قرارداد
کارگزاری فروش صادراتی میلگرد و
تامین شمش

شماره:
تاریخ:

ماده  )1موضوع قرارداد :
 -2-1کارگزاری در فروش میلگرد آجدار نمره  8الی 32
+با گریدهای  B500B ، AJ420 ، AJ400و  B520Bو سایر گریدها بر اساس نیاز بازارهای هدف صادراتی با بازپرداخت ارز خارجی
( دالر ) .
 -2-2تامین و فروش شمش از جانب طرف دوم.

ماده  )2قیمت :
 -2-1قیمت فروش شمش  :بر اساس قیمت مندرج در پیش فاکتور شرکت تولید کننده شمش یا فروشنده ثالث شمش A" +
ریال" سود بازرگانی طرف دوم تعیین می گردد  .هزینه حمل شمش تا کارخانجات طرف اول بر عهده طرف اول می باشد .
تبصره  : 1در صورت خرید شمش از بورس کاال بر اساس قیمت بورس و برای خریدهای خارج از بورس قیمت ها قبل از انجام
معامله با طرف اول هماهنگ می گردد .
 -2-2قیمت خرید میلگرد :
قیمت گذاری برای فروش سبد میلگرد صادراتی با رعایت منافع طرفین و بررسی شرایط بازار هدف صادراتی با لحاظ قیمت رقبا در
بازار هدف با مشورت با طرف دوم توسط طرف اول صورت می پذیرد  .پس از کسر " Bدرصد" بعنوان کمیسیون طرف دوم قیمت
نهایی خرید میلگرد تعیین می گردد .
تبصره  : 2قیمت گذاری باید به گونه ای باشد که :
 باعث رکود در فروش نگردد . در راستای هدف مشترک طرفین مبنی بر گسترش سهم از بازار یا بازارهای هدف باشد . -باعث افزایش رقابت پذیری در مقابل رقبا در بازار هدف گردد .

ماده  )3نحوه پرداخت :
 -3-1طرف دوم بهای شمش خریداری شده را پرداخت می نماید .
 -3-2طرف دوم پس از دریافت بهای میلگرد صادراتی وجه آن را به صورت ارزی به طرف اول پرداخت می نماید .
 -3-3طرف اول همزمان با دریافت بهای هر تناژی از میلگرد صادراتی معادل همان تناژ بهای شمش را بر اساس قیمت پیش فاکتور
شمش مربوطه پرداخت می نماید .

ماده  ) 4مقدار قرارداد :
 -4-1مقدار قرارداد با توجه به شرایط بازار و ظرفیت سنجی مقدار فروش سبد میلگرد در بازار هدف ( عراق ) تعیین می گردد و برای
دو ماهه اول  5الی  10هزار تن در ماه تعیین می گردد ولی این مقدار قابل افزایش تا  20هزار تن در ماه نیز می باشد .
 -4-2مقدار تامین شمش با توجه به شرایط بازار و موجودی شمش داخلی تا سقف سبد میلگرد تعیین شده قابل تامین می باشد .
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تبصره  : 3در صورتیکه با توجه به ضوابط بورس کاال  ،امکان خرید شمش از بورس برای طرف دوم میسر نباشد با پرداخت و سرمایه
گذاری طرف دوم خرید از بورس کاال بنام طرف اول انجام می پذیرد و با اضافه کردن " Aریال" سود بازرگانی طرف دوم  ،به ازای
هر کیلوگرم به حساب بدهکاری طرف اول منظور می گردد .

ماده  ) 5تعهدات طرفین :
طرفین در فروش تا سقف شمش تامین شده توسط طرف دوم مشارکت خواهند داشت و فروش هر دو طرف از محل همین قرارداد
به عنوان فروش طرف دوم محسوب می گردد و تایید صالحیت خریدار با هماهنگی طرف دوم انجام می شود .
 -5-1تعهدات طرف اول :
 طرف اول متعهد می گردد فروش کلیه محصوالت تولیدی مورد تقاضا در بازار عراق را به اندازه شمش تامین شده توسط طرف دومرا در اختیار طرف دوم قرار دهد .
 تولید محصول کیفی درجه یک بر اساس استانداردهای مربوطه در این زمینه بر عهده طرف اول می باشد . طرف اول برنامه تولیدی خود را بر اساس نیاز بازار و در جهت ایجاد حداکثر ارزش افزوده در کاالی تولیدی با پیشنهاد طرف دومتنظیم می نماید .
 طرف اول پس از دریافت بهای میلگرد ( دالری ) تحویل داده شده ( پس از کسر کمیسیون طرف دوم ) همزمان بهای همان مقدارشمش ( ریالی ) را به طرف دوم پرداخت می نماید .
 -5-2تعهدات طرف دوم :
 طرف دوم متعهد به حداکثر تالش جهت بازاریابی و فروش برای بیشترین مقدار فروش محصوالت موضوع قرارداد می باشد . طرف دوم نهایت سعی و تالش خود را جهت تامین شمش با توجه به ظرفیت های داخلی شمش مورد نیاز را انجام خواهد داد و درهر دو مورد سود بازرگانی " Aریال" به ازای هر کیلوگرم شمش برای طرف دوم لحاظ خواهد شد .
 -5-3پرداخت بهای فروش میلگرد موضوع قرارداد به صورت دالر آمریکا به طرف اول ( پس از کسر کمیسیون طرف دوم ) .
 -5-4تعهد برگشت بهای کاالی فروش رفته بر عهده طرف دوم می باشد و طرف اول هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد .
تبصره  : 4در صورتی که مرزهای صدور کاال از جانب هر دو کشور مبدأ و مقصد یا یک طرف بسته شود و این انسداد بیشتر از 15
روز طول بکشد باعث توقف تعهد طرفین به همان مدت خواهد شد ولی باعث لغو قرارداد نمی گردد و با هماهنگی طرفین اقدام
مقتضی جهت فروش اتخاذ خواهد شد .

ماده  ) 6مدت قرارداد :
مدت زمان اجرای قرارداد  12ماه شمسی از تاریخ اجرای قرارداد تعیین می گردد و هر مدتی پس از آن با توافق طرفین قابل تمدید
می باشد .
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