
با عنایت به لطف خدا

قرارداد اعطای نمایندگی

گروه نماسازان مدرن 
ماده ۱ : طرفین قرارداد 

ایـــــن قـــــرارداد در تـــــاریـــــخ ................ و طـــــبق مـــــاده ۱۰ قـــــانـــــون مـــــدنـــــی جـــــمهوری اســـــالمـــــی ایـــــران فـــــی مـــــابـــــین 
آقـایـان ..................................................... از گـروه نـماسـازان مـدرن بـه آدرس دفـتر مـرکـزی اصـفهان 
خــــیابــــان کــــاوه بــــعد از بــــیمارســــتان ســــوانــــح ســــوخــــتگی بــــن بســــت ۳۸ کــــه از ایــــن پــــس در ایــــن قــــرارداد بــــا عــــنوان 

اعطاکننده نمایندگی نامیده می شود. 

و آقــــــــــای / خــــــــــانــــــــــم / شــــــــــرکــــــــــت ............................ فــــــــــرزنــــــــــد ................... بــــــــــه شــــــــــماره شــــــــــناســــــــــنامــــــــــه / 
ثـــبت ................... و کـــدمـــلی ..................... آدرس محـــل کـــار ................................................... 

تلفن محل کار .................. 

تــــــــــــــــــلـــــــفـــــــن  ســــــــــــــــــکـــــــونــــــــــــــــــت .............................................................................  مـــــــحــــــــــــــــــل  آدرس 
هـــمراه ........................ کـــه از ایـــن پـــس در ایـــن قـــرارداد بـــا عـــنوان طـــرف دوم نـــامـــیده مـــی شـــود، مـــنعقد مـــی 

شود. 

تـبصره ۱ : نـشانـی اعـالمـی طـرف دوم در فـوق، اقـامـتگاه و محـل عـرضـه مـحصول اعـطاکـننده نـمایـندگـی بـوده و 
در صــورت تــغییر نــشانــی طــرف دوم مــکلف اســت حــداکــثر ظــرف مــدت یــک هــفته مــراتــب را کــتباً اعــالم دارد و در 

غیر این صورت هرگونه مکاتبات اداری و غیر اداری به نشانی فوق قانونی و واقعی محسوب می گردد. 

تــبصره ۲ : اعـــطاکـــننده نـــمایـــندگـــی، آقـــای .................... را بـــه عـــنوان نـــمایـــنده قـــانـــونـــی خـــود در کـــلیه امـــور 
اداری غیر اداری معرفی می نماید. 

ماده ۲ : موضوع قرارداد 

عـبارت اسـت از بـازاریـابـی و فـروش چـوب نـما و نـماکـامـپوزیـت آلـومـینیومـی بـا شـرایـط قـیمت گـذاری و مـدت فـروش 
تعیین شده توسط اعطاکننده نمایندگی می باشد. 

ماده ۳ : مدت قرارداد 

مـدت ایـن قـرارداد پـس از حـصول شـرایـط نـمایـندگـی تـوسـط طـرف دوم بـرای مـدت ..................... مـی بـاشـد کـه 
در پــایــان مــدت قــرارداد در صــورت رضــایــت طــرفــین، بــا شــرایــط جــدیــد اعــطاکــننده نــمایــندگــی و مــدت مــعلوم قــابــل 

تمدید است. 

ماده ۴ : شرایط نمایندگی 

امضاء و اثرانگشت طرف دوم امضاء و مهر اعطاکنندۀ نمایندگی 



۱ ـ مـــحیا نـــمودن محـــل کســـب مـــناســـب بـــا اجـــاره نـــامـــه یـــا ســـند مـــالـــکیت مـــعتبر رســـمی مـــورد تـــأیـــید اعـــطاکـــننده 
نمایندگی 

۲ ـ ایجاد محل مناسب جهت نصب تابلوی اعطاکننده نمایندگی 

۳ ـ ارائه وجه التزام به مبلغ ذکر شده در این قرارداد 

۳ ـ ارائــه کــپی شــناســنامــه ـ کــارت مــلی ـ اجــاره نــامــه محــل نــمایــندگــی یــا روزنــامــه آگــهی ثــبت شــرکــت در صــورت 
داشنت شرکت، یا جواز کسب (در صورت داشنت).  

۵ ـ اصل گواهی امضاء در دفترخانه رسمی به نام طرف دوم. 

۶ ـ پرینت معتبر از حساب طرف دوم که چک وجه التزام صادر می شود.

ماده ۵ : وجه التزام

طـرف دوم یـک فـقره چـک/سـفته بـه مـبلغ ........................ ریـال بـه شـماره ................ نـزد بـانـک .............. 
بـدون تـاریـخ در وجـه گـروه سـازان مـدرن بـرای تـضمین مـوضـوع قـرارداد و حـسن انـجام قـرارداد و ارائـه تـسهیالت 

و مصالح اولیه به اعطاکننده نمایندگی تحویل نمود. 

تــبصره ۳: اعـــطاکـــننده نـــمایـــندگـــی مـــجاز اســـت در صـــورت نـــقض مـــوضـــوع قـــرارداد تـــوســـط طـــرف دوم، چـــک یـــا 
سفته یاد شده در ماده ۵ به تاریخ روز وصول نماید. 

ماده ۶ : تعهدات 

تعهدات اعطا کننده نمایندگی : 

۱ ـ اعــطاکــننده نــمایــندگــی متعهــد مــی گــردد در حــوزه تــعیین شــده طــرف دوم تــنها از طــریــق طــرف دوم مــبادرت بــه 
ارائه فروش و خدمات نماید. 

۲ ـ پـس از دریـافـت نـمایـندگـی فـروش و عـقد قـرارداد تـسهیالت زیـر جهـت مـوفـقیت در امـر فـروش در اخـتیار طـرف 
دوم قرار دهد : 

الف ) تبلیغات شرکت : کاتالوگ، بروشور و غیره و هدایای تبلیغاتی ـ درج آدرس نمایندگی در سایت. 

ب ) حق العمل کار طرف دوم، متناسب با جدول ضمیمه این قرارداد محاسبه و پرداخت می گردد. 

ج ) تـــجهیز دفـــتر کـــار طـــرف دوم مـــتناســـب بـــا جـــدول ضـــمیمه اعـــم از نـــصب ایـــنترنـــت در صـــورت ارائـــه مـــخابـــرات 
محــــل طــــرف دوم ـ مــــبلمان اداری مــــورد پــــسند اعــــطاکــــننده نــــمایــــندگــــی در صــــورت صــــالح دیــــد ـ قــــرار دادن تــــلفن 

اینترنتی شرکت در محل کار طرف دوم، طراحی نما مشتری. 

۳ ـ اعـطاکـننده نـمایـندگـی مـکلف اسـت پـس از اقـدامـات اولـیه تـوسـط طـرف دوم قـرارداد بـا کـارفـرمـا (مـانـند تـأیـید 
طــرح تــوســط کــارفــرمــا ـ امــضاء قــرارداد بــا کــارفــرمــا ـ دریــافــت پــیش پــرداخــت از کــارفــرمــا) حــداقــل ظــرف مــدت یــک 

امضاء و اثرانگشت طرف دوم امضاء و مهر اعطاکنندۀ نمایندگی 



هــفته بــا تــعیین وقــت تــوافــق شــده تــوســط طــرفــین، نســبت بــه ارســال مــصالــح اولــیه مــربــوطــه و اجــرای پــروژه اعــالم 
شده اقدام نماید. 

۴ ـ اعـطا کـننده نـمایـندگـی مـکلف بـه آمـوزش هـای الزم در مـورد کـامـپوزیـت و نـمای چـوب و نـحوه مـحاسـبه مـتراژ 
آن ها به طرف دوم می باشد. 

۵ ـ اعـــطاکـــننده نـــمایـــندگـــی مـــوظـــف اســـت پـــس از پـــایـــان ایـــن قـــرارداد وجـــه الـــتزام طـــرف دوم را، پـــس از تـــسویـــه 
حـــساب کـــامـــل طـــرف دوم و بـــازگـــردانـــدن وســـایـــل مشـــروحـــه در لیســـت الـــحاقـــی یـــا وصـــول چـــک هـــای دریـــافـــتی از 

طریق نمایندگی ایشان به ایشان بازگرداند. 

تعهدات طرف دوم : 

۱ ـ طـرف دوم مـحق و مـجاز نیسـت کـه بـه نـام و وکـالـت از طـرف اعـطاکـنندۀ نـمایـندگـی اقـدامـی انـجام دهـد مـگر 
در مواردی که قبالً و صریحاً این اختیار به وی تنفیذ شده باشد. 

۲ ـ طــرف دوم تــنها مــجاز اســت در حــوزه مــندرجــات مــوجــود در بــرگــه اطــالعــات فــنی کــه بــه وی آمــوزش داده مــی 
شود اقدام به تبلیغات نماید و عواقب مربوطه به اظهارات خارج از مشخصات فنی به عهده طرف دوم است. 

۳ ـ طــرف دوم مــکلف اســت تــمام ســعی و تــالش خــود را جهــت رعــایــت ســیاســت، مــنافــع، حــقوق مــادی و مــعنوی 
اعــطاکــننده نــمایــندگــی بــنمایــد و تــنها مــی تــوانــد بــا نــظر اعــطاکــننده نــمایــندگــی اقــدام بــه قــیمت گــذاری و ایــجاد 

تغییر در استراتژی های بازاریابی محصول نماید. 

۴ ـ در زمـان فـسخ قـرارداد و یـا قـطع هـمکاری، طـرف دوم مـکلف اسـت کـلیه وسـایـلی کـه بـرای تـجهیز دفـتر طـبق 
صـــورتجـــلسه امـــضاء شـــده ضـــمیمه قـــرارداد، بـــه صـــورت امـــانـــت در اخـــتیار او گـــذاشـــته شـــده اســـت را بـــه صـــورت 

صحیح و سالم به اعطاکننده نمایندگی عودت دهد. 

۵ ـ چـــنانـــچه طـــرف دوم بـــه دالیـــل بـــازاریـــابـــی و رقـــابـــت، نـــیاز بـــه فـــروش فـــوق الـــعاده یـــا تـــخفیف ویـــژه یـــا مـــدت دار 
داشته باشد باید مراتب را کتبی به شرکت اعالم و پس از توافق مجوز الزم را اخذ نماید. 

۶ ـ طــرف دوم مــوظــف اســت، اصــل قــرارداد امــضاء شــده بــین خــود و کــارفــرمــا را بــه دفــتر مــرکــزی ارســال و کــپی 
آن را نزد خود نگه دارد.

۷ ـ طــرف دوم مــوظــف اســت قــراردادهــای بــین خــود و کــارفــرمــا را در فــرم قــراردادهــای تــنظیمی گــروه نــماســازان 
مــدرن مــنعقد نــمایــد، در غــیر ایــن صــورت هــیچ مــسئولــیتی مــتوجــه اعــطاکــننده نــمایــندگــی نــمی بــاشــد و خــسارت 

منظور به طرف دوم است. 

۸ ـ طـرف دوم مـوظـف بـه تـسویـه حـساب کـامـل نـقدی یـا غـیر نـقدی ظـرف مـدت ۵ روز پـس از اجـرای کـامـل پـروژه 
بــا کــارفــرمــا و ارســال آن بــه دفــتر مــرکــزی مــی بــاشــد و هــمچنین طــرف دوم مــوظــف اســت بــه ضــمانــت اشــخاصــی 

است که غیر نقدی تسویه می نماید. 

امضاء و اثرانگشت طرف دوم امضاء و مهر اعطاکنندۀ نمایندگی 



۹ ـ طـرف دوم حـق اعـطای نـمایـندگـی بـه غـیر (شـامـل جـابـه جـایـی محـل کـار ـ واگـذاری محـل نـمایـندگـی بـه آدرس 
مـاده 1) و یـا فـروش و اجـرا و فـعالـیت در خـارج از حـوزه جـغرافـیایـی و شهـرسـتان هـایـی کـه نـمایـندگـی مـا وجـود 

دارد را ندارد. 

۱۰ ـ طــرف دوم تــنها مــجاز اســت جهــت خــریــد چــوب نــما و کــامــپوزیــت و مــصالــح مــربــوطــه و اجــرای آن از طــریــق 
اعــطاکــننده نــمایــندگــی اقــدام نــمایــد و خــریــد مــصالــح مــذکــور از غــیر، مــوجــب ابــطال قــرارداد مــی بــاشــد در ایــن 

صورت خسارت متوجه به اعطاکننده نمایندگی از وجه التزام قابل برداشت و وصول می باشد. 

۱۱ ـ در صـــورتـــیکه طـــرف دوم پـــس از ۳ مـــاه از زمـــان قـــرارداد نـــتوانـــد کـــمینه فـــروش اعـــطاکـــننده را بـــرآورد ســـازد 
اعـــطا کـــننده نـــمایـــندگـــی مـــی تـــوانـــد در حـــوزه جـــغرافـــیایـــی طـــرف دوم نـــمایـــندگـــی دیـــگری را گـــزیـــنش نـــموده و ایـــن 
قـرارداد بـه صـورت یـک طـرفـه از سـوی  اعـطا کـننده نـمایـندگـی فـسخ مـی گـردد و طـرف دوم مـوظـف بـه اجـرای بـند 
۴ هـمین مـاده مـی بـاشـد و خـسارت تـعیینی از طـرف اعـطاکـننده نـمایـندگـی قـابـل وصـول از وجـه الـتزام طـرف دوم 

می باشد، که این امر به توافق طرف دوم رسیده است. 

۱۲ ـ کــلیه کــسورات قــانــونــی اعــم از بــیمه ـ مــالــیات و کــلیه کــسورات ـ اجــاره محــل نــمایــندگــی ـ قــبض هــای اداره 
آب، برق، گاز، تلفن، اتحادیه ها با توافق طرفین به عهده طرف دوم است. 

ماده ۷ : حسن نیت در رفتار عادالنه 

۱ ـ طـرفـین بـایـد در اجـرای تعهـدات خـویـش بـر اسـاس ایـن قـرارداد بـر مـبنای حـسن نـیت، رفـتار عـادالنـه و مـناسـب 
عمل نمایند. 

۲ ـ شـرایـط ایـن قـرارداد و نـیز هـرگـونـه تـوافـق دیـگری کـه تـوسـط طـرفـین در ارتـباط بـا زمـینه کـاری عـمل آیـد بـایـد بـر 
اساس حسن نیت کامل تعبیر و تفسیر گردد. 

ماده ۸ : اسقاط خیارات 

طــرف دوم بــا عــلم و اطــالع از مــفاد قــرارداد کــلیه خــیارات قــانــونــی اعــم از خــیار غــنب فــاحــش و افــحش را از خــود 
سلب می نماید. 

ماده ۹ : صحت و سالمت طرفین 

ایـن قـرارداد بـا عـنایـت کـامـل در صـحت و سـالمـت عـقل طـرفـین بـه اسـتناد مـاده ۱۰ قـانـون مـدنـی و سـایـر مـقررات 
جـــمهوری اســـالمـــی ایـــران در ۹ مـــاده و ۳ تـــبصره و ۲ نـــسخه تـــنظیم و پـــس از امـــضاء و مهـــر گـــروه نـــماســـازان 

مدرن، مبادله گردید. 

تبصره : این قرارداد تنها با مهر و شماره گروه نماسازان مدرن دارای اعتبار است. 

امضاء و اثرانگشت طرف دوم امضاء و مهر اعطاکنندۀ نمایندگی 


