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 گانه تولید مرغ گوشتی زنجیره اجداد زربال)سهامی عام( 3پیش نویس قرارداد 

 «زنده مرغ پیش خرید »

 :طرفین قرارداد (1ماده 
بهه شهماره شسااهسامه .................. فرزند.........آقای ...... نامیده می شود از یک طرف و« خریدار» که از این پس...................فیمابین             این قرارداد در تاریخ

 گردید.  دیگر مسعقدنامیده می شود، از طرف «  فروشسده» که از این پس................  ...  و تلفن .............. به نشانی : ................ صادره از تایباد شماره ملی .............

  :موضوع قرارداد (2ماده 
               و شههماره          مههور              از قراردادهههای شههماره ناشههی             تهها پایهها              هههای گوشههای هاصههله در بههازه زمهانینیمچهههتمهها  خریههد پهی  
 این قرارداد که این نیمچه های گوشای، مبیع نامیده می شوند. با مشخصات کمی و کیفی معلو  و مسدرج در                مور 

 :و نحوه پرداخت ثمن قرارداد (3ماده 
قراردادها بهه هما  بر اااس  که             مور               شمارهو              مور               های یکروزه موضوع قراردادهای شماره  دا  و جوجهبهای : 1-3

 تحویل گردیده اات، جزء ثمن این قرارداد محسوب می شود و فروشسده با امضای این قرارداد اقرار به وصول می نماید.فروشسده 
 .. ............در روز تحویل نیمچه ها و پس از کسهر                                      : مبسای قیمت هر کیلوگر  نیمچه گوشای بر اااس قیمت تعیین شده تواط 2-3

 ( تسویه خواهد شد.3-1و باهاساب کاه  یا افزای  های موجود در عرف بازار )زیر فی و باالی فی( خواهد بود که با تطبیق این بسد و بسد )               ریال از 

 :سایر شرایط (4ماده 
 باشد.بااکول کشاارگاه مورد نظر خریدار می، فروشسدهمحل تحویل نیمچه های گوشای تواط : 1-4
ی گوشهای وز  نیمچهه هها و قیمت نیمچه های گوشای در روز تحویهل و خریدارفروشسده ماعهد می شود تا در تاریخ تحویل مبیع، بر اااس ثمن پرداخای  :2-4

 تحویل نماید.های گوشای معین شده را نیمچهشود( قابل تحویل به خریدار )که تواط خریدار معین می
 .باشددر هما  روز می                                    قیمت مصوب اعالمی از اوی  نیمچه های گوشای قیمت روزتعیین مالک  :3-4

 .  کسر خواهد گردید                   از قیمت مصوب  نیزچسانچه در روز محاابه ،قیمت زیر فی اعال  شده باشد ، مبلغ زیر فی : 1تبصره 
 اات. خریدارهای مربوطه با این قرارداد و هزیسهگوشای موضوع همل نیمچه های : 4-4

های گوشتی، فروشنده مکلف و متعهد به تحویل آنها به محض تکمیل دوره پرورش و استحصال نیمچه: 5-4

به خریدار است و از آن لحظه به بعد، این محصوالت در ید فروشنده امانی هستند و عدم تحویل به خریدار، 

های گوشتتی قتب ب بته نماید و بدیهی است با توجه به اینکه بهای نیمچهتبدیل می ضمانیید فروشنده را به 

شخص شده است، در صورت انتقال این محصتوالت از ستوی مخریدار پرداخت شده و یا ترتیب پرداخت آن 

خواهد بود و این موضتوع  تحت  پیگردفروشنده به اشخاص ثالث و عدم و تحویل به خریدار، از لحاظ کیفری 

 بر خود را از بین نخواهد برد. واردحق خریدار برای مطالبه خسارات قانونی و قراردادی 

 

 

 

 

می توانسد با مراجعه به محل مرغداری یا محل پرورش نیمچه های گوشهای، نسهبت بهه بازراهی،  خریداردر تما  طول این قرارداد کارشسااا  و مسئوال    :6-4
د پرورش نیمچه های گوشای اقدامات الز  را به عمل آورده و فروشسده ماعهد می شود تا خریدار را در این خصوص بهه ههر آزمای  و پیگیری روند تکمیل فرآیس

 نحو مقاضی یاری نموده و لواز  مربوطه را فراهم نمایسد.
 .باشدصورتحساب ارائه شده از کشاارگاه مورد نظر خریدار می مالک وز  نیمچه های گوشای تحویلی به خریدار :7-4
 افت و تلفات غیر نرمال به هساب مرغدار مسظور می شود . : 2تبصره :8-4
آالی  داشاه باشد. در غیر این صورت ما به الافاوت وزنی آ  به ارزش ریالی مقو  و به هساب درصد  24محصوالت فروخاه شده به خریدار نباید بی  از : 9-4

 بساانکاری وی کسر می گردد.بدهکاری فروشسده مسظور می شود و یا از هساب 

فروشسده مسظور درصد باشد ما به الافاوت وزنی آ  به ارزش ریالی مقو  و به هساب طلبکاری  22در صورتی که آالی  محصوالت تحویلی کمار از  : 3تبصره 
 خواهد گردید.


