
 بسمه تعالی 
 .............................فروش و توزیع محصوالت شرکت  عاملیتقرارداد اعطاي 

ه ب  ..............فرزند  ....................به مدیریت  ......................به شماره ثبت ..................... مابین شرکت این قرارداد فی
و نمابر  ..........................ماره تلفن شو  ......................................................،صادره از  ..............شماره شناسنامه 

 .................ت:ماره ثبشبه .................: شخصیت حقیقی/ حقوقی و نامیده میشود از یک طرف  شرکتکه در این قرارداد  ، ..................
 شانی:ن هب .......................:...ازصادره  .......................... : هماره شناسنامبه ش   .......................... :فرزند ...................... :به مدیریت آقاي/خانم 

.... ....................................... نمابر: ......................................اره تماس: مش     ....        ................................................................................................
 .........پست الکترونیک: .................................................................................

 گردد.شود از طرف دیگر مطابق با شرایط و مفاد ذیل منعقد مینامیده می» فروش لعام«که از این پس 

 :موضوع قرارداد -1ماده
 .…  ……………عرضه و فروش  محصول   عاملیتموضوع قرارداد عبارتست از اعطاي  -1

 سالمی ایرانرسمی کشور جمهوري ا بط و قوانینواضق جاز مطابدر سطح  استان :..................... شهر ..................................  در محلهاي م 

 ارزش کاال: -2ماده 
حویل تمحل  مطابق جدول پیوست میباشد. عاملعرضه هر واحد محصول توسط و قیمت  عاملجهت خرید توسط  محصول  قیمت 

ز اقدام پیشتا ال محموله توسط پستکاال دفتر مرکزي شرکت به نشانی فوق می باشد. در صورت تمایل عامل شرکت نسبت به ارس
 هی است هزینه حمل و مسئولیت به عهده عامل می باشد.یمی نماید بد

 :مدت قرارداد -3ماده
تعهدات توسط  و انجام رکتشرضایت  ماه بصورت آزمایشی اجرا میگردد و در صورت  سهاین قرارداد از تاریخ  ....................... به مدت 

طرفین و درخواست  با توافق  تمام زماندر ضمن این قرارداد پس از ا سال تمدید میگردد............. به مدت یک ............... ز تاریخا عامل
ها و بامل حساکقابل تمدید بوده و فسخ آن قبل از انقضاي مدت قرارداد منوط به یک ماه آگهی قبلی ضمن تسویه  عاملکتبی 
 شد.باهاي این قرارداد میهزینه

  :نحوه پرداخت -4ماده
نزد    ..................... پس انداز شماره  به صورت نقدي می باشد که از طریق واریز به شماره حساب عاملکلیه پرداختها توسط 

 پذیرد.می صورت   ...........................شرکت به نام  .................بانک 

 : شرکتتعهدات  -5ماده 
 ملیتعافروش را برابر مقررات تحت عنوان نرخ  عاملرخواست دگردد نرخ خرید و فروش محصوالت مورد هد میمتع شرکت -1

 یکا حداقل رر جهانی متعهد میگردد هر گونه تغییر قیمت مطابق با بازا شرکتتعیین و کتبًا به وي اعالم نماید.همچنین  
 برساند عاملماه قبل از اعمال به اطالع 

 خود اعالم سراسري را در سایت اینترنتی و تبلیغات عاملگردد پس از عقد قرارداد یکساله نام و مشخصات شرکت متعهد می -2
 نماید.

 تبلیغات سراسري به عهده شرکت می باشد. -3

: عاملات تعهد -6ماده 
 ریداري و توزیع  نماید.خ قرصی از محصول را  10برگه  100موظف است ماهیانه حداقل تعداد  عامل -1
تم ماه بعدي بصورت قرارداد حداکثر تا روز بیس 6ماده   1موظف است سفارش خود را به تعداد حداقل مطابق تبصره  عامل  -2

اطالع  فارش خود را بهسقرارداد خریداري نموده و بوسیله ارسال پست الکترونیک و یا نمابر  5نقدي و واریز به حساب ماده 
 برساند. شرکت
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ی نیاز به ه دالیلچنانچه نماینده فروش ب به فروش برساند. شرکتمت مصوب و اعالم شده موظف است محصول را با قی عامل -3
جوز اعالم و م ه شرکتفروش به نحوي خاص از قبیل فروش فوق العاده با تخفیف ویژه داشته باشد، بایستی مراتب را کتباً ب

 الزم را اخذ نماید.
د یک قراردا ه مادهاي عرضه و توسعه بازار محصول در منطقه مطروحمتعهد میگردد از تمامی امکانات و توان خود بر عامل -4

 استفاده نماید.
 ماید.داد است نارنباید درتمام مدت قرارداد اقدام به فروش هر نوع کاالیی که رقیب کاالي موضوع قر عامل -5
ه ا از نحور شرکتت موظف اس عاملمیباشد. شرکتو تحت نظارت کامل  عاملتبلیغات و هزینه هاي آن در منطقه بعهده  -6

را به  لوگهاي محصولفقط بروشورها و کاتا شرکتقرارداد مطلع نموده و موافقت وي را جلب نماید. 1تبلیغ در منطقه ماده 
 قرار میدهد. عاملتعداد مورد نیاز در اختیار 

 د نماید.متعه را در قبال اشخاص ثالث وي به هر نحوي  اینکه قرارداد منعقد یا شرکتمجاز نیست از طرف  عامل -7
 پذیرفته و داد رامتعهد میگردد مسئولیت ضررو زیانهاي شرکت ناشی از عملکرد خود در مطقه مطروحه ماده یک قرار عامل -8

 نسبت به جبران آن اقدام نماید.
 ارد.کلیه مالیات و عوارض قانونی نماینده فروش بر عهده خود وي بوده و شرکت در این خصوص مسئولیتی ند -9

 
 :ل و فصل اختالفاتح -7ماده 

 ر صورت عدمود و دبدر صورت بروز اختالف پیرامون تفسیریا مفاد این قرارداد ابتدا مذاکرات الزم توسط طرفین راهگشا خواهد 
  حصول نتیجه موضوع قرارداد به مراجع ذیصالح قضایی ارجاع خواهد شد .

 
 :فسخ قرارداد -8ماده

ورت یک را بص شده دقرارداد منعق می تواند شرکت  ،دود عمل نمایتواند به تعهدات خن عاملچنانچه در طول مدت اجراي قرارداد 
 .نخواهد داشت عاملفسخ نماید و هیچگونه مسئولیتی در قبال فروش کاالي دپو شده با اطالع قبلی طرفه 

 
 :فورس ماژور -9ماده 

ز ی است پس ابدیهد.شخواهد  ه عنوان فورس ماژور تلقیبآتش سوزي و ....) ،زلزله،در صورت بروز هر گونه حادثه غیر مترقبه (سیل
 شد.اهد افزوده خو راردادبه زمان کل ق ،اقدامات الزم جهت ادامه قرارداد بعمل خواهد آمد و مدت زمان فورس ماژورر،رفع فورس ماژو

 

 :اقامتگاه قانونی طرفین -10اده م

داد د این قرارصوص مفاخهرگونه اخطار، درخواست و مکاتبه در اد است و اقامتگاه قانونی طرفین به نشانی مندرج در صدر این قرارد
ین محل ر صورتیکه ادشود ارسال گردد. باید کتبًا به نشانی طرفین که در این قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانونی آنان محسوب می

به به است یا مکاتدر صورت تخلف، ارسال اخطار، درخو بًا به طرف دیگر اطالع داده شودوبایست محل جدید بالفاصله کتتغییر کند می
 اقامتگاه قانونی سابق وي، ابالغ شده تلقی خواهد شد

 ايه دارنسخدوهرو تلقی ین تنفیذ یافتهدر دو نسخه تنظیم و پس از امضاء طرف است، تبصره 12و ماده  10بر مشتمل  که این قرارداد
 ی باشدو براي طرفین الزم االجرا م بودهحکم واحد 
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