقد  األول  الطرف  لدى   .............................

لسنة الدراسة:......................................  بموجب العقد املبرم بين    ريال  ............................ ...........................:.............. ريال وقدره كتابة  ..................................:  ب/ـةالطال

........ريال وقدره ..........................مبلغ  وحيث أن الطرف األول قدم عرض للطرف الثاني بأن يتم خصم    .................................. .......تاريخ  و   برقم .........................  الطرفين 

 بموجب  ريال  ..... ..................................................:..............كتابة  
ً
العقد املبرم بين الطرفين ليصبح إجمالي املبلغ املستحق بعد الخصم   على الرسوم املتفق عليها سابقا

كتابة  ..........................املشروط   وقدره  تا  ريال  ..... .............................................................. :.............. ........ريال  قبل  الخصم  بعد  املبلغ  كامل  دفع  يتم  أن   ريخ:شريطة 

 عليه فقد أتفق الطرفان  و ،    .........................................
ً
 ونظاما

ً
على إتمام اتفاق الصلح وتوثيقه بموجب هذه االتفاقية وذلك على    وهم بأتم األوصاف املعتبرة شرعا

 النحو التالي: 

 . العرض االتمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذ :البند األول

   الثاني:البند 

 ريال ......................... ..............................:.............. .....................لاير وقدره كتابةيقدم الطرف األول للطرف الثاني عرض خاص وذلك بخصم 

ليصبح إجمالي المبلغ المطالب به الطرف    ................تاريخ .........................و  برقم .........................مبلغ المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين المن 

، شريطة أن يتم دفع كامل   ريال ..................................... ................................:............ ........ريال وقدره كتابة ..........................الثاني لصالح الطرف األول مبلغ 

 ........ .................المبلغ قبل تاريخ:.

تدفع قبل    ريال  ..... ....................... ........................... :......................ريال وقدره كتابة  .......................... يستعد الطرف الثاني بدفع مبلغ العرض والبالغ    :البند الثالث

 م.  ..................... .... تاريخ ..

فإن هذا العرض    .........................  يخ:أتفق الطرفان بأنه في حال عدم التزام الطرف الثاني بدفع كامل املبلغ الخاص بالعرض املقدم قبل تار :  البند الرابع 

 للطرف األول.  يعتبر الغي وغير ملزم بأي شكل من األشكال

رم بين  اتفق الطرفان بأن جميع ما يتم دفعه من قبل الطرف الثاني خالل فترة العرض يعتبر من املبالغ املستحقة عليه بموجب العقد األساس ي املب  :اخلامسالبند  

 ........ ............. ... إال في حال تم االستفادة من العرض وسداد كامل املبلغ بعد الخصم قبل تاريخ:......................... الطرفين بتاريخ:.

 . بنود ونسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها ستة من العرض  احرر هذ :السادسالبند  

 وهللا ولي التوفيق والسداد،،،

 الطرف الثاني      الطرف األول                                                                                           
 ........ السيد/ .................................                                                        السيد/ ......................

        
 

             ....................        ................. 
 

 

 مشروط اتفاقية استفادة من خصم  



 

 

 

 

 

 

 

 

 رقــــم ..................                                                                    
 

 السند/ ...............................................................   ريحرتاريخ ت 

 السند /................................................................  مدينة اصدار

 ..................................................... )ميالدي( /   االستحقاق  تاريخ

   شركة مدارس الفيصلية األهلية جبدةاسم المستفيد / 

 ....لاير سعودي ........................................................سعودي وكتابة :  لاير  .......................... : رقما قيمة السند

 .............. ........................رقم الهوية : ................................ ...........................: بموجب هذا اتعهد أنا الموقع 

 ..................... ...........وعنواني : .....................................................................................................

 ركة مدارس الفيصلية األهلية بجدة المبلغ المنصوص عليه أعاله . بأن أدفع / ندفع بدون قيد أو شرط وفي ميعاد االستحقاق ألمر ش

ويجوز لحامل هذا السند حق الرجوع دون إخطار أو عمل احتجاج لعدم الوفاء ويلتزم الموقع أدناه بدفع كافة المصروفات التي  
 يتحملها حامل هذا السند في سبيل تحصيله أو نفاذه . 

 

 .................................................................................................................   التوقيع :.....................................اسم حمرر السند : ................

 البصمة :                                                                                                     

  

 هـ   1989 – 9 -26وتاريخ  693هذا السند واجب الدفع بدون تعلل بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 

 هـ )نظام األوراق التجارية(1989- 11-10وتاريخ  37والمتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم 

 

 سند ألمــــــــــــر


