
 

 

 قرارداد خرید کاال

 رافینات( + %10تُن ) .…

 :فروشندهمشخصات  .1
به شناسه ملی  ( ثبت شده به شماره  ................................. )سهامیپتروشیمی ................................... نفتی/ شركت 

، .........، شهر ....................................................... اداره ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری تهران، به نشانی ایران، استان 
، پست الكترونیكی .....................................  لفن ..............صندوق پستی .............. ت........... ..................................................................

به عنوان مدیرعامل و  ،........................كه آقای ................................ به شماره ملی ..................................... تبعه ایران، صادره از 
به شماره به روزنامه رسمی  همراه با مهر شركت، مستند ............. ، صادره از ........................ به شماره ملی  ....................آقای 

 ............................  مورخ ............................ قرارداد حاضر را امضاء و ممهور به مهر  شركت نمود.
 

 :خریدارمشخصات  .2
به شناسه ملی ....................................... اداره  خاص( ثبت شده به شماره  ............................اویل امرتات )سهامی پرنیانشركت 

........... ............................................................ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری تهران، به نشانی ایران، استان تهران، شهر تهران، 
، پست الكترونیكی .....................................  كه آقای ................................ به شماره ملی ........... تلفن ..............صندوق پستی ...

........................ به شماره ملی  ....................به عنوان مدیرعامل و آقای  ،............................................................. تبعه ایران، صادره از 
به شماره ............................  مورخ ............................ قرارداد به روزنامه رسمی  همراه با مهر شركت، مستند ............. ، صادره از 

 ر را امضاء و ممهور به مهر  شركت نمود.حاض
 

 تعاریف: .3
1)CIF:  مخففCost, Insurance and Freight  باشد. كاال ، بیمه و كرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی میهزینه

قرارداد حمل است. عقد شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشندهوقتی از روی نرده كشتی بارگیری می
 ت.اسو بیمه با فروشنده

2 )FOB : مخففFree on Board  تحویل كاال در عرشه كشتی در مبدأ. فروشنده وقتی كاال را از روی نرده كشتی عبور داد
خریدار است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با ریسک خود را خاتمه داده

 ت.اس

3 )CFR : مخففCost and Freight  و كرایه حمل تا مقص هزینه( د. همانC&F)  سابق است ولی مخصوص حمل دریایی
شود( مسئولیت فروشنده خاتمه میابد .هزینه بیمه با خریدار است .هزینه كند )بارگیری می.كاال وقتی از روی نرده كشتی عبور می

 ه. با خریدار است .و عقد قرارداد حمل با فروشند بیمه قرارداداست .عقد حمل با فروشنده

 ایران ).....( و یا پول رایج اتحادیه اروپا )................(اسالمیواحد پول رایج كشور جمهوری ریال/ یورو:( 4

 قرارداد حاضر  4بسته ...... كیلوگرمی حاوی ......  بسته ........ كیلوگرمی كاالی ...... با شرایط مقرر در بند  کاال:واحد ( 5

 قرارداد حاضر  4مقدار ................ )...................( تن ............ با شرایط مقرر در بند کاال: ( 6

 گردد.قرارداد حاضر كه در یک كشتی حمل می  4).............( تن .......... با شرایط مقرر در  بند مقدار ............. محموله:  (7

 گواهی صادره توسط مقام صالحیت دار در كشور ................ به منظور تعیین كشور تولید كننده محمولهگواهي مبدأ:  (8

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87


 

 

 شركت بازرسی و كنترل كیفیت و استاندارد كشور مقصد شرکت بازرسي کشور مقصد: (9

گواهی تأیید محموله از نظر كمیت، كیفیت و استاندارد آنالیز محموله صادره توسط شركت  گواهي تأیید تطابق محموله: (10

 بازرسی كشور مقصد

 طیل نیستند.های كارگزار طرفین قرارداد حاضر در دو كشور مبدأ و مقصد تعروزی است كه بانک روز بانكي: (11

 روزی است كه ادارات دولتی مربوط به اجرای مفاد قرارداد حاضر در دو كشور مبدأ و مقصد تعطیل نیستند. روز کاري: (12

 فروشنده مبدأ یا همان انبار انبار  مبدأ محموله: (13

 محل تخلیه محموله  مقصد محموله: (14

  مجوز صادرات كاال صادره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت كشور صادركننده  مجوزصادرات: (15

 كشور .... گواهی تأیید آنالیز و بهداشت محموله صادره توسط انجمن .....  :SGSگواهي  (16

 

  این قرارداد از هر حیث تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. :1تبصره

 

 موضوع معامله: .4

 %10ا كاهش به میزان فروش مقدار ................ تن ...................... محصول ...................... در ......مرحله ........ تُنی قابل افزایش ی

ست. فروشنده بندی و تحویل آنهابا توافق طرفین و با گزارش آنالیز مورد تأیید سازمان ............ همراه با تعهد فروشنده به بسته

سایر مشخصات كیفی باید بر اساس نماید كل كاالی مورد معامله را مطابق آنالیز و نمونه به خریدار تحویل نماید. تضمین می

 در متن قرارداد باشد.  SGSالزامات مندرج در گواهی 

 موضوع معامله، در ........... محموله، از طرف فروشنده به خریدار تحویل داده خواهد شد. (1

 بسته بندی هر واحد از كاال بایستی به شرح ذیل باشد: (2

 بندی شود.های ........... كیلوگرمی بستهالف( ........... موضوع قرارداد حاضر، بایستی در بسته

این های ....... كیلوگرمی مطابق با استاندارد مربوط به بسته بندی های ...... كیلوگرمی و بستهب( مشخصات كّمی و كیفی بسته

  گونه كاال و بر اساس توافق كتبی آتی طرفین باشد.

ج( طرح پیشنهادی خریدار در زمان امضاء قرارداد حاضر حاوی مشخصات كامل خریدار، شماره قرارداد، شماره اعتبار اسنادی و 

 های ...... كیلوگرمی چاپ شده باشد. مقصد حمل بر روی هر یک از بسته

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 :شخصات فنيم .5

رافینات   
Raffinate –C4 

 
 بازرسي فني و کنترل کیفیت محموله در مبدأ: .6

خریدار )ناظر فنی و كنترل كیفیت، كمیت و بسته بندی  وله در مبدأ، توسط نمایندهبازرسی فنی و كنترل كمیت و كیفیت محم
 محموله( به شرح ذیل انجام می شود:

كاال را در خصوص مطابقت با شرایط و اوصاف بندی هر واحد از كمیت، كیفیت و بسته محموله، حمل از ناظر فوق الذكر، قبل .1
نمود. در صورت تایید آنالیز و نمونه محصول، دو  خواهد قرارداد حاضر، بررسی و در صورت تطابق، گواهی 4مندرج در ماده 

Value Test Method Units Property # 

28 max G.C mol % ISO & Normal Butane 1 

25 max G.C mol % 1- Butene 2 

45 min G.C mol % ISO- Butene 3 

22 max G.C mol % Trans & Cis butane-2 4 

1 max G.C mol % 1,2 & 1,3 Butadiene 5 

0.5 max G.C mol % Methyl acetylene 6 

0.2 max G.C mol % Vinyl acetylene 7 

0.2 max G.C mol % Ethyl acetylene 8 

To Be Reported ASTM D-2598 -- Sp. Gr@ (15/60F) 9 

1 max Microcoulomerty Vol. ppm Total Sulphur 10 

No.1a ASTM D-1838 -- Copper Corrosion 11 

0.05 max G.C mol % C3 & Lighter HC 12 

0.1 max G.C mol % C5 & Heavier HC 13 

70 max  ASTM D-1267 Psia R.V.P @ (1000F) 14 

-2.5 max ASTM D-1837 0C Evaporated Temp, 95% 15 

0.05 max ASTM D-2158 Vol % Residue on Evaporation 16 

700 max Evaporation Method Wt. ppm Water Content 17 



 

 

وست گردد كه رسید آن پیگردد كه یكی نزد خریدار و دیگری نزد فروشنده نگهداری مینمونه به عنوان نمونه شاهد پلمپ می
 قرار خواهد گرفت.

ناظر  اختیار بندی هر واحد از كاال دردر راستای كنترل فنی، كمّی، كیفی و بسته را الزم فروشنده متعهد گردید كلیه تسهیالت .2
 دهد. فوق الذكر قرار

  است.خریدار  بندی هر واحد از كاال در مبدأ، به عهدهكلیه هزینه های مربوط به بازرسی فنی، كّمی، كیفی و بسته  .3

گواهی صادره توسط ناظر فوق الذكر، صرفاً داللت بر تطابق محموله با شرایط مندرج در قرارداد حاضر در لحظه ارسال محموله  .4
 نماید.قرارداد حاضر، سلب و ساقط نمی10نماید و مسئولیت فروشنده را در مقابل خریدار در خصوص ماده می

قرارداد حاضر را به دلیل عدم احراز رعایت نكات  4گواهی مربوط به مفاد ماده  ،محموله حمل از الذكر، قبلچنانچه ناظر فوق .5
بندی هر واحد از كاال صادر ننماید، واحد كاالی تأیید نشده، مشمول كاالی موضوع قرارداد حاضر فنی، كیفیت، كمیت یا بسته

 باشد.نمی
حد از كاال در مبدأ، صرف نظر نموده و صرفاً تأیید فنّی، خریدار اختیار دارد از بازرسی فنی و كنترل كمیت و كیفیت هر وا .6

 قرارداد حاضر نماید.  4بندی هر واحد از كاال را موكول به اجرای ماده كمّی، كیفی و بسته

 

 ثمن معامله: .7

كاال، بهای هر تُن محصول مورد معامله .............. ریال/ یورو و بهای كل ثمن كاال، مبلغ ............. ریال/یورو و بهای هر محموله از 
 مبلغ ............. ریال/یورو است كه برابر توافق طرفین قرارداد محاسبه و منظور گردیده است. 

 باشد.پذیر میبا توافق آتی كتبی طرفین، امكان تغییر در قیمت هر تُن از كاال، صرفاً .1
 مالک عمل خواهد بود.ایران های بانكی مرجع نرخ دالر صرافی .2
صبح هر روز كاری طی توافق با امور مالی شركت پرنیان اویل امرتات، مالک  11زمان محاسبه نرخ ریال/ یورو راس ساعت  .3

  باشد.عمل می
ساس نرخ ارز شناور و آزاد به نسبت تبدیل دالر به ریال با نرخ خرید محاسبه و به حساب ها به صورت ریالی بر اكلیه پرداخت .4

 واریز گردد. 28فروشنده مندرج در ماده 
 گردد.گشایش اعتبار( و نقدی انجام می) LCباشد و كلیه پرداختها به دو روش قیمت های ارائه شده به صورت شناور می .5

 

 :نقدي 
 این قرارداد واریز گردد. 28بایست پس از امضاء این قرارداد به حساب مندرج در ماده كل قرارداد میالف( ........% از مبلغ 
بایست پس از امضاء قرارداد، بارگیری و تائید خریدار مانده مبلغ قرارداد بابت حُسن انجام كار فروشنده بوده و میب( .........% از باقی

 این قرارداد واریز گردد.  28وشنده مندرج در ماده مبنی بر كنترل كیفیت كاالبه حساب فر
ای ارسال گردد، حجم كلی سفارش خریدار در قالب یک جدول زمانبندی در چهارچوب ج( در صورتی كه كاال به صورت مرحله

 بایست به این قرارداد ضمیمه گردد.مراحل ارسال می
مراحل ارسال كاال محاسبه و به عنوان حساب پرداختی خریدار  د( مبلغ حسن انجام كار و مبلغ پیش پرداخت بابت وجه آخرین

 گردد.منظور می
 
 



 

 

  ( اعتبارات اسناديLC: ) 
و یا گشایش اعتبار بین فروشنده و خریدار توافق گردد پروفرم از داخلی   LCالف( در صورتیكه پرداخت مبالغ قرارداد از طریق

 بایست ضمیمه گردد. شرایط الینفک این قرارداد بوده و میطرف فروشنده صادر و شرایط  مندرج در آن به عنوان 
عهده خریدار بوده و مبلغ آن به ازای  گردد بهو تهیه اسناد مربوطه كه به فروشنده تحمیل می  LCهای مربوط بهب( كلیه هزینه

 گردد. هر تن قیمت فروش كاال منقسم و اضافه می

 مي پردازد، به شرح ذیل است:هایي که فروشنده تا لحظه تحویل کاال هزینه

 های مربوط به بسته بندی موضوع معامله كلیه هزینه 

  كلیه هزینه های مربوط به تشریفات صدور كاال  از كشور فروشنده؛ از قبیل هزینه های مربوط به ثبت سفارش و ترخیص
 كاال از گمرک 

 صادرات كاال كلیه هزینه های بانكی خارج از كشور جمهوری اسالمی ایران مربوط به 

 كلیه هزینه های مربوط به مالیات، عوارض و غیره تا زمان تحویل كاال 

 كلیه هزینه های مربوط به حمل دریائی كاال تا مكان تحویل كاال 

 پردازد، به شرح ذیل است:هایي که خریدار تا لحظه تحویل کاال ميهزینه

 قرارداد حاضر با رعایت  4های ...... كیلوگرمی وفق ماده ز بستههزینه مربوط به چاپ طرح پیشنهادی خریدار بر روی هر یک ا
 شرط مندرج به عهده خریدار است.

 .كلیه هزینه های مربوط به حمل كاال از مكان تحویل آن تا انبار خریدار، به عهده خریدار است 

 عوارض گمركی، ثبت سفارش كاال های مربوط به انبارداری كاال در كشور مقصد، ترخیص از گمرک كشور مذكور، كلیه هزینه
 و گشایش اعتبار اسنادی، به عهده خریدار است.

 

 :شرایط پرداخت ثمن معامله .8
بانكی تعهد پرداخت با شرایط از طرف خریدار به فروشنده   LCنامه و یا ثمن معامله، از طریق ......................... فقره ضمانت

 گردد. پرداخت می

 صددرصد قابل پرداخت 

 غیر قابل بازگشت 

 غیر قابل تقسیم 

 )غیر قابل انتقال به غیر ) شخص ثالث 

 به مبلغی معادل ثمن هر محموله از كاال 

 به نام فروشنده 

 از یكی از بانک های مورد تأیید بانک كارگزار فروشنده 

 

به صدور و تحویل ضمانت  خریدار متعهد گردید كه ظرف مدت ..... روز از تاریخ دریافت پیش فاكتور و امضا قرارداد نسبت .1
 نامه بانكی تعهد پرداخت با شرایط فوق الذكر تأیید شده به فروشنده اقدام نماید.

 فروشنده متعهد گردید كه ظرف مدت ..... روزكاری ازتاریخ دریافت ضمانت نامه فوق الذكر، اقدامات ذیل را انجام دهد: .2



 

 

  انبار خویش كه به تأیید مقام صالحیت دار در كشورمبدا در كشور مبدا الف. صدور و تحویل گواهی تأیید موجود بودن كاال در
 رسیده باشد.

  ب. صدور و تحویل گواهی تأیید ضمانت نامه فوق الذكر و یا صدور و تحویل اصالحیه آن 

  درصد مبلغ ضمانت نامه فوق الذكر  3ج. صدور و تحویل ضمانت نامه حسن انجام تعهدات معادل 

 گواهی  د. دریافت و تحویلSGS 

روز از تاریخ دریافت ضمانت نامه تعهد پرداخت با شرایط فوق الذكر نسبت به ارسال  15فروشنده متعهد گردید كه ظرف مدت  .3
 تصویر اسنادحمل مربوط به محموله از طریق آدرس الكترونیكی مذكور در قرارداد حاضر برای خریدار اقدام نماید.

روز از تاریخ دریافت ضمانت نامه تعهد پرداخت فوق الذكر نسبت به حمل و تحویل 20فروشنده متعهد گردید كه ظرف مدت  .4
 محموله به خریدار در مكان تحویل آن، اقدام نماید.

روز كاری از تاریخ اعالم فروشنده مبنی بر رسیدن كشتی حامل محموله به مكان  3خریدار متعهد گردید كه ظرف مدت  .5
قرارداد حاضر از طریق شركت بازرسی كشور  4محموله با شرایط و مفاد مندرج در ماده تحویل آن، نسبت به بررسی تطابق 

 خود، اقدام نماید.

 

 حوه تحویل:ن .9
نماید و یک . شركت در زمان تحویل كاالی موضوع قرارداد را به نماینده ای كه كتباً از سوی خریدار معرفی گردیده تحویل می1 (1

 نماید.محصول را برای خریدار ارسال مینسخه از مدارک ارسال و برگ باسكول 

 باشد. گردد  و هر مرحله ......................تن  و جمعاً ..........................مرحله می. ارسال كاال در مراحل مختلف انجام  می2 (2

 باشد.بندی .............. و یا فله )بالک( می. تحویل كاال به صورت بسته3 (3

دی ارسال كاال بر اساس شرایط حاكم  بر این قرارداد  متعاقباً توسط فروشنده به این قرارداد ضمیمه و جزء . جدول زمان بن4 (4
 باشد.الینفک قرارداد می

. در صورت حمل چند مرحله ای )ترانشیت( تا مقصد نحوه اجراء و شرایط آن طی یک جدول زمان بندی توسط فروشنده ضمیمه 5 (5
 باشد. دد و جزء الینفک این قرارداد میگرو پیوست این قرارداد می

 برگ باسكول فروشنده مبنای محاسبه وزن محموله برای تسویه حساب مالی می باشد.: 3تبصره

 

 ایط قرارداد:شر  .10

  1 . شركت فروشنده موظف است كاالی موضوع قرارداد را برابر با كیفیت توافق شده در ............ تحویل خریدار نماید و رسید
 كیفیت را با امضاء خریدار یا نماینده وی اخذ نماید.  كنترل

 2گردد كاالی فروخته شده جزء كاالی ممنوع و تعزیراتی نبوده و در صورت بروز چنین موردی مسئولیت . شركت فروشنده متعهد می
 باشد. به عهده فروشنده  می

 3گردد و شركت رای مقصد مورد درخواست خریدار اظهار می. محموله به عنوان كاالی صادراتی در مرز آبی و یا مرزهای مجاور ب
 باشد.فروشنده موظف به اخذ اظهارنامه گمركی جهت صادرات موضوع قرارداد می



 

 

 4بایست مشخصات گیرنده را به شركت فروشنده  اعالم نماید و شركت فروشنده پس از دریافت . پس از بارگیری خریدار می
ن را در اسناد صادراتی توسط پیمانكار حمل و نقل و عوامل ترخیص كننده درج نماید و یک بایست آمشخصات گیرنده كاال می

 نسخه از آن را برای خریدار ارسال نماید. 

 5ارتی كه متوجه خریدار گردد به وسیله شركت فروشنده حدّ مجاز مذكور قرارداد هرگونه خساز. در صورت وجود ناخالصی بیش
 گردد.جبران می

 6 .باشد.مسئولیت نقص مدارک و تأمین خسارات مربوط به آن به عهده شركت فروشنده می 

 7گردد در صورتی كه محموله صادراتی از طرف گمركات جمهوری اسالمی ایران توقف گردد نسبت . شركت فروشنده متعهد می
 روز كاری اقدام و در صورت عدم انجام نسبت به جبران خسارات اقدام نماید.  10به رفع توقیف آن در مدت زمان 

 8باشد.روجی جهت تحویل و هدایت تانكرها می. شركت خریدار موظف به معرفی نماینده خود در مرز خ 

 در صورت حمل دریایي:الف( 
هزینه دموراژ كشتی در قالب حمل دریایی به عهده طرفین در این قرارداد بوده كه بر اساس مدارک مستند مسئول توقف كشتی . 1 .1

 باشند. و تأخیر در بارگیری می

 باشد.می FOB/CFR/CIFتوافق ارسال كاال بر اساس قوانین . 2 .2

در صورتیكه شرایط تحویل كاال در بندر بارگیری صورت پذیرد مسئولیت بوكینگ كانتینر و یا مخازن به عهده شركت خریدار . 3 .3
 باشد و شركت فروشنده هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.می

 باشد. روشنده میمسئولیت حمل كاالی موضوع قرارداد از درب واحد تولیدی تا محل عرشه كشتی بعهده ف. 4 .4

 در صورت حمل زمیني:ب( 
خواب تانكرها و سایر موارد  –حق سیر  –هزینه حمل محموله از درب واحد تولیدی در قالب حمل زمینی از قبیل دوز بالغ . 1 .5

باشد و شركت فروشنده هیچ تعهدی در قبال موارد فوق نداشته و نخواهد مربوط به حمل و نقل كالً بعهده شركت خریدار می
 داشت.

نده نماینده خریدار موظف به همكاری كامل با رانندگان تانكرها و هماهنگی امور مربوط به صدور محموله زیر نظر نماینده فروش. 2 .6
 باشد.جهت تخلیه و بارگیری در محل می

و یا انتقال اسناد كاال  cmrساعت پس از صدور  48بدینوسیله خریدار فروشنده را وكیل خود قرارداد تا در صورتی كه خریدار تا . 3 .7
و اسناد كاال  cmrاعالم دارد و نسبت به واریز مبلغ قرارداد اقدام ننمود، فروشنده بااختیارات كامل مراتب را با اظهار نامه به خریدار 

 را به شخص ثالث منتقل نماید.

ساعت به تعهدات خود در این قرارداد عمل  48به نام خریدار صادر گردد و خریدار نتواند حداكثر ظرف  cmrدر صورتی كه  . 4 .8
 cmrبه هر طریقی كه الزم بداند و اسناد كاالی صادر شده به نام خریدار را ابطال نموده و  cmrنماید ، فروشنده اختیار دارد 

 جدید را به نام دیگری انتقال دهد و یا كاال را مرجوع نماید.

 
......... بعنوان نماینده تام االختیار خریدار جهت هر گونه مراودات با فروشنده اعم از با کد ملي  بدینوسیله آقاي/خانم ......... ...

 باشد.تسلیم اسناد واجد اختیار مي یافت ودریافت کاال یا پرداخت و دریافت وجه  و در

 

 

 



 

 

 نحوه حمل دریایي  و بیمه کاال: .11
صورتی كه  حمل دریایی هر محموله، از مبدأ به بندر مقصد توأم با پرداخت كرایه حمل و بیمه محموله تا مقصد توسط فروشنده در

 با رعایت شرایط ذیل می باشد: باشد، CIFتحویل به صورت 
روز از تاریخ امضاء قرارداد  5گردید كه تاریخ آماده بودن محموله برای حمل در بندر بارگیری را ظرف مدت فروشنده متعهد . 1

 حاضر، به اطالع خریدار برساند.

فروشنده متعهد گردید كه به محض حمل محموله، اطالعات مربوط به كشتی حمل كننده محموله؛ از قبیل نام و مشخصات . 2
 غیره را به اطالع خریدار برساند.كشتی، تاریخ حركت آن و 

 تحویل به خریدار قرار دهد: فروشنده متعهد گردید كه اسناد و مدارک ذیل را در اختیار متصدی حمل دریایی محموله جهت. 3

   نسخه كپی )دو نسخه آن به گواهی اتاق بازرگانی كشور مقصد رسیده  3نسخه اصل و  2فاكتور امضاء شده فروش محموله
 باشد( 

  ،نسخه كپی 2نسخه اصل و  2بارنامه حمل دریایی كاال بدون قید و شرط 

  نسخه كپی )یک نسخه آن به گواهی اتاق بازرگانی كشور مقصد رسیده باشد( 3نسخه اصل و  1گواهی مبدأ 

  نسخه كپی 2نسخه اصل و  2فهرست محموله حاوی وزن، حجم و ابعاد آن و نیز فهرست كامل هر واحد از كاال 

 تأیید فنی و كنترل كمیت و كیفیت محموله در مبدأ ) در صورت عدم انصراف خریدار از انجام بازرسی مذكور در بند  گواهی
 قرارداد حاضر( 6-6

  ،نسخه كپی 2نسخه اصل و  1بیمه نامه باربری محموله 

  گواهیSGS ،1  نسخه كپی 2نسخه اصل و 
پیما از نوعی كه معموال المللی معتبر با كشتی اقیانوست حمل و نقل بینفروشنده متعهد گردید كه محموله را صرفاً توسط شرك .4

 ها مورد استفاده قرار می گیرد، از مبدأ تا مقصد حمل نماید.برای حمل اینگونه محموله

ص ذینفع فروشنده متعهد گردید كه بیمه نامه باربری هر محموله را به هزینه خویش تهیه نماید به طوری كه خریدار یا هر شخ. 5
 باشد  CIFدیگری بتواند مستقیماً از بیمه گر خسارات مربوطه را مطالبه نماید در صورتیكه تحویل كاال به صورت 

 فروشنده متعهد گردید كه قرارداد بیمه باربری هر محموله را با شركت بیمه برخوردار از حسن شهرت با شرایط ذیل منعقد نماید:. 6

 هرگونه خطر از بین رفتن و آسیب دیدن آن در طول دوران حمل بیمه نماید. بیمه گر محموله را در مقابل 

 های داخلی در طول دوران حمل بیمه نماید.بیمه گر محموله را در مقابل خطر جنگ، اعتصاب، شورش و ناآرامی 

  درصد از ارزش واقعی محموله و برحسب ریال/ یورو ؟؟؟ باشد. 110حداقل مبلغ بیمه برابر با 

 

 تحویل:زمان  .12
قرارداد  6زمان تحویل هر محموله از كاال، لحظه تأیید تطابق كمیت و كیفیت هر واحد از كاال با اوصاف و مفاد مندرج در ماده 

قرارداد حاضر توسط شركت بازرسی كشور مربوطه در مكان  4محموله با اوصاف و شرایط مفاد ماده  حاضر و تأیید تطابق و بسته
. مالک تأیید تطابق مذكور، صدور گواهی تأیید تطابق محموله توسط شركت بازرسی كشور واردكننده باشدتحویل محموله می

است. در صورت عدم صدور گواهی تأیید تطابق محموله توسط شركت بازرسی كشور مربوطه، فروشنده، تحت هیچ شرایطی و 
 را ندارد. با هیچ عنوانی، حق وصول ضمانت نامه تعهد پرداخت



 

 

تطابق فوق الذكر، به صورت موردی )رندوم( توسط شركت بازرسی كشور مربوطه، پس از تخلیه هر محموله از كشتی و تأیید  (1
 قبل از تحویل آن به خریدار انجام می شود ) تأیید موردی تطابق محموله(.

در انبار خریدار انجام  می  روز از تاریخ تخلیه محموله 20تأیید تطابق فوق الذكر، به صورت نهایی، توسط خریدار، ظرف مدت  (2
 شود) تأیید نهایی تطابق محموله(.

قرارداد حاضر  4چنانچه محموله تا مرحله تأیید نهایی تطابق آن، فاقد هر یک از اوصاف و شرایط مندرج در مفاد بندهای ماده  (3
وصاف و شرایط مذكور است به باشد، خریدار اختیار كامل دارد نسبت به عودت )مرجوع نمودن( واحدهایی از كاال كه فاقد ا

 مبدأ محموله با تحمیل كلیه هزینه های مربوطه به فروشنده و مطالبه كلیه خسارات وارده به خریدار اقدام نماید.

 

 مدت قرارداد: .13
 باشد. میسال به مدت .........  زمان شروع قرارداد از تاریخ ................................ الی ..........................

گردد و تاریخ مندرج در فیش واریزی به عنوان روز مدت قرارداد از زمان واریز مبلغ ارزش كاال بر اساس مراحل ارسالی شروع می
روز پس از واریز مبلغ هر مرحله  قرارداد به حساب  25الی 20گردد. در این قرارداد مدت زمان تحویل كاال تا نخست محاسبه می

 . باشدفروشنده می

چنانچه خریدار ظرف دو روز كاری از تاریخ انعقاد قرارداد مبلغ هر مرحله را واریز ننماید این قرارداد بخودی خود و بدون  :6تبصره

شود و خریدار متعهد است نسخه تحویلی را كه به عنوان امانت نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ملغی گردیده و از درجه اعتبار ساقط می
 د در اسرع وقت به دفتر شركت پرنیان اویل امرتات ارسال نماید.باشنزد وی می

 

 مكان تحویل:  .14

مكان تحویل هر محموله از كاال بعد از عملیات گمركی مربوط به واردات محموله، برابر درخواست و توافق بین مشتری و  (1
های كشور توسط خریدار مالک در هریک از استانخریدار در بندر ............. كشور .............  است و در انبارهای معرفی شده 

 باشد.تحویل كاال از فروشنده به خریدار، صدور گواهی تأیید تطابق محموله توسط شركت بازرسی آن كشور می
های خروجی، اخذ مجوز های الزم و هزینه حمل و نقل از درب واحد تولیدی به مرز خروجی نیز بر اساس هزینه گمرک (2

 مشخص خواهد شد. توافقات طرفین 
 گردد.باشد توسط طرفین قرارداد توافق و به این قرارداد ضمیمه میكلیه شرایط تحویل كاال كه متغیر می (3

 

 زمان انتقال مالكیت: .15
پس از تحویل محموله در مكان تحویل آن، انتقال مالكیت كاال از فروشنده به خریدار تحقق یافته است و مسئولیت خطرهای 

عهده خریدار است و هر یک ل از تحویل محموله فوق الذكر، به عهده فروشنده و بعد از تحویل محموله مذكور، بهمتوجه به آن، قب
 از طرفین، عواقب مفقودیت، تلف و مصدومیت كاال را در دوران مالكیت خویش به عهده گرفتند.

 

 سایر تعهدات فروشنده: .16
 هزینه خویش انجام دهد:گردید كه هریک از اقدامات ذیل را به فروشنده متعهد 

حمل و نقل دریایی محموله توأم با بارگیری و تخلیه آن از مبدأ محموله به مقصد آن و انجام كلیه امور گمركی مربوط به  (1
 ترخیص كاال و حمل داخلی كاال تا بندر و یا انبار معرفی شده توسط خریدار



 

 

 اخذ مجوز صادرات محموله به مقصد آن (2
ه هر یک از واحدهای كاال را به دور از هرگونه ادعای اشخاص ثالث به خریدار تحویل دهد. مسئولیت فروشنده متعهد گردید ك (3

قانونی ناشی از هرگونه ادعای اشخاص ثالث نسبت به هر یک از واحدهای كاال به عهده فروشنده است و خریدار هیچگونه 
 مسئولیتی در قبال اشخاص ثالث نداشته و ندارد.

دید كه هر یک از واحدهای كاال را متناسب با فضا و ظرفیت موجود در كشتی حمل كننده محموله، بارگیری فروشنده متعهد گر (4
 گونه آسیبی از این جهت به هر یک از واحدهای كاال در حین بارگیری و در مدت حمل وارد نیاید. نماید به طوریكه هیچ

 دهد دارای شرایط ذیل باشد:یل میفروشنده متعهد گردید كه كلیه اسنادی را كه به خریدار تحو (5

  .اصالت داشته باشد 

 .بدون قلم خوردگی باشد 

 .مفاد هر یک از آنها با مفاد سایر اسناد انطباق داشته باشد 

 .مفاد هر یک از آنها مطابق با واقعیت و حقیقت نگارش یافته باشد 

 

 حقوق خریدار در صورت نقض هر یك از تعهدات فروشنده: .17

درصد از كل ثمن قرارداد را به عنوان  1گردد روزانه مبلغی معادل درصورت تأخیر فروشنده از انجام تعهد خویش، متعهد می (1
 به خریدار پرداخت نماید.  "وجه التزام تأخیر در انجام تعهد حاضر"

لبه وجه التزام مذكور در این روز شود، خریدار حق دارد ضمن فسخ قرارداد حاضر نسبت به مطا 5چنانچه این تأخیر بیش از  (2
 بند برای تمام مدت تأخیر اقدام نماید. 

در صورت فسخ قرارداد حاضر، خریدار، مكلف است بامراجعه بانک كارگزار خویش،كلیه حقوق خود نسبت به ضمانت نامه تعهد  (3
 پرداخت مربوطه را از خویش سلب و ساقط نماید.

 

 تعهدات خریدار:حقوق فروشنده در صورت نقض هر یك از  .18

درصد از كل ثمن قرارداد را به عنوان  1گردد روزانه مبلغی معادل رصورت تأخیر خریدار از انجام تعهد خویش، متعهد مید (1
 بسه فروشنده پرداخت نماید. "وجه التزام تأخیر در انجام تعهد حاضر"

روز شود، فروشنده حق دارد ضمن فسخ قرارداد حاضر نسبت به مطالبه وجه التزام مذكور در این  5چنانچه این تأخیر بیش از  (2
 بند برای تمام مدت تأخیر اقدام نماید. 

در صورت فسخ قرارداد حاضر، فروشنده، مكلف است بامراجعه بانک كارگزار خویش،كلیه حقوق خود نسبت به ضمانت نامه  (3
 د پرداخت مربوطه رااز خویش سلب و ساقط نماید.تعه

 

 فورس ماژور: .19
چنانچه یكی از طرفین به دلیل وقوع فورس ماژور نسبت به انجام هر یک از تعهدات خویش مندرج در قرارداد حاضر اقدام  .1

وجود فورس ماژور به یابد. همچنین مدت ننماید، تعهد مذكور به حالت تعلیق در می آید و پس از رفع آن قرارداد ادامه می
 مدت انجام آن تعهد اضافه می گردد.

هر یک از طرفین كه از فورس ماژور متأثر شده باشد مكلف است مراتب را بالفاصله به صورت كتبی به طرف مقابل اعالم  .2
 نماید. تاریخ اعالم طرف متأثر از فورس ماژور تاریخ وقوع فورس ماژور تلقی و محسوب می گردد.



 

 

 هر حادثه ای از قبیل سیل، زلزله و غیره است كه دارای سه شرط ذیل باشد:فورس ماژور  .3

 .خارج از كنترل معقول هر یک از طرفین باشد 

 .غیر قابل پیش بینی باشد 

 .غیر قابل احتراز باشد 
 فورس ماژور مورد توافق طرفین هستند: هر یک از حوادث ذیل از مصادیق .4

 جنگ داخلی 

 شورش عمومی 

  اعتصاب عمومی 
شود و قرارداد حاضر ولو در صورت تشدید تحریم های اقتصادی و تجاری در روابط طرفین، فورس ماژور محسوب نمیتحریم .5

 ها نیز اجراء خواهد شد.

صدور دستورالعمل و یا بخشنامه ای كه از طرف گمركات دولتها و كشورهای مرتبط و مندرج در مسیر صادرات كه منجر به  .6
گردد و وج و یا توقف غیر معمول كاالی موضوع قرارداد گردد، جزء موارد  فورس ماژور محسوب میجلو گیری از ورود و خر

 نمایند.در صورت بروز چنین مشكلی طرفین نسبت به حل موضوع از طریق مصالحه اقدام می

 د شد.بیش از شش ماه بطول بیانجامد ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواه چنانچه این مدت :7تبصره

 

 ممنوعیت انتقال یا واگذاري قرارداد به غیر: .20

هیچ یک از طرفین بدون موافقت كتبی طرف دیگر، به هیچ وجه، حق انتقال یا واگذاری قرارداد حاضر به غیر )شخص  (1
ثالث( را ندارد لذا در صورت تخلف هر یک از طرفین، طرف دیگر خریدار می تواند قرارداد حاضر را فسخ نماید و ضمن 

 ط ضمانت نامه حسن انجام تعهدات نسبت به مطالبه كلیه خسارات وارده به خویش از فروشنده اقدام نماید.ضب
طرفین حق انتقال یا واگذاری جزیی از قرارداد حاضر به غیر )شخص ثالث( را با موافقت كتبی طرف مقابل خریدار  (2

در قرارداد حاضر، حتی پس از انتقال یا واگذاری  دارند؛ لیكن كلیه تعهدات و مسئولیت های خریدار و فروشنده مندرج
ماند و طرف مقابل هیچگونه تعهد یا جزیی از قرارداد حاضر به غیر )شخص ثالث( كماكان به عهده طرفین باقی می

 مسئولیتی در قبال شخص ثالث مذكور ندارد.

 

 باشد:اسناد ذیل، جز الینفك قرارداد حاضر مي .21
 ...................... مربوط به فروشندهروزنامه رسمی به شماره  .1

 به شماره .............. متعلق به مدیرعامل شركت خریدار كارت شناسایی .2

 به شماره .............. متعلق به مدیرعامل شركت فروشنده  كارت شناسایی .3

 روزنامه رسمی به شماره ............... مربوط به خریدار .4

 قرارداد حاضر 6شرح مذكور در گواهی تأیید تطابق كاال به  .5

 فاكتور فروش .6

 گواهی مبدأ .7

 گواهی موجود بودن كاال در انبار فروشنده  .8



 

 

 مجوز صادرات كاال .9

 مجوز واردات كاال .10

 پیش فاكتور .11

 ضمانت نامه تعهد پرداخت .12

 اسناد گمركی .13

 گواهی تأیید پیش نویس ضمانت نامه تعهد پرداخت .14

 ضمانت نامه حسن انجام تعهدات .15

 دریایی محمولهبارنامه حمل  .16

 اطالعات مربوط به كشتی حمل كننده محموله .17

 فهرست محموله .18

  SGSگواهی  .19

 بند ج قرارداد حاضر 4طرح پیشنهادی خریدار به شرح مذكور در ماده  .20

 اسناد حمل محموله به انبار خریدار .21

 هرگونه توافق آتی كتبی طرفین .22

 

 عدم افشاء اطالعات محرمانه: .22

حق افشاء و گزارش موضوع قرارداد و اطالع پیرامون آن را به غیر ندارد و متعهد به حفظ اسرار طرفین بدون موافقت طرف دیگر 
باشند. در صورت آگاهی هر یک از طرفین قرارداد حاضر از اطالعات كنند میتجاری و قراردادهایی كه از آن آگاهی پیدا می

 محرمانه طرف دیگر، نامبرده متعهد گردید كه:
 ت محرمانه مذكور، با كمال صداقت و حسن نیت، كوشش نماید.در حفظ اطالعا (1
تمام یا بخشی از اطالعات محرمانه مذكور را به شخص ثالث افشاء ننماید مگر اینكه دستور مقام صالح قضایی افشای آن را  (2

 طبق موازین قانونی اقتضاء نماید.
 

 روش اطالع رساني اداري: .23
طرف دیگر در خصوص هرگونه درخواست، رضایت، رد، اصالح، تغییر و غیره صرفاً از رسانی هر یک از طرفین به روش اطالع (1

طریق ایمیل به آدرس الكترونیكی مذكور در قرارداد حاضر، فاكس به تلفن مذكور در قرارداد حاضر و نامه پستی به نشانی 
 مذكور در قرارداد حاضر معتبر است.

می تواند از طریق مكالمه تلفنی انجام گیرد ولی بایستی پس از پایان مكالمه،  اطالع رسانی به یكدیگر در موارد بسیار فوری (2
از طریق فاكس، ایمیل یا نامه پستی مفاد مكالمه مذكور، مستند سازی شود در غیر اینصورت، استناد به مفاد مكالمه مذكور، 

 ات با شهادت شهود نمی باشد.فاقد اعتبار قانونی و قضایی است وبه هیچ وجه، مفاد مكالمه مذكور، قابل اثب
روز كاری نسبت  5در صورت تغییر ایمیل، فكس و نشانی هر یک از طرفین قرارداد حاضر، نامبرده مكلف است ظرف مدت  (3

به اعالم تغییر مذكور اقدام نماید؛ در غیر اینصورت هرگونه اطالع رسانی طرف مقابل به ایمیل، فاكس و نشانی قبلی هر یک 
 ی اعتبار قانونی و قضایی است.از طرفین، دارا



 

 

 :روش حل اختالف .24
هرگونه اختالف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد حاضر بدواً از طریق مذاكره دوستانه و با رعایت حسن نیت، حل و فصل  .1

 خواهد شد.

در صورت عدم حل و فصل اختالف فوق الذكر از طریق مذاكره دوستانه، مرجع رسیدگی به اختالف مذكور،  .2
با رعایت قوانین و مقررات بین المللی مربوط به فروش كاال و نیز رعایت عرف بین المللی تجارت ....................................... 

 خصوصی است. 

 باشد.نظر داوری الزم االجرا توسط مراجع قضایی ذیصالح می .3

 

 فسخ قرارداد : .25
درصورت عدم اجرا به موقع تعهدات و یا شرایط مقرر در این قرارداد خریدار یا فروشنده با اخطار كتبی ......... روزه مجاز به فسخ 

 باشد. قرارداد می
 

 :اقامتگاه قراردادي طرفین .26
ونه ابالغ اوراق داوری، قرارداد حاضر، اقامتگاه قراردادی هر یک از آنان است و هرگ 2و  1نشانی هر یک از طرفین در بندهای  (1

 گردد.قضایی یا اداری به نشانی هر یک از آنان، ابالغ به اقامتگاه قراردادی آنان، تلقی و محسوب می
روز كاری نسبت  5قرارداد حاضر، نامبرده مكلف است ظرف مدت  2و  1در صورت تغییر نشانی هر یک از طرفین در بندهای  (2

مقابل اقدام نماید در غیر اینصورت ارسال هرگونه نامه و اوراق اداری، داوری یا قضایی به اعالم تغییر نشانی خویش به طرف 
گردد و دارای اعتبار قانونی و قضایی است، فلذا عذر عدم اطالع به نشانی سابق هر یک از طرفین، ابالغ شده محسوب می

 مسموع نخواهد بود. 

 

 مشخصات حساب بانكي فروشنده: .27
معادل )ریال/ یورو/ قیمت بر اساس نرخ ارز شناور( در روز واریزی به حساب بانكی فروشنده، بانک خریدار موظف به واریز 

شماره و شماره حساب ...........................  .................... شعبه ...................... به نشانی ...................................................................
 بایست فیش واریزی را جهت اخذ رسید از شركت، ارائه نماید.باشد و میكارت .............  به نام شركت ................ می

 

 الحاقات: .28
 باشند:بایست به تائید طرفین برسد. ضمائم و الحاقات شامل موارد ذیل میهر گونه ضمیمه و پیوست این قرارداد می

  بارگیری و حملجدول زمان بندی 

 جدول زمان بندی تحویل و تخلیه 

 توافق بر  شرایط پیش بینی نشده كه در اراده طرفین نباشد 

  جدول زمان بندی ترانشیت و یا حمل چند مرحله ای 

 
 



 

 

 :نسخ قرارداد/خاتمه قرارداد .29
با اعتبار واحد، در تاریخ ............................ بین طرفین، تنظیم،  ،تبصره، در دو نسخه به زبان فارسی .....ماده و  29این قرارداد، در 

 .امضاء، ممهور و مبادله گردید

 

 

 مهر و امضاي فروشنده                                                              مهر و امضاي خریدار 

 

 


