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و شدهتنظیم، مغازهرهنارزشمیلیون تومان100برمبناي مبلغ کامًال پیشفرض واین قرارداد: توجه
با مقادیر مبالغ نیز قابل تغییر.  میباشدو توافقیقابل تغییر و بازبینیحسب مبلغ شما ،آنمفادتمامی 

:تقریبی زیر است
انهیاهمدریافتیتومانونیلیم8= تومانونیلیم100مبلغ
انهیماهدریافتیتومانونیلیم10= تومانونیلیم150مبلغ
انهیماهدریافتیتومانونیلیم13= تومانونیلیم200مبلغ
انهیماهدریافتیتومان ونیلیم17= تومانونیلیم300مبلغ
انهیماهدریافتیتومان ونیلیم22= تومانونیلیم400مبلغ
انهیماهدریافتیتومان ونیلیم25= تومانونیلیم500مبلغ

جهت سایر مبالغ، با ما تماس حاصل فرمایید....... و

:متن اصلی قرارداد

..........     -بازار بزرگ- تهران: نشانی....... شماره ملی.....  آقاي سید محمد حسینی  فرزند: طرف اول
09329227709-09367547854: موبایل02155818943:تلفن
09: موبایل:           تلفن: ...............     نشانی.......  شماره ملی.....  فرزند...............  خانم /آقاي: دومطرف

با کیف و کفش و کمربندمشارکت در راه اندازي فروشگاه پوشاك و: موضوع قرارداد- الفماده 
.......خیابان-تهران: نشانیبه ، برروي یک باب مغازهمیزان دریافت سود کامالً برابر

:قراردادکلیمفاد-بماده 
شودهد میعنامیده می شود، متمالکین پس در این قرارداد، اختصاراً اطبق این قرارداد، طرف دوم که از-1

قانونی آن متعلق به خودش کیتکه مالقرارداد، ملک مذکور را اینکه بمدت یکسال از تاریخ عقد
لباس و یا کیف و کفش و کمربند، فروشگاهراه اندازي در راستايداري تجاري بهره برجهتمیباشد، 

ختیار طرف اول قرار دهددر او انحصاريبطور کامل
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نامیده میشود متعهد می گردد که از زمان تحویلمدیرطرف اول که ازین پس در این قرارداد، اختصاراً -2
به شروع فعالیت و راه اندازي فروشگاه لباس و نسبتحداکثر طی سه روز، ، )مغازه(ملک مذکورگرفتن

فروشگاه اقدام نمایداجناس تکمیل اولیه 
به میزان مذکور غازه مکاملکل رهنارزشبا احتساب تبدیل مبلغ اجاره به رهن،طبق اظهارات مالک،-3

میلیون تومان میباشد100
هیچ الزامی به ،س و البسهسرمایه اجنامیباشد و در خصوصملکفقط همان، مالکآوردة میزان-4

به مدیر نداردیا جنسپرداخت وجه
مدیریت فروشگاه و سابقه فعالیت و توان راه اندازي و در وهلۀ اول، توانمندي وي در ،آوردة مدیرمیزان-5

به پوشاكنالین آو قمیت مناسب و جذب مشتري و دارابودن فروشگاه ت باالیتأمین اجناس با کیف
میباشد و در وهلۀ ... و توان تبلیغاتی باال وwww.mantopalto.irیا www.porronagh.irنشانی 

تأمین و ارائه نموده و خود نیز سرمایه اجناس و البسه را ... دوم، در راستاي تضمین فروش و مدیریت و
روش قرار میدهددر معرض ف

چه بصورت عمده و چه تکفروشی و یا ترکیبی و سوددهی فروشگاه پوشاكطبق اظهارات مدیر، بازدهی-6
که شودمی طرفین اولیه هايرمایهمجموع سبرابر 4سه الی حدود، طی یکسالبتدریج دو،از هر

و فروشگاهی و مالیاتو حقوق پرسنل و تجهیزات اجارهفروشگاه و ايههزینهبعنوان ن، آبخشی از 
مساوي بین طرفین تقسیم می گردد که و مابقی سود نیز بطور کامالًشدهو خرج کسر ...واقالم مصرفی

میلیون 8حداقل ماهیانه باید مدیر، و ادعايو نیز تجربیاتمالکةبا توجه به مشخص بودن سهم آورد
داشته باشدمالکاي برصرفاًراو صافی خالص کامالً تومان بازدهی و سوددهی 

تحویل گرفته و کلید،مغازه در طول مدت قرارداد شراکت، بطور کامل در اختیار مدیر بوده و اصطالحًا-7
حق درخواست حضور مستمر خود در فروشگاه یا دارابودن کلید و مالکفلذا . ل می دهدیکلید، تحو
نداردرا ... دسترسی و

):مدیر(تعهدات طرف اول-جماده 
باالترینبا اوست، به نحو احسن و کاملدر اختیارهکه مغازیدر تمام طول مدتشودمی تعهدمدیر م-8

کندپیشرويتا حد برندسازي، ممکن رسانده و سطحسطح درایت و تالش، فروش را به بیشترین 
ر و دبودهصد برعهده مدیر تات کامل فروشگاه از صفرالها و مدیریو تأمین اجناس و کاتهیهۀوظیف-9

نمایداستفاده...، جهت تأمین پوشاك یامالکماهیانه نباید از سهم دریافتی ،هیچیک از مراحل
برعهده مدیر میباشد و تأیید صالحیت آنها بعنوان نیروي خدماتی و فروشندهاستخدام پرسنل ۀوظیف-10

فلذا مسئولیت .دشداراي فروشندگان معتبر و امین و باسابقه میبادر حال حاضر،ات وي،رکه طبق اظها
استبرعهده مدیر پرسنلاز سوي ي احتمالیهرگونه خطاکامل 
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اشتغال و حق مغازه نمایدمدیر باید در تمام طول مدت قرارداد، فعالیت خود را متمرکز روي فروشگاه و-11
ان نداردزمرا بصورت همو یا تأسیس و مدیریت فروشگاهی دیگر به شغلی دیگر دائم

گرفته است، وي تمامی رقرامدیرطور کامل و دربست و انحصاري، در اختیار عطف به اینکه مغازه ب-12
هاي رخ داده در مغازه را در طول مدت قرارداد می پذیرددرویداقانونی اتفاقات ومسئولیتهاي

فروش در زمینه تولید و تهیه ووي رابودن سابقه او دمدیرمندي ناتکا به توا،ین مشارکتامعیار اساس-13
یا غیرقابل فروش و یا کم فروش در ت و نامرغوبیاجناس بی کیفمدیر نباید ازفلذا .باشدپوشاك می

ده نمایدابا تعداد باال استفاهگفروش
توان تهیه اجناس باکیفیت باال و عامه پسند و پرفروش و شکل گرفته که مدیر، اساساین برمشارکت -14

سود فتناس با کمترین میزان دریاجند که کلیه انیز با کمترین قیمت ممکن را دارد و طرفین پذیرفته ا
فلذا . برسدبه فروش برسند تا با گردش سرمایه، به سوددهی باالبصورت حراجی،از مشتریان و به نوعی،

و خارج از با تعداد باال و فروش کلیه اجناس با قمیتهاي بسیار باالحق فروش اجناس گران قیمت ،دیرم
نظر داشته باشدمدرا حراجیو رقابتیه باید فضاي ردارد و هموارا نتوان خرید عامه مردم

و میبایست هزینه هاي جاري فروشگاه، زیاده روي نمایدخرید تجهیزات و اقالم مصرفی و نباید در مدیر -15
در مخارج فروشگاه نیز صرفه جویی ... ضمن حفظ کیفیت اجناس و شأن فروشگاه و تکریم مشتریان و

داشته باشد

):مالک(دات طرف دومهتع-دماده 
میبایست همکاري کامل و الزمه با مدیر مالکدر طول مدت مشارکت، بویژه در بدو راه اندازي فروشگاه، - 16

. است، را داشته باشدمالکرا جهت انجام امور اداري مواردي که نیاز به حضور فیزیکی یا تأیید کتبی 
شاید احیانًا مواردي ازین دست که ... ینترنت ثابت ومانند همکاري در زمینه دریافت کارتخوان، اشتراك ا

، قابل دریافت نباشندمالکبدون نامه کتبی 
اطالعات ورود به نشانی یا اطالعات تولیدیها، فاکتورهاي فروشندگان اجناس به مدیر، ،تأمین کاالمنابع-17

دارایی و توانمندي مدیر،آورده، بعنوان سرمایه، ،مواردي ازین دست....پنل مدیریت وبسایت فروشگاه و
نداردرا ، حق درخواست این اطالعات محرمانه از مدیر هیچ زماندر مالکفلذا . محسوب می گردند

و یا قیمت گذاري روي یا چند نوع لباس یا محصول خاصید یکحق اجبار و الزام مدیر به خر،مالک-18
باید با داشته باشد،دنظر خود را ماي ش لباسهوچه قصد فرنرا ندارد و چنالباسها جهت فروش در مغازه

قرار دهددیرنها را تهیه نموده و در اختیار مآسرمایه خود،
تواند بدلیل میارائه نماید، نناسی را به مدیر جهت فروش در مغازه،جمبلغی نقدي یا ا،مالکچه نچنا-19

ه باشدتخود نیز در فروشگاه حضور مستمر داشآنها،کیتمال
به مدیر، تحمیل ...حسابدار وفروشنده یا ناظر یابه بهانۀص یا اشخاصی دیگر را تواند شخنمیمالک-20

یید مدیر باشدأصرفًا میبایست با تنماید و حضور هر فردي در فروشگاه،
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نداردبدون رضایت کتبی مدیر، مالک حق فروش ملک به دیگران را در طول مدت قرارداد، -21

:محاسبات مالی-هماده 
مذکورمغازهمالک رسمی و قاونی ، ایشانکه بوده، بطور کلی براین اساس مالکبا مبناي مشارکت-22

و به شدهامضاء توسط هردوطرف،تهیه و،در حضور مدیرمیباشند و یک کپی از اصل سند مالکیت 
ارزش رهنی مغازة مورد این قرارداد میباشد،مالکةفلذا آورد. تحویل داده شده استمدیر 

فردي، اجناس را نیز از توانمندیهايبجز بطور کلی براین اساس بوده کهمدیر،مبناي مشارکت یا-23
نقدي وي، تمامی اجناس موجود در مغازه، ةو آوردپردازد می تهیه نموده وشخصی خودسرمایه

جهت اثبات حسن نیت، فراتر از قانون مشارکت مدنی و اینکه مدیر،بهمحسوب می گردد که عطف 
به لت سرمایه گذاري خود، مطامازادي بابسهم درصد بیشتر و هیچگونه اقدام نموده وفراتر از عرف،
. ایشان در این قرارداد و یا بصورت شفاهی نیز نمیباشدآوردةنقديمی به تعیین مبلغاالزننموده است، 

، مالکخاطراطمیناندر راستاي اثبات حسن انجام امور و و هر میزان آوردة نقدي ایشان، یک امتیاز 
محسوب میشودمحترم، 

از سود خالص % 50گرفتن سهم هرطرف مساوي و با درنظرسود خالص فروشگاه، میبایست بطور کامالً-24
ها و مهارتها و دانشبجز توانمندیبدلیل اینکه باالتر از حد عرف، اقدام نموده ونمیتواندباشد و مدیر 

مازاد داشته باشدیا درصدسهمدرخواستست، حق اآورده نقدي نیزسرمایهفردي، 
نت آنها، موارد و اقالم مصرفی مانند نایلون و اهاي فروشگاه، مانند حقوق پرسنل و یا پورستمامی هزینه -25

برعهده هردوطرف میباشد که البته مبیاست از . ..مالیات ووو اینترنتب و برق و گاز و تلفن آهزینه
محل درآمد فروشگاه، تأمین و پرداخته شود

وسایل ،قت، دوربین مداربستهرتجهیزات ثابت فروشگاهی مانند گیت ضدسدکوراسیون وۀینهز- 26
بودههردوطرف ة عرف پرسنل و مواردي ازین دست برعهدوسایل رفاه عادي وو سرمایشی و گرمایشی

شودتأمین،مد فروشگاهآیت، بتدریج از محل درواولحسبکه میبایست در اسرع وقت و بر
با سرمایه تجهیزات فروشگاهی را تا قبل از تهیه توسط مدیر، هزینه ،اهد به هر میزانوخبمالکچنانچه-27

به تلقی شده وایشان،ةآوردآن نیز بعنوان ، به میزان مبلغی که پرداخت نموده است،نمایدتقبلخود 
نیزنقديمیلیون تومان، 20براي مثال اگر . افزوده می گردد،ويعلی الحساب ماهیانهسوددریافتی 

ون تومان افزوده میشودیو نیم میل1بپردازد، به دریافتی ماهیانه ایشان، مبلغ 
ست ماهانه مبلغی را یو درآمد فروشگاه را شفاهاً تضمین نموده است، میباشعطف به اینکه مدیر، فرو-28

به میزان ا توجهکه در حال حاضر ببپردازدمالکحساب به الض و علیرپیشفموقت و صرفاً بعنوان سود 
مالکمد خالص آطبق اظهارات مدیر، میانگین سطح در،بودهون تومان یمیل100که مالکۀسرمای

میبایست وي ، تحویل ملک به مدیرهرماه از تاریخ پایانتومان میباشد و در )ونیمیلهشت(8000000
، بپردازدمالکمتعلق بهاد ددر همین قرارجمبلغ را به حساب بانکی مندر
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، اقدام ننماید مالکفرض ش، نسبت به پرداخت سهم سود پیروز پس از پایان هر ماه10مدیر تا هچنانچ-29
د به ملک و در اختیار وورنسبت به ... ر شاهدین معتبر ووگی وي و در حضنمیتواند بدون هماهمالک

ورتجلسه بصورت ص،ناس موجود در فروشگاهجموال و ااضبط و توقیف کلیه گرفتن کامل فروشگاه و نیز 
، حق مطالبه هیچگونه اجناس یا اموالی را نداردمالکرسمی، اقدام نماید و مدیر تا زمان پرداخت سهم 

ده در این قرارداد، شاز میزان تعیین مالکدرآمد فروشگاه و سهم دریافتی ماهانه در هر ماه،چنانچه-30
و مدیر در هر شرایطی متضمن شدهپرداخت مالکت از سهم مدیر به سالتفاوت میبایمابهشود، کمتر 

میباشدمالکگاه و شدرآمد فرو
و با محاسبات پیشفرض مدیر س میانگین درآمد طی یکسال و نیز، براسامالکسهم دریافتی ماهیانه -31

کمتر از میزان ،مالکدریافتی ماهیانهچنانچه در یکماه، سهم فلذا. میباشددرنظر گرفتن نوسان درآمد 
پرداخت مالکیر به التفاوت، باید از سهم مدهمابوبپردازد يیتواند مبلغ کمترگردید، مدیر نمپیشفرض

گردید نیز، مالکپیشفرض ماهیانهسود حاصله، بیش از سهم دریافتیدر یک ماه،چه نایضاً چنا. شود
داشته باشدتا پایان قرارداد، ي سود بیشتر را اتواند از مدیر، تقاضینممالک

ر هر ماه، از حد عرف باالتر برود، ي و مصرفی و غیرقابل پیش بینی فروشگاه دجارايهزینه هچنانچه-32
مدیر میبایست از سهم خود، ،، کمتر گرددمالکماهیانهمد آن ماه از سهم سود دریافتی آبگونه ایکه در

را بپردازدمالکسهم 
نوان بعبوده و و طرفهردمتعلق به ... وهدایا و اخذ تبلیغات مدهاي جانبی فروشگاه مانندآدرتمامی-33

مد فروشگاه محسوب میشودآدر
زم و قابل باشند و یا به میزان الخرید میبایست داراي فاکتور ،تجهیزات فروشگاهینیزاقالم مصرفی و-34

ارج خط برعهده مدیر است و نباید بعنوان مقنها فآۀنغیر اینصورت، تقبل هزیدر. توجیه، تهیه گردند
هدربار... توجیه عرف یاباید داراي، که فاقد فاکتور میباشندنیزدي موار. محسوب گردد،فروشگاه

تلقی مالیفاکتور، سوء استفادهاشتنبگونه ایکه ند. بلغ آنها ناچیز باشدمفاکتور باشند و یا تننداش
، تلقی نمیشوندۀ مدیراطالعات خرید این اقالم و فاکتورهاي آنها، بعنوان موارد محرمان. نگردد

، محرمانه نزد عرضه می گرددمشتریانههایی که باي خرید اجناس و پوشاك و کاالفاکتورهو اطالعات -35
نها را نداردیا نگهداري اصل یا کپی آومشاهدهواستق درخحمالکمدیر بوده و 

نمیبایست ،ازبین می روندیا سریعاًنماید که قابل فروش نباشند ور، کاالهایی را خریداريیچنانچه مد- 36
درنظر بگیرد،خسارت فروشگاهبعنوان

یا تصرف، هیچگونه دخل ومالکمدیر میباشد و برعهدةاز صفرتاصد،اهدیریت فروشکعطف به اینکه م-37
و بودهر دیمةبرعهد،بر فروشگاهواردهي ماديکلیه زیانهامسئولیت ي ندارد، اراختیاري در طول همک

، مالکمواردیکه شرایط قهري و جبري و مگر در . دگرد، کسر مالکۀماهیانه یا ساالننمیبایست از سهم 
یا هردو طرف مالکشخصیان بوده که حسب مورد، تقبل زیان برعهدهبه هرنحوي مسبب زخود 

میباشد
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مغازه محسوب درآمد گردد، بعنوان فروش وانجام میفروشگاه نیزوبسایتکلیه فروشهایی که از روي-38
شودمی 

کارتخوان،از استفادهمانند تخلف در . ..یمه هاي ناشی از تخلفات صنفی وتقبل هزینه کلیه زیانها و جر-39
کسر گرددمالکمدیر بوده و نمیبایست از سهم برعهدة... کاالي ممنوعه یا،گرانفروشی

نه امتوسط ماهیبطورمحترم، مالکيد براادرتعیین شده در این قراۀناماهیمتوسطمد آمیزان مبلغ در-40
م رکود او یا ایام نوروز یا ایتعطیالت رسمینمیتواندفلذا مدیر . ظر گرفته شده استیکسال، درنلدر طو

د آمهمکاري را بهانه اي جهت عدم دریا فروش کم در هفته هاي آغازین افتتاح فروشگاه یا هفته پایانی 
دهدقرار

خاص درنظر ماهیا چند یکدرآمد براساسنمیتوانند مبناي درآمد و سود حاصله را مالکمدیر و -41
ماه شمسی میباشد12تقسیم بر کامل، د یکسال آممعیار محاسبه، مجموع دربگیرند و 

در مالکچنانچه اما ،نیستایشان کتبییا نامهمالکگرچه در هیچ مرحله اي نیاز به حضور مستقیم ا-42
ي مدیر ابرمجوزهاجهت افزایش فروش یا اخذ ويکه ملزم به همکاري غیرقابل پیش بینیبرخی موارد

تواند ، نمینکندهمکاري، ويست و امالکنها مستلزم حضور یا نامه کتبی آي ایا بنام مدیر میباشد و بر
ادعایی داشته باشد،در خصوص عدم درآمد و بازدهی فروشگاه

مدیر برعهده ... ل و کلیه هزینه هاي فروشگاه مانند آب و برق و گاز و تلفن ونوظیفه پرداخت حقوق پرس-43
آنها نداردلبادر قمسئولیتیهیچ ،مالکمحل درآمد فروشگاه میباشد و طرفین وساالنه ز سهم او

، وجه از مشتریانغیرنقدي نقدي و دریافت راههايها، درگاه پرداخت اینترنتی و دیگر کارتخوان-44
میباشدخودشعهده رنها نیز بو مسئولیت قانونی استفاده از آمیبایست بنام مدیر بوده

ۀبصورت کامالً نقدي و دریافت در همان لحظ،بویژه فروشمعامالت وي،تمامیت مدیر، ااظهارطبق -45
بصورت انمشتریبهکاال ديکل یا بخشی از مبلغ یک یا تعدامدیر، حق فروشفلذا . تحویل کاال میباشد

ر بوده و یهده مدوجه از مشتري برعتمسئولیت دریافرا ندارد و... غیرنقد، مانند چک یا نسیه و امانی و
نمایدلحاظ درآمد فروشگاه، ن یا عدم انمیبایست بعنون زی

طبق اظهارات مالک صرفاً میلیون تومان، درنظر گرفته شده، 100ارزش رهنی مغازه، که در این قرارداد - 46
کمتر از مذکور، در زمان عقد قرارداد،بوده و چنانچه در هر زمان اثبات شود میزان رهن کامل مغازة

،ز مالکاد نسبت به کاهش سهم دریافتی ماهیانۀ مالک، اقدام نماید و مبلغ فوق الذکر بوده، مدیر میتوان
سهم هايدریافتیاولین میزان را نموده و یا از در ماههیا قبلاضافیعودت وجوه دریافتیدرخواست

کسر کندمبالغ را موقتاً ماهیانۀ مالک،تعیین شدة جدید 
واند ماهیانه مبلغی را از درآمد فروشگاه، صرف هزینۀ تبلیغات نماید که البته نباید هزینه ها مدیر میت-47

باشد و نوع تبلیغات نیز باید منطقی و داراي بازدهی ة فروشگاهحد و یا تمام سود خالص ماهابیش از 
مقرون به صرفه باشدسریع و مناسب و 
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یا یکهفتهحداقلبه تعطیل نمودن فروشگاه بمدتچنانچه بخاطر شرایط قهري و جبري، مدیر مجبور-48
اجباري تعطیلی یکهفتههر مجموع، مجازست به ازايشودبیشتر بصورت مقطعی یا یکسره در هرماه 

مهلت پرداخت و نیز دوهفته به پایان نپرداختهرامالکمذکور، یک چهارم از میزان دریافتی ماهانه 
مگر اینکه اثبات شود آن تعطیلی اجباري، تأثیري . وده می گرددافز، مالکمابقی سهم دریافتی ماهانۀ 

فروردین و 1398تعطیلی اجباري کلیه مشاغل در اسفند. فروش نداشته استکاهشعدم فروش یادر
بعلت شیوع بیماري کرونا، نمونه اي ازین نوع تعطیلی ها میباشد1399و اردیبهشت 

می پذیرند طرفینست واوظیفۀ مدیرمنعی ندارد وبوده و اختیاري، سرقتۀبیمیاآتش سوزي وۀبیم-49
پرداخته شودهردواز محل درآمد فروشگاه و سهم درآمد ساالنۀ بیمهمبلغدر صورت انجام آن،که

. ، لحاظ کندمالکمدیر حق ندارد زیانهاي ناشی از آتش سوزي یا سرقت را در سهم ساالنه یا ماهیانۀ -50
وء مدیریت مدیر بوده و یا در صورت بیمه بودن، خسارت توسط شرکت بیمه، زیرا این امر یا بدلیل س

قصور وقوع اتفاق، علت مگر اینکه اثبات شود . نیستمالکفلذا هیچ میزان زیانی برعهدة . جبران میشود
قابل تشخیص توسط که در گذشته،مثال، یک برق کشی ناقصبراي. سهوي یا عمدي مالک بوده است

.ر افراد نبوده استمدیر و یا سای
بصورت مقطعی هفتهحداکثر دوبمدتموقتاًدر آن ایام، میتواند، مدیر یا سرقتآتش سوزيدر صورت-51

و .را داشته باشد... نموده تا امکان جایگزینی محصوالت و بازسازي ویا یکسره، فروشگاه را تعطیل
ۀیک چهارم از میزان دریافتی ماهانموقتاًمذکور، اجباري تعطیلی یکهفتههر مجموعمجازست به ازاي

همانصرفاً براي ،مالکمهلت پرداخت مابقی سهم دریافتی ماهانۀ به پایان یکماهو نیز . نپردازدرامالک
کاهشعدم فروش یامگر اینکه اثبات شود آن تعطیلی اجباري، تأثیري در. گرددافزوده می ،دوره

بخاطر مشکل درآن بازة زمانی موقتاً را که نتوانسته اينه ماهاسهممبلغ همچنین .فروش نداشته است
بپردازدمالکمیبایست در پایان همکاري، به بپردازد، مالکمذکور به 

:زودتر از موعد یکسالهتوسط مدیر،قراردادشرایط فسخ-وماده
فقط با رضایت ،در هرزمانو فسخ نمایدآنرا، هتواند بصورت یکطرفنمیدر طول مدت قراردادمدیر-52

فسخ اقدام کندنسبت بهمی تواندوافقی، تبصورت و نیزمالککتبی 
کتاب نماید، میبایست ضمن حساب وآنرا قرارداد، درخواست فسخ پایانموعدزودتر از،ریچنانچه مد-53

مندرج در این قرارداد را نیز پیشفرض، به میزان حداقل دوماه سود تا زمان فسخصفیه حسابتکامل و 
بپردازدمالکعنوان غرامت بهب

مانند نایلون ،اقالم مصرفی باقیماندهنیزودکوراسیونثابت فروشگاهی،اصلی وتجهیزات تمامی ۀهزین-54
. لحاظ کند، مالکفروشگاه، در تصفیه حساب با هايان هزینه و نمیبایست بعنوبرعهده مدیر بوده ... و

و باید به وي تحویل گرددشدق به مدیر خواهد مالکیت موارد مذکور متعلپس از آن، که البته
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پرداخت حقوق پرسنل و زیان ناشی از فسخ قرارداد و جمع آوري فروشگاه،مستقیمسایر ضرر و زیانهاي-55
برعهده مدیر میباشدآنها

ایشانغرامت نیز دریافت داشته،دو ماه ، ملک بوده و محفوظ مانده و مالکعطف به اینکه اصل سرمایۀ- 56
نمایداز مدیر ... ت زیانهاي خارج از عرف، مانند زیان معنوي یا تضییع سرمایه یاساند درخونمیتوا

:، زودتر از موعد یکسالهمالکشرایط فسخ قرارداد توسط -زماده 
زمان فقط با در هرونمی تواند بصورت یکطرفه، قرارداد را فسخ نمایددر طول مدت قرارداد، مالک-57

اند نسبت به فسخ اقدام کندمی تومدیررضایت کتبی 
کتاب ا نماید، میبایست ضمن حساب وآنرقرارداد، درخواست فسخ پایان موعد زودتر از،مالکچنانچه -58

مندرج در این خود،پیشفرضدریافتیصفیه حساب تا زمان فسخ، به میزان حداقل دوماه سودتکامل و 
.پرداخته یا عودت دهدمدیرقرارداد را نیز به 

...مامی تجهیزات اصلی و ثابت فروشگاهی، دکوراسیون و اقالم مصرفی باقیمانده مانند نایلون وتۀهزین-59
و .لحاظ شودمدیربوده و نمیبایست بعنوان هزینه هاي فروشگاه، در تصفیه حساب با مالکةبرعهد

یف و کفش پوشاك و ک.و باید به وي، تحویل گرددشدخواهد مالکمالکیت موارد مذکور نیز متعلق به 
و همه روزه در معرض فروش به الم فروشگاهی، محسوب نشده اقنچه که تجهیزات یا آو کمربند و 

، تحمیل شودمالکنشده و متعلق به مدیر بوده و نباید به خسارت این ن بوده اند، شامل مشتریا
نها بپردازدمیبایست به میزان حداقل یکماه حقوق ثابت یا پورسانتی پرسنل فروشگاه را به آمالک- 60
استمالکةسایر ضرر و زیانهاي مستقیم ناشی از فسخ قرارداد و جمع آوري فروشگاه، برعهد- 61
نماید... ت زیانهاي خارج از عرف، مانند زیان معنوي یا تضییع سرمایه یاسنمیتواند درخوامدیر- 62

:همکاري در موعد یکسالهیا ادامه شرایط پایان قرارداد -حماده 
و مدیر مالکطرف، یعنی دو، منوط به رضایت هردر ملک فعلیهمکاريۀادامداد یکساله، در پایان قرار- 63

میباشد
تمایل به ادامۀنداشته باشد، اما ة فعلیمغازشراکت در ، تمایل به تمدید قرارداد مالکدر صورتیکه - 64

که . داي جدید اقدام نمایو یا ارائۀ مغازه هیهنسبت به تبا رضایت مدیر، ، میتواند را داردمدیرهمکاري با 
رو سایانجام و محاسبه می شودود ساالنه و خالص طرفین، فقط تصفیه حساب سدر اینصورت، 

این دربق سایر شرایط مندرج نها طوضیعت آو مانده همچنان برجاي خود باقی . ..اقالم وتجهیزات و
و نیز هزینه هاي راه اندازي مغازهجابجاییازخسارتهاي ناشی تمامیوردي، مچنیندر .قرارداد میباشد

طرف میباشدهردوبرعهدة،جدیدةمغاز
دقیق، بطورو کامل تصفیه حساب و مدیر، میبایست مالکهمکاري بین ادامۀبهدر صورت عدم تمایل- 65

محاسبه شودو حسب سایر مفاد این قراردادبودهطرفهردوةبرعهدزیانهاو و سودهانجام پذیرفته ا
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، فروشگاهمد آدراز محل... ینکه کلیه تجهیزات ثابت فروشگاهی و اقالم مصرفی فروشگاهی واعطف به- 66
فین رو طشده، متعلق به هر دو طرف، محسوب آنهاهمۀت یر پایان مدت همکاري، مالکتهیه گردیده، د

جبران رامغازه وري آوارده ناشی از جمع ايمیتوانند با فروش آن به یکدیگر یا غیر، بخشی از زیانه
گرددمین تقسیم یر کامالً مساوي بین طرفو، بطکوراقالم مذمبلغ فروشنمایند و

خود، پرداخت نموده ۀتجهیرات فروشگاهی را از سرمایۀهزین،در بدو شروع همکاريمالکچنانچه - 67
دهدعودترا به ويمالکابتدا کل مبلغ پرداختی در موعد پایان قرارداد یکساله،باشد، مدیر میبایست

برآن اساس، بوده و )66بند(فوقبندشاملمتعلق به هردو طرف بوده و،ت کلیه اقالمیمالکو پس از آن،
محاسبه می گردد

نه تنها بستانکار نشده، بلکه مالکمشخص گردد کهزیانهاي فروشگاه،و سودز تعیین اچنانچه پس - 68
مدیر حق ، د واقعی ماهانه بودهسوبیش از ماهانه اي که تاکنون دریافت داشته،پیشفرض سهم

زیرا در بدو شروع . میباشدشخص مدیرةرا ندارد و ما به التفاوت برعهدمالکاز استرداد وجهدرخواست
را از قبل در محاسبات فروشگاهبراي الزامی و تحمیلی پذیرفته بود که زیانها و هزینه ههمکاري، مدیر 

مد مغازه، تهیه و کسر نموده استآدرطی یکسال از محل بتدریج و خود، گنجانده
شرایط فروشگاه مورد نظر مدیر جهت شروع همکاري، طبق موارد زیر بوده است و در صورتیکه بدالیل - 69

سایر شرایط مندرج در این قرارداد، نیاز به جایگزینی مغازه با مغازه اي جدید باشد، میبایست با 
:جایگزین شودهمکاري مدیر، هرچه سریعتر، ملک مذکور، جستجو و

باشدیملک خارج از تهران، مقدور نميروتیحتماً و حتماً داخل شهر تهران بوده و امکان فعال·
، فروشگاه...  وادیدر مناسبتها و اعيساعات کارشیبه تردد و افزاازیو نشتریفروش بلبدلی·
و گاز و برق و تلفن باشدآب يکامالً مستقل و داراباید و ستیداخل پاساژ و مترو، مناسب نچوجهیبه
باشداختصاصییبهداشتسیسروياست که دارایبخاطر تعدد پرسنل فروشگاه، مقتض·
. باشندیچندان مناسب نم،یفرعيابانهایو کوچه ها و خبودهیاصلابانیحد امکان، بر ختا·

ستیناریبودن، معیو صرفاً اصلبودهیدارد و قابل بررستیبه آدرس و موقعیالبته بستگ
فروشگاه، خانمها و یاصلانیاکثر مشتررایز. باال باشدتیتراکم جمعيمناطق داراةر محدودد·

باشندیخانواده ها م
ثابت و انیمشترمدیر، رایزدباشیمیآر تیبخطوطمترو وکینزديهابا مغازهتیلواو·

يه فروشگاه بصورت حضوربیکه براحتداردو سایر شهرها از سراسر تهران ياریبسیشگیو همیمیقد
بتوانند تردد داشته باشندزین
دانیحدفاصل میعتیخ شر- عصریخ ول-يخ جمهور: مورد نظریبیتقريمحدوده هایرخب·

-ونک-)یو گلستاننیحسام الد(انکیبر- تهرانپارس-دخندانیس-ردامادیو م قدس تا خ مشیتجر
-)یخ مدن(نظام آباد-يروزیخ پ-شهرك اکباتان-بنوا-محدوده رسالت و نارمک-)فالح(ابوذرابانیخ

-)یهصادق(اشهریآر-و اطراف آنریهفت تدانیم-ستارخان-یفاطمدانیم-بزرگ تهرانبازار
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هر دو طرف متعهد می گردند که از یکهفته قبل از موعد پایان قرارداد، نسبت به استعالم وضعیت -70
مبلغ اینکه عطف به. دنپرداخت نمایمحاسبه یاوده و آنرا، اقدام نمشدهفروشگاه شاملمالیاتهایی که 

طرفین، بتدریجساالنهکلی ر گرفته شده و از محل سودظبتداي همکاري، درنامالیات، توسط مدیر از 
مدیر میباشدداخت مالیات برعهدةرگردیده بود، پو پس اندازکسر

از تقبل ،صادر شده استتعیین و یا بل، اص مقکه مالیات بنام شخدلیلطرفین نمی توانند صرفاً به این -71
میزان فروش کارتخوان سمالیات بردرآمد براساچنانچهبراي مثال، . د، امتناع ورزندوسهم مالیاتی خ

.نداردمالکاز سوي سهممتعلق به مدیر، تعیین شده باشد، تأثیري در عدم تقبل
، بخشی داشتهماهیانه اي که دریافت سوداز میبایست مالکمبلغ مالیات ها در حدي باشد که چنانچه-72

را نداردمالکمدیر بوده و حق درخواست وجه از ةمابه التفاوت برعهداینر، عودت دهد،ینرا به مدآاز 
یا مستندات و منظور از مالیات، آنچه است که سازمان مالیات، مستقیماً برحسب اظهارنامه مالیاتی-73

فلذا چنانچه در . تعیین نموده است... بانکی مدیر و اجاره نامه وفروش، مثل کارتخوان و گردش حساب 
لحاظ مالیات ۀهر زمان اثبات شود که سازمان مالیات، دیگر موارد غیرمرتبط با فروشگاه را نیز در محاسب

و در . بنام وي صادر شدهمازادشخصی است که مالیاتة، مسئولیت پیگیري و رفع آن برعهدنموده
براي مثال، اگر . خودش میباشدغ آن، پرداخت مابه التفاوت برعهدةیت در کاهش مبلصورت عدم موفق

را ملک، میزان مالیاتمالکب بانکی ااثبات شود که سازمان مالیات، برحسب کل گردش مالی حس
میباشد و یا اگر برحسب گردش مالی دیگر حسابهاي بانکی مالکة، مابه التفاوت برعهدنمودهتعیین

نموده، مابه التفاوت باید توسط مدیر پرداخت شوداتخاذمرتبط با فروشگاه نبوده، مالیاتی مدیر که 
قید، قراردادمیبایست در ،مالک استست که متعلق به مالیات بر ملک و مغازه و مواردي ازین دمیزان -74

که شودذکر ،و سنوات قبلیت موجرارو براساس اظهااین قراردادن در آتقریبی و حدودي مبلغگردد و 
را نیز ، پرداخت این مالیاتو مدیر با رضایت کتبیمالکاگر و. میباشدمالکالبته معموالً برعهدة 

مکلف به تقبل سهم مالیاتی خود ،این قراردادمبلغ مندرج درسبراسافقطرمدی،برعهده گرفتند
توان مدیر، عدول ازخارجف و بر ملک و مغازه، از حد عرمالکادعایی میزان مالیاتچنانچهمیباشد و 

میباشدمالکة، ما به التفاوت برعهدکند

:تعهدات طرفین-ط
مشارکت و ۀالقی در زمینعرفی و اخوقانونیی و عکلیه موازین شررعایتملزم به ،هر دو طرف-75

کاري میباشندمه
حتی بصورت غرفه ايراد، نمی توانند کل یا بخشی از مغازه را به سایر اف، بویژه مدیر،هیچیک از طرفین- 76

بدهندقرض یا اجاره ...و یا کوتاه مدت و
از حداکثرتعطیالت و اعیاد و مناسبتهاساعات کاري فروشگاه میبایست همه روزه حتی جمعه ها و-77

سوگواري و غیرقابل ایامبجز . باشد) ه شبنُ(21ساعت تا حداقل) صبحده و نیم(10:30ساعت
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تعطیل بودن یا که .. .شرایط قهري و جبري ومعصوم و14عاشورا، شهادت اجتناب، مانند تاسوعا و
، با تصمیم مدیر و پرسنل فروشگاه و اختیاري میباشدنبودن در ایام مذکور

محل تأمین سرمایه مسئولیتطرفین هیچ میزان شناخت و اطالعی از سابقه و فعالیت یکدیگر ندارند و-78
و طرف مقابل، هیچ اطالع و مسئولیتی در قبال منابع تأمین هریک از طرفین، برعهده خودش بوده 

طرف دیگر نداردۀسرمای
ي ازین دست که ردموا.. سایر بالیاي طبیعی ووان فزلزله و طودر شرایط قهري و جبري مانند سیل و-79

ه نحووت طرفین بوده و غیرقابل پیش بینی میباشند، شرایط قرارداد و ادامه همکاري ااختیارخارج از
الت کتوافق، حسب شرایط و مشبصورت توافقی بوده و در صورت عدمدر وهله اول، پرداخت، 

جدید، انجام شودعرفطبق شرایطشراکتقرارداد، مجدداً بررسی شده و مفادبوجودآمده، باید 
ی یا هیچکدام از طرفین، مجاز نیستند بدون رضایت کتبی طرف مقابل، این قرارداد را به شخص حقیق-80

وقی دیگري واگذار نمایندحق
جایگزینی مغازه اي ، میبایست فوراً نسبت به باشدملک ۀتخلیخواهانزودتر از موعد، ،مالکچنانچه-81

اقدام کندويمورد تأیید ري مدیر و ابا همکو شرایط مناسبابجدید
ج در این مندرمجاز حین فسخهاي کاملاالنه یا تصفیه حساب در هنگام تصفیه حساب سمالکچنانچه-82

با دالیل منطقی یا عرف و قانونی،، اعتراض داشته یا به صداقت مدیر،مدیرمحاسبه نحوهقرارداد، به 
نماید و را .. خرید البسه وفاکتورهايمانند ،محرمانهاطالعات ةدرخواست مشاهدمیتواند، گرددظنین 

،این امتناع، تخلف محسوب شودنکهآاین اطالعات محرمانه، بدون ارائهدرصورت عدم تمایل مدیر به
میتوان درخواست رسیدگی ازامین یا داور مرضی الطرفین، قابل بررسی بوده و یا فردطریق ازمورد 

اطالعات محرمانه به ارائهمرجع قضایی تا حد امکان، از مقتضی استشود کهطریق مرجع قضایی
نماید رسیدگیکتبی وي، وشفاهیتوجیهاتوموارد ظنّ رات وااظهبرحسبو بدواً نمایدپرهیز،مالک

شد، اطالعات به ایشان ، دادهمالکبرايفقط در زمانیکه تشخیص به لزوم مشاهده اطالعات محرمانه و 
گرددارائهنمایان یا

بدواً با داور مرضی الطرفین بوده و آن،رسیدگیصورت وجود هرگونه اختالف در طول مدت قرارداد، در -83
ضوع از طریق وو یا عدم رضایت یک یا هر دو طرف از رأي داور، ممذکوروجود داوردر صورت عدم 

قابل پیگیري میباشدقضائی،ذیصالح قانونی و عرجم
و مطالعات گینهماهچندین بار پس از میباشد که بند 84ماده و9صفحه و12شامل این قرارداد-84

و پس از بررسی کامل و دقیق توسط هر شهود نزددر مکرر و در زمان مناسب، بصورت حضوري و
گردیده است و هیچیک از طرفین، و تحویل طرفیندوطرف، در دو نسخه اصل و متحد الشکل، منعقد

واژه ها و شرایط مندرج در این قراداد ندارند و کلمات وبعداً ادعایی درخصوص عدم دانش درباره
اشدمسئولیت نگهداري قرارداد نیز برعهده دارندة آن میب

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


12

:صرفاً جهت فعالیت براي فروشگاه)بنام سید محمد حسینی(شماره حسابهاي مدیر
بانک سامانبانک ملت·
بانک پارسیانبانک پاسارگاد·
بانک اقتصاد نوین·

...):بنام(مالکشماره حساب 
توفیق..و من ا

مدیرامضاء امضاء شاهد    مالکامضاء 
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