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 باسمه تعالى

 شركة كرينة للصناعات الغذائية

 21/3/2018: التاريخ

 18828/97: الرقم

 صفحات 3من  1ص : الملحقات

 

 عقد عمل

 

 :بيانات طرفّي العقد( 1المادة رقم 

ناحية ، مسّجلة في إدارة السجالت و العقارات في 146تم إبرام هذا العقد بين شركة كرينه للصناعات الغذائية برقم سجل 

مدينة خيام الصناعية،  -مدينة نيشابور –خراسان رضوي : ، و التي تحمل العنوان1030026490زبرخان برقم الرقم الوطني 

، بتمثيل السيد علي أكبر أنصاري بور بصفته رئيس الهيئة اإلدارية و الذي 05143268130شارع مبتكر واحد، و رقم الهاتف 

، و رقم هاتف z96281037: من جهة، و السيد أحمد عباسي الذي يحمل جواز سفر برقم لبائعا سيُسّمى الحقاً في هذا العقد بـ

و شركة  5المنزل رقم  - 5+7جادة  –شارع أبو ذر الغفاري  –منطقة سالمية  –دولة الكويت : ، و العنوان09362265097

محافظة  –دولة الكويت : بعنوان في الكويت ، و4376353(: رقم الجهة المدني)المجال المعتمدة للتجارة العامة برقم سجل 

في دولة  0096565710003: و رقم االتصال في الكويت 25008القسيمة  – 001القطعة  –منطقة جليب الشيوخ  -الفروانية

 .، في مقر شركة كرينه للصناعات الغذائية و ذلك كما يليالمشتريالكويت، و الذي سيُسّمى الحقاً في هذا العقد بـ 

ان المسّجل في العقد هو العنوان الذي تم إعالنه من قبل الطرفين و أي إشعاٍر له يُعتبر حقيقياً، و على الطرفين إعالم العنو

الطرف اآلخر عبر إرسال كتاب خّطي في حال تغيير العنوان و ذلك خالل مدة ال تتجاوز األربعة أيام، و في حال عدم حصول 

نونية، اإلنذارات، كافة المراسالت و الرسائل إلى ذلك العنوان و سيكون ذلك بمثابة ذلك، سيتم إرسال كافة البالغات القا

الفاكس، الهاتف، التلغرام، )يجب التنويه إلى أن طريقة التواصل عن بعد بين الطرفين عن طريق وسائل . االستالم الحقيقي

 .ل التواصل تلك، و إن كافة المراسالت سيتم إرسالها و استالمها عن طريق وسائ(الواتسآب

 :موضوع العقد( 2المادة رقم 

مبيع مختلف المنتجات التي يتم إنتاجها في شركة كرينة للصناعات الغذائية و التي تحمل العالمة التجارية باسم كرينة،  -2-1

 .للمشتري و ذلك لتوزيعها و بيعها في دولة الكويت

 .العقد الحالي هي تابعة ألحكام و قوانين عقد شراء السلعإن كافة العالقات القانونية و التجارية بين طرفي  -2-2

 :مدة العقد( 3المادة رقم 

شمسي أي ما يعادل  1/1/1401حتى تاريخ ( م 21/3/2018)شمسي  أي ما يعادل  1/1/1397مدة هذا العقد من تاريخ 

 .بة الطرفينأي لمدة أربع سنوات شمسية، حيث يمكن تمديد العقد في حال رضى و رغ( م  21/3/2022)

 :مبلغ العقد و طريقة الحساب( 4المادة رقم 

 .حساب مبلغ العقد حسب العملة النقدية الشائعة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية -4-1
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 .يتم إعالم كلفة ُمنتجات موضوع العقد من قبل البائع للمشتري -4-2

 .دإّن فاتورة البائع هي المرجع و المعيار لحساب مبلغ العق -4-3

 :طريقة دفع مبلغ العقد( 5المادة رقم 

 . إن طريقة دفع مبلغ العقد هي نقداً و ذلك قبل اإلنتاج و إرسال الحمولة

 :التزامات البائع( 6المادة رقم 

ال يحق للبائع خالل فترة العقد إيكال موضوع العقد للغير بأي شكل من األشكال، أما في حال لم يقم المشتري بالعمل  -6-1

 .امات العقد، فيعتبر حينها هذا الشرط الغياً، و إليجاد حق الفسخ للبائع، يمكن للبائع إيكال موضوع العقد ألشخاص آخرينبالتز

 .يتوجب على البائع تسجيل تاريخ اإلنتاج و إنتهاء الصالحية، رقم اإلنتاج و رقم رخصة اإلنتاج على الُمنتجات -6-2

أيام عمل على شكل حجز صّحي و في حال عدم وجود أي مشكلة في  7إنتاجه حتى  يقوم البائع بحفظ المنتج الذي تم -6-3

 .الجودة، يتم تحريره من الحجز الصّحي

 

 :توقيع المشتري         :توقيع البائع

 

 مدينة خيام الصناعية –نيشابور  –خراسان رضوي 

 675: الصندوق البريدي –شارع مبتكر واحد 

 051-43268130: هاتف

 051-43268158: الفاكس
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 شركة كرينة للصناعات الغذائية

 21/3/2018: التاريخ

 18828/97: الرقم

 صفحات 3من  2ص : الملحقات

 

يتكفل البائع فقط بكلفة نقل البضائع حتى جمارك . يتوجب على البائع تسليم المشتري البضائع في جمارك مدينة آبادان -6-4

 .و الجمرك و غيرها من التكاليف على عاتق المشتري آبادان و بعد ذلك تصبح كلفة النقل

بما يتعلق بطلبيات المشتري، يجب التنويه إلى أنه و في حال عدم توفّر بعض الُمنتجات، يتوجب على البائع إعالم  -6-5

 .المشتري بذلك حتى يتم إضافة ُمنتجات أخرى بدالً عنها أو حذفها من قائمة الطلبيّة

 .ع تسليم البضائع للمشتري بطريقة تغليف و تعليب مناسبتينيتوجب على البائ -6-6

 :التزامات المشتري -7المادة رقم 

قبل )يتوجب على المشتري و بالتزامن مع طلب الطلبية و البضاعة، تسديد المبلغ المذكور في اسفل الفاتورة بكشل نقدي  -7-1

ام المشتري بالتزاماته المالية حسب الوقت المحدد، عندها يصبح في حال عدم التز. لحساب البائع المتفق عليه( ارسال البضاعة

 .البائع مخيّراً في إرسال البضاعة

 (.دولة الكويت)يتوجب على المشتري القيام بتوزيع و بيع البضاعة فقط في النطاق المتفق عليه  -7-2

لى شكاوى األفراد و دفع مقدار الخسارة في حال عدم رعايت شروط حفظ البضائع المرسلة، يتكفل المشتري باإلجابة ع -7-3

 .لهم

 .يتوجب على المشتري المصادقة على فواتير الطلبيات و توقيع وصل استالم البضاعة و إرساله للبائع -7-4

أيام على األقل و ذلك بشكل مكتوب عن طريق إرسال فاكس أو إيميل  10يتوجب على المشتري طلب بضاعته قبل  -7-5

 .للبائع

 .د المشتري على بذل الجهد و االجتهاد لبناء الثقة و تطوير عملية بيع بضائع و ُمنتجات البائع في المنطقةيتعه -7-6

في حال عدم . شاحنات كل شهر 5تم تعيين الحد األدنى من كمية الشراء من قائمة الُمنتجات الموجودة مع الملحقات،  -7-7

 .عتبر ذلك نقضاً للعقد و يستطيع البائع حينها فسخ العقد من طرف واحدمراعاة المشتري للحد األدنى من كمية الشراء، يُ 

يجب التذكير بأن الفواتير و الوصوالت الصادرة عن قسم المحاسبة التابع للبائع هي معيار حساب مبالغ العقد و المشتري  -7-8

 .صّرح بموافقته بما يتعلق في ذلك

انات المناسبة لبيع و توزيع الُمنتجات ضمن النطاق المتفق عليه و كذلك يتوجب على المشتري تهيئة الظروف و اإلمك -7-9

يتعهد المشتري برعاية كافة األمور الصّحية و األمور التي تتعلق بالتبريد أثناء نقل الُمنتجات، وإّن أي خسارت محتملة بهذا 

 .الخصوص ستكون على عاتقه

في . تمدة للتجارة العامة، الجهة التي سميناها المشتري في هذا العقد الحالييُعتبر السيد أحمد عباسي و شركة المجال المع -7-10

حال حصول خسارة للبائع أو وجود ديون ناتجة عن العقد و العالقة بينه و بين الشركة، عندها يكون البائع مخيّراً بالتواصل و 

 .ى السلطة المختصة في إيرانالرجوع بشكل منفرد أو مشترك بكالهما، و في هذا الخصوص يُحال الموضوع إل
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 (القوة القاهرة)الحوادث غير المتوقعه  -8المادة رقم 

فيما يتعلق بحدوث حوادث قاهرة و التي تمنع من الوفاء بالتعهدات، يكون المتعّهد مبرأ الذمة من التعهد بشرط أن يكون أوالً 

لتخلص منه و ثالثاً أن يكون القيام بعمل أو ترك القيام به في ذلك غير قابل للتنبؤ، ثانياً أن يكون المتعّهد غير قادر على منعه و ا

بعد مضي فترة . اليوم دون جدوى، هنا يتوجب على المتعّهد إخبار الطرف اآلخر المتعّهد له و بأسرع وقت، بوقوع الحادث

 .اإليقاف، يمكن للطرفين التفكير و اتخاذ القرار مجدداً في إمكانية متابعة التعاون

 :فسخ العقد -9ة رقم الماد

في حال عدم رغبة المشتري بمتابعة التعاون المشترك، يتوجب عليه إرسال طلب لفسخ العقد بشكل مكتوب للبائع و ذلك قبل 

 .شهر من تاريخه، حتى يتسنى القيام بمقدمات فسخ العقد بناًء على االتفاق و القيام بتصفية الحسابات بشكل كامل

وقت كان إتجاذ اإلجراءات المناسبة لفسخ العقد من طرف واحد و يجب أن يتم إعالم المشتري بهذا  البائع مخيّر بأي: تنويه

يتوجب على المشتري في حال وجود ديون أو خسائر ناجمة عن العقد، دفعها نقداً و . الموضوع بشكل متزامن بصورة مكتوبة

المشتري بهذا الموضوع يكون قد فقد و أسقط أي نوع من أنواع مع موافقة . بشكل كامل و ذلك تزامناً مع إعالم البائع المكتوب

 ً  .حق اإلعتراض عمليا

 

 :توقيع المشتري         :توقيع البائع

 

 مدينة خيام الصناعية –نيشابور  –خراسان رضوي 

 675: الصندوق البريدي –شارع مبتكر واحد 

 051-43268130: هاتف

 051-43268158: الفاكس
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 نة للصناعات الغذائيةشركة كري

 21/3/2018: التاريخ

 18828/97: الرقم

 صفحات 3من  3ص : الملحقات

 

 

 :فسخ العقد قبل الموعد المقرر -10المادة رقم 

في حال القيام بأي مخالفة كلّية أو جزئية بما يتعلق بمضمون و التزامات العقد الحالي من قِبل المشتري و االستمرار بالقيام 

رغم قيام الشركة بإرسال إنذار مكتوب بهدف معالجة النقص، و بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إرسال اإلنذار، يحق بالمخالفة 

حينها للشركة و في أي وقت تراه مناسباً و بدون الحاجة إلنذار مسبق، بفسخ العقد من طرف واحد و ذلك دون العودة للسلطات 

ً المطالبة بالخسائر المتحّملة و تحصيل المستحقات االقانونية، و إضافةً إلى  لتي تتحول إلى دين مباشرة بعد فسخ العقد، يحق لها أيضا

 .تحصيلها

 :الغرامة التجارية -11المادة رقم 

و ذلك ، التشهير ( الغرامة التجارية)في حال فسخ أو إنتهاء العقد ، لن يحق للمشتري أي نوع من أنواع حق المطالبة بالغرامة 

 .نتجات أو أيّة أضرار أو خسائر مشابهةبالبضائع و المُ 

 :نقل العقد -12المادة رقم 

 .ال يحق للمشتري إحالة كافة أو قسم من موضوع العقد إلى جهة ثالث

 :حل الخالفات -13المادة رقم 

 .اإليرانيةمن قانون الحقوق المدنية و هو يتبع قانون و قوانين الجمهورية اإلسالمية  10هذا العقد على أساس المادة رقم 

في حال وقوع أي خالف بين طرفي العقد، يتم بدايةً السعي لطرحه و حلّه بشكل أخوي، و إاّل يمكن للطرفين طرح الموضوع 

 (.محكمة ناحية زبرخان)على محكمة مكان تنظيم العقد 

 :نسخة العقد -14المادة رقم 

 قراءته و نقل فحواه لمسامع الطرفين و تم توقيعه كافة تم تنظيم و كتابة هذا العقد بثالث صفحات و ورقة ملحقة، و قد تمّ 

 .صفحاته بعد قبول ما جاء فيه من قبل الطرفين

المشتري يجيد اللغة الفارسية تماماً، و قد فهم جميع أحكام هذا العقد و هو موافق تماماً على مضمونه عن طرق التوقيع على * 

 .جميع الصفحات

يجيد اللغة الفارسية تماماً، و قد تم شرح  و توضيح كافة مواد هذا العقد له  و هو بتوقيعه  على المشتري : ترجمة اللغة الفارسية

 .جميع صفحات العقد، فقد أبدى موافقته الكاملة عليه
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يُعتبر العقد جاري المفعول و يجب اإللتزام به عند مصادقة سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في دولة الكويت على السمة 

القانونية للسيد أحمد عباسي و تفويضه الصالحيات في شركة المجال المعتمدة للتجارة العامة في دولة الكويت، و إضافة 

 .المصادقة كملحق لهذا العقد

 .نسأل هللا سبحانه و تعالى الخير و البركة للطرفين

 

 :توقيع المشتري         :توقيع البائع

 

 :الّشهود

 

 مدينة خيام الصناعية –نيشابور  –خراسان رضوي 

 675: الصندوق البريدي –شارع مبتكر واحد 

 051-43268130: هاتف

 051-43268158: الفاكس
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 باسمه تعالى

 شركة كرينة للصناعات الغذائية

 21/3/2018: التاريخ

 97/ك/18831: الرقم

 : الملحقات

 

 إتفاقيّة تجارية

 

، فإّن شركة كرينة للصناعات الغذائية تعلن بأن شركة المجال 21/3/2018بتاريخ  97/ك/18828نظراً إلبرام العقد ذو الرقم 

الوكيل المعتمد الوحيد لشركة كرينة للصناعات الغذائية لبيع الُمنتجات التي المعتمدة للتجارة العامة المتواجدة في دولة الكويت، هي 

 :سنوات من تاريخ اإلصدار، و ذلك كما يلي داخل دولة الكويت و لمدة أربع" كرينه"تحمل العالمة التجارية 

 .(97/ك/18828)ستكون هذه اإلتفاقية صالحة و جارية المفعول لطالما تمت مراعاة شروط العقد الملحقة 

 

وزن القطعة 

 الواحدة
 اسم الُمنتَج العالمة التجارية العدد ضمن التعليب بلد المنشأ الباركود

بالمئة دسم 1.5سطل لبن  كرينة 4 إيران 6261796103762 كغ 1.6  

بالمئة دسم 1.5سطل لبن  كرينة 4 إيران 6261796103717 كغ 1.85  

بالمئة دسم 3.2سطل لبن  كرينة 4 إيران 6261796103168 كغ 1.9  

بالمئة دسم 5لبن غازي  كرينة 4 إيران 6261796103380 كغ 0.85  

دسمبالمئة  5لبن غازي  كرينة 4 إيران 6261796103496 كغ 2  

 لبن مصفّى بالثوم كرينة 36 إيران 6261796100792 كغ 0.09

 لبن مصفّى بالثوم كرينة 24 إيران 6261796100815 كغ 0.25

 لبن مصفّى بالثوم كرينة 12 إيران 6261796102826 كغ 0.4

 عيران بنكهة سبع نبتات كرينة 13 إيران 6261796100686 سم مكعب 300

 عيران بنكهة سبع نبتات كرينة 5 إيران 6261796102628 لتر 1

 عيران بنكهة سبع نبتات كرينة 4 إيران 6261796103502 لتر 2

 عيران محلّي كرينة 13 إيران 6261796100655 سم مكعب 300

 عيران محلّي كرينة 5 إيران 6261796103076 لتر 1

 عيران محلّي كرينة 4 إيران 6261796101621 لتر 2

 عيران بنكهة النعنع كرينة 15 إيران 6261796100648 سم مكعب 250

 عيران بنكهة النعنع كرينة 6 إيران 6261796100693 لتر 1.5

 عيران بنكهة النعنع دليزة 15 إيران 6261796101430 سم مكعب 250

 عيران بنكهة النعنع دليزة 6 إيران 6261796101447 لتر 1.5

 حليب معقّم قليل الدسم كرينة 27 إيران 6261796105209 كغ 0.2

  حليب معقّم بالموز كرينة 27 إيران 6261796105681 كغ 0.2

 حليب معقّم بالكاكاو كرينة 27 إيران 6261796105674 كغ 0.2

 قشطة معقّمة حيوانية كرينة 27 إيران 6261796100327 كغ 0.2
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نباتيقشطة معقّمة بدسم  كرينة 24 إيران 6261796100327 كغ 0.2  

 كشكة كرينة 9 إيران 6261796103786 كغ 0.45

 جبنة تنك كرينة بالتنكة إيران ------------- كغ 16

غ الالكتيك 300جبنة  كرينة 24 إيران 6261796103366 كغ 0.3  

 صلصة الكاتشب الحلو كرينة 12 إيران 6262515306211 كغ 0.22

الكاتشب الحارصلصة  كرينة 12 إيران 6262515306235 كغ 0.22  

 صلصة الكاتشب الحلو كرينة 12 إيران 6262515306204 كغ 0.52

 صلصة الكاتشب الحار كرينة 12 إيران 6262515306228 كغ 0.52

 

 .لقد تّم إصدار هذه الشهادة بناًء على طلب المشتري للحصول على رخصة مبيع لُمنتجات هذه الشركة في دولة الكويت

 

 علي أكبر أنصاري بور

 رئيس الهيئة اإلدارية

 

 

 مدينة خيام الصناعية –نيشابور  –خراسان رضوي 

 675: الصندوق البريدي –شارع مبتكر واحد 

 051-43268130: هاتف

 051-43268158: الفاكس
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