
 میلی�ون توم�ان رهن50توجه: این قرارداد ک�امالً پیش�فرض و برمبن�ای مبل�غ 
مغازه، تنظیم شده و تمامی مفاد آن، حسب مبلغ شما قابل تغی��یر و ب��ازبینی

و توافقی میباشد.  مبالغ نیز قابل تغییر با مقادیر تقریبی زیر است:
سرمایه و شراکت مبلغ

گذاری
علی دریافتی میزان

ماهیانه الحساب
درآمد و سود کل

ساالنه
 میلی���ون30 الی 25 تومان1700000تومان ونیلی م40 مبلغ

تومان
 میلیون35 الی 32 تومان2100000 تومان ونیلی م50 مبلغ
 میلیون40 الی 37 تومان2500000 تومان ونیلی م60 مبلغ
 میلیون48 الی 44تومان 3000000 تومان ونیلی م70 مبلغ
 میلیون55 الی 50تومان 3400000 تومان ونیلی م80 مبلغ
 میلیون60 الی 57تومان 3800000 تومان ونیلی م90 مبلغ

ونیلی م100 مبلغ
 تومان

 میلیون70 الی 65تومان 4200000

ونیلی م120 مبلغ
تومان

 میلیون85 الی 75تومان 5000000

ونیلی م150 مبلغ
تومان

 میلیون110 الی 100تومان 5500000
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و پوش��اک فروش��گاه اندازی راه در : مشارکتقرارداد الف- موضوع ماده
ً س��ود دری��افت م��یزان با کمربند و کفش و کیف ب��اب یک ب��رروی براب��ر، ک��امال

نشانی: تهران- خیابان....... به مغازه

قرارداد: کلی ب- مفاد ماده
ً ق��رارداد، این در پس این از که دوم ط��رف ق��رارداد، این طبق-1 اختص��ارا

این عقد ت��اریخ از یکس��ال بم��دت که میش��ود متعهد ش��ود، می نامی��ده� ش��ریک
ان��دازی راه راس��تای در تج��اری ب��رداری به��ره جهت را م��ذکور ملک ق��رارداد،
اختی��ار در انحص��اری و کامل بطور کمربند،� و کفش و کیف یا و لباس فروشگاه

دهد قرار اول طرف
ً ق�رارداد، این در پس ازین که اول طرف-2 میش�ود نامی�ده� م�دیر اختص�ارا

نسبت بالفاصله مذکور)مغازه(، ملک گرفتن تحویل زمان از که گردد می متعهد
فروشگاه اجناس اولیه تکمیل و لباس فروشگاه اندازی راه و فعالیت شروع به

نماید اقدام
توسط میباش��د، توم��ان  میلی��ون50 م��یزان به که مغ��ازه رهن مبلغ کل-3

و ایش��ان بین ملک اج��اره و رهن ق��رارداد و گ��ردد می پرداخت و تأمین شریک،
میباشد خودش بنام ملک)موجر( نیز اصلی مالک

در و میباشد مغ��ازه رهن کامل مبلغ هم��ان فقط ش��ریک، آوردۀk م��یزان-4
مدیر به جنس یا وجه پرداخت به الزامی هیچ البسه، و اجناس سرمایه خصوص

ندارد
م��دیریت و اندازی راه در وی توانمندی اول، وهلۀk در مدیر، آوردۀk میزان-5

و مناسب قمیت و باال کیفیت با اجناس تأمین توان و فعالیت سابقه و فروشگاه
نش�����انی به پوش�����اک آنالین فروش�����گاه داراب�����ودن و مش�����تری ج�����ذب

www.porronagh.irیا  www.mantopalto.irدر و  میباشد kراس��تای در دوم، وهل��ۀ
ارائه و ت��أمین را البسه و اجن��اس س��رمایه ن��یز و...خ��ود مدیریت و بهتر فروش
میدهد قرار فروش معرض در و نموده

بص��ورت چه و عم��ده بص��ورت چه پوشاک فروشگاه سوددهی و بازدهی-6
 برابر4 الی سه ح��دود یکس��ال، طی بت��دریج دو، هر از ترکی��بی یا و تکفروشی

هزینه بعن��وان آن، از بخشی که ش��ود می ط��رفین اولیه ه��ای س��رمایه مجم��وع
و مالی��ات و فروش��گاهی تجه��یزات و پرس��نل حق��وق و اج��اره و فروشگاه های

ً بطور نیز سود مابقی و شده خرج و و... کسر مصرفی اقالم بین مساوی کامال
ن��یز و شریک آوردۀk سهم بودن مشخص به توجه با که گردد می تقسیم طرفین

ً سوددهی و بازدهی  تومان2500000 ماهیانه حداقل باید مدیر، تجربیات کامال
ً را صافی و خالص باشد داشته شریک برای صرفا

و بوده مدیر اختیار در کامل بطور شراکت، قرارداد مدت طول در مغازه-7
ً امک��ان ش��ریک ده��د. فل��ذا می تحویل کلی��د، و گرفته تحویل کلی��د، اص��طالحا
و... دسترسی و کلید داراب��ودن یا فروش��گاه در خ��ود مستمر حضور درخواست

ندارد را
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اول)مدیر(: طرف ج- تعهدات ماده
کامل اختی��ار در مغ��ازه که م��دتی ط��ول تم��ام در ش��ود می متعهد م��دیر-8

بیشترین به را فروش تالش، و درایت سطح باالترین با و احسن نحو به اوست،
کند پیشروی برندسازی، حد تا و رسانده ممکن سطح

تا صفر از فروشگاه کامل مدیریت و کاالها و اجناس تأمین و تهیه وظیفه-9
ماهیانه دری��افتی س��هم از نباید مراح��ل، از هیچیک در و ب��وده مدیر برعهده صد

نماید استفاده پوشاک تأمین جهت شریک،
تأیید و فروش��نده و خ��دماتی ن��یروی بعن��وان پرس��نل اس��تخدام وظیفه-10

میباشد مدیر برعهده آنها صالحیت
روی متمرکز را خ��ود فع��الیت ق��رارداد، م��دت ط��ول تم��ام در باید م��دیر-11

و تأس��یس� یا و دیگر ش��غلی به دائم اش��تغال حق و نماید مغ��ازه و فروش��گاه
ندارد همزمان بصورت را دیگر فروشگاهی مدیریت

ب��اکیفیت اجناس تهیه توان مدیر، که گرفته شکل اساس براین مشارکت-12
ط�رفین و دارد را ممکن قیمت کم�ترین با ن�یز و پرف�روش و پس�ند عامه و ب�اال

به و مش��تریان از س��ود دری��افت م��یزان کم��ترین با اجن��اس کلیه که اند پذیرفته
باال سوددهی به سرمایه، گردش با تا برسند� فروش به حراجی، بصورت نوعی،

کلیه ف��روش و ب��اال تع��داد با قیمت گ��ران اجناس فروش حق مدیر، برسد. فلذا
و ن��دارد را م��ردم عامه خرید ت��وان از خ��ارج و ب��اال بس��یار قمیته��ای با اجن��اس
باشد داشته مدنظر را حراجی و رقابتی فضای باید همواره

ج���اری ه���ای هزینه و مص���رفی اقالم و تجه���یزات خرید در نباید م���دیر-13
ش��أن و اجن��اس کیفیت حفظ ض��من میبایست و نماید روی زی��اده فروش��گاه،

داش��ته فروش��گاه مخ��ارج در نیز جویی و... صرفه مشتریان تکریم و فروشگاه
باشد

دوم)شریک(: طرف د-تعهدات ماده
محص��ول یا لب��اس نوع چند یا یک خرید به مدیر الزام و اجبار حق شریک،-14

چنانچه و ن��دارد را مغ��ازه در ف��روش جهت لباسها روی گذاری قیمت یا و خاص
را آنها خ��ود، س��رمایه با باید باش��د، داشته را خود مدنظر لباسهای فروش قصد
دهد قرار مدیر اختیار در و نموده تهیه
یا... فروشنده عنوان تحت را دیگر اشخاصی یا شخص تواند نمی شریک-15
ً فروش��گاه، در فردی هر حضور و نماید تحمیل مدیر، به تأیید با میبایست ص��رفا

باشد مدیر
یا نش��انی م��دیر، به اجن��اس فروش��ندگان فاکتوره��ای ک��اال، ت��أمین من��ابع-16

و.... فروش��گاه وبس��ایت م��دیریت� پنل به ورود اطالع��ات تولی��دیها، اطالع��ات
محسوب مدیر، توانمندی و دارایی آورده، سرمایه، بعنوان دست، ازین مواردی

محرمانه اطالع��ات این درخواست امکان زمان، هیچ در شریک گردند. فلذا می
ندارد را مدیر از

مالی: ه- محاسبات ماده
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یک ش��ریک، که ب��وده اساس براین کلی بطور شریک، با مشارکت مبنای-17
وی امض��اء با و م��دیر حض��ور در و نم��وده تهیه خ��ود، س��رمایه با را مغ��ازه ب��اب

مالک با خ��ود بن��ام معت��بر، و رس��می امالک آژانس در ن��یز ی��ا... و ش��اهد بعنوان
کل ایش��ان، آورده نمای��د. فل��ذا می تنظیم را اجاره و رهن قرارداد ملک، اصلی
است پرداخته مغازه، رهن جهت موجر به که است مبلغی

بجز که ب���وده اس���اس ب���راین کلی بط���ور م���دیر، یا مش���ارکت مبن���ای-18
می و نم��وده تهیه خ��ود شخصی داراییه��ای از نیز را اجناس فردی، توانمندیهای

گ��ردد می محس��وب مغازه، در موجود اجناس تمامی وی، نقدی آوردۀk و پردازد
مش��ارکت ق��انون از فراتر نیت، ُحسن اثب��ات جهت م��دیر، اینکه به عطف که

م��ازادی س��هم و بیش��تر درصد هیچگونه و نم��وده اقدام عرف، از فراتر و مدنی
نقدی مبلغ تعیین به الزامی است، ننموده مطالبه خود، گذاری سرمایه بابت نیز

kم��یزان هر نمیباش��د. و ن��یز ش��فاهی بص��ورت یا و ق��رارداد این در ایشان آوردۀ
kاطمین��ان و ام��ور انج��ام ُحسن اثب��ات راستای در امتیاز یک ایشان، نقدی آوردۀ
گردد می محسوب شریک، خاطر

ً بطور میبایست فروشگاه، خالص سود-19 درنظرگ��رفتن با و مس��اوی کامال
از ب��االتر اینکه ب��دلیل نمیتواند مدیر و باشد خالص سود % از50 هرطرف سهم

ف���ردی، دانش و مهارتها و توانمن���دیها بجز و است نم���وده اق���دام ع���رف، حد
باشد داشته مازاد درصد یا سهم درخواست حق است، آورده نیز نقدی سرمایه

آنه��ا، پورس��انت یا و پرس��نل حق��وق مانند فروش��گاه، ه��ای هزینه تمامی-20
و اینترنت و تلفن و گاز و برق و آب هزینه و نایلون مانند مصرفی اقالم و موارد

و ف��روش محل از مبیاست البته که میباشد هردوط��رف و... برعه��ده مالی��ات
شود پرداخته و تأمین فروشگاه، کلی درآمد

ضدس��رقت، گیت مانند فروش��گاهی ث��ابت تجهیزات و دکوراسیون هزینه-21
عرف و عادی رفاه وسایل و سرمایشی و گرمایشی وسایل مداربسته، دوربین
اس�رع در میبایست که ب�وده هردوط��رف برعهده دست ازین مواردی و پرسنل

شود تأمین فروشگاه، درآمد و فروش محل از بتدریج اولویت، برحسب و وقت
تا را فروش��گاهی تجه��یزات هزینه م��یزان، هر به بخواهد ش��ریک چنانچه-22
که مبلغی م��یزان به نمای��د، تقبل خ��ود س��رمایه با م��دیر، توسط تهیه از قبل

دری��افتی به و ش��ده تلقی ایش��ان، آوردۀk بعن��وان ن��یز آن اس��ت، نموده پرداخت
 میلی��ون20 اگر مث��ال گردد. ب��رای می افزوده وی، ماهیانه الحساب علی سود

میلی��ون نیم  و1 مبلغ ایش��ان، ماهیانه دری��افتی به ب��پردازد، ن��یز نق��دی توم��ان،
میشود افزوده تومان

ً را مبلغی ماهانه میبایست مدیر-23 پیش��فرض و م��وقت درآمد بعنوان صرفا
س��رمایۀk م��یزان به توجه با حاضر حال در که بپردازد شریک به الحساب علی و

مبلغ این می��انگین م��دیر، اظه��ارات طبق ب��وده، توم��ان  میلی��ون50 که ش��ریک
وی م�دیر، به ملک تحویل ت�اریخ از هرم�اه پایان در و میباشد  تومان2100000

ش��ریک، به متعلق ق��رارداد همین در من��درج ب��انکی حساب به را مبلغ میبایست
بپردازد
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مس��اوی، بط��ور که است توم��ان  میلی��ون2 ماهیانه مغ��ازه، اج��اره مبلغ-24
محل از و م��دیر توسط هرم��اه پای��ان در میبایست و ب��وده دوط��رف هر برعهده

گردد واریز شریک یا موجر حساب به فروشگاه درآمد
مهلت در یا اج��اره پ��رداخت موعد از پس یکهفته ح��داکثر تا مدیر چنانچه-25

س��رمایه از ش��ود مجبور شریک و نکند واریز را اجاره مبلغ موجر، توسط مقرر
مبلغ برابر دو یکم��اه، طی حداکثر میبایست مدیر نماید، پرداخت خود، شخصی
بعالوه اج�اره مبلغ ب�پردازد. یع��نی شریک به را موجر به شریک توسط پرداختی

شریک. نفع به نقدی جریمه
س��هم پ��رداخت به نس��بت م��اه، هر پای��ان از پس  روز10 تا مدیر چنانچه-26

در و وی هم��اهنگی ب��دون میتواند ش��ریک ننماید اق��دام ش��ریک، پیشفرض سود
کامل گ��رفتن اختی��ار در و ملک به ورود به و... نس��بت معت��بر ش��اهدین حض��ور

فروش��گاه، در موج��ود اجن��اس و ام��وال کلیه توقیف و ض��بط ن��یز و فروش��گاه
شریک، سهم پرداخت زمان تا مدیر و نماید اقدام رسمی، صورتجلسه بصورت

ندارد را اموالی یا اجناس هیچگونه اجباری مطالبه حق
نیز و یکسال طی درآمد میانگین براساس شریک، ماهیانه دریافتی سهم-27

میباش��د. فل��ذا درآمد نوس��ان گ��رفتن درنظر با و م��دیر پیش��فرض محاس��بات
پیش��فرض م��یزان از کم��تر ش��ریک، ماهیانه دری��افتی س��هم یکم��اه، در چنانچه
به م��دیر سهم از باید التفاوت، مابه و بپردازد کمتری مبلغ نمیتواند مدیر گردید،
ً پ��رداخت شریک س��هم از بیش حاص��له، س��ود م��اه، یک در چنانچه ش��ود. ایض��ا

تقاض��ای م��دیر، از نمیتواند شریک نیز، گردید شریک پیشفرض ماهیانه دریافتی
باشد داشته ساالنه حساب تصفیه زمان تا را بیشتر سود
خرید ف��اکتور دارای میبایست فروشگاهی، تجهیزات نیز و مصرفی اقالم-28

تقبل اینص��ورت، گردن��د. درغ��یر تهیه توجی��ه، قابل و الزم م��یزان به یا و باش��ند�
محس��وب فروش��گاه، مخارج بعنوان نباید و است مدیر برعهده فقط آنها هزینه

یا... درب��ارۀk عرف توجیه دارای باید میباشند،� فاکتور فاقد که نیز گردد. مواردی
ف��اکتور، نداش��تن ایکه باش��د. بگونه ن��اچیز آنها مبلغ یا و باش��ند� ف��اکتور نداشتن

آنه��ا، فاکتوره��ای و اقالم این خرید نگ��ردد. اطالع��ات تلقی مالی استفاده سوء
نمیشوند تلقی مدیر، محرمانۀk موارد بعنوان بهیچوجه

عرضه مش��تریان به که کااله��ایی و پوش��اک خرید فاکتورهای و اطالعات-29
یا و مش��اهده درخواست حق ش��ریک و ب��وده م��دیر ن��زد محرمانه گ��ردد، می

فوق( بند اقالم ندارد)بجز را آنها کپی یا اصل نگهداری
یا و نباش��ند ف��روش قابل که نماید خری��داری را کااله��ایی م��دیر، چنانچه-30

ً بگیرد درنظر فروشگاه، خسارت بعنوان نمیبایست روند، می ازبین سریعا
و میباشد م��دیر برعه�دۀk صفرتاصد از فروشکاه، مدیریت اینکه به عطف-31

مس��ئولیت ن��دارد، همکاری طول در اختیاری یا تصرف و دخل هیچگونه شریک،
س��هم از نمیبایست و بوده مدیر برعهدۀk فروشگاه، بر وارده مالی زیانهای کلیه

یا و ج��بری و بح��رانی ش��رایط در گ��ردد. مگر کسر ش��ریک، س��االنۀk یا ماهیانه
تقبل م��ورد، حسب که ب��وده زی��ان مس��بب هرنح��وی به خ��ود شریک، مواردیکه

میباشد طرف هردو یا شریک شخص برعهده زیان
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گ��ردد، می انج��ام ن��یز فروش��گاه وبس��ایت روی از که فروش��هایی کلیه-32
شود می محسوب مغازه درآمد و فروش بعنوان

و... مانند ص��نفی تخلف��ات از ناشی های جریمه و زیانها کلیه هزینه تقبل-33
م��دیر یا... برعهدۀk ممنوعه کاالی گرانفروشی، کارتخوان، از استفاده در تخلف
گردد کسر شریک سهم از نمیبایست و بوده
ب��رای ق��رارداد این در ش��ده تع��یین ماهیان��ۀk متوسط درآمد مبلغ م��یزان-34

ش��ده گرفته درنظر یکس��ال، ط��ول در ماهیانه متوسط بط��ور مح��ترم، ش��ریک
فروش یا رکود ایام یا نوروز ایام یا و رسمی تعطیالت نمیتواند مدیر است. فلذا

جهت دلیلی را همک��اری پایانی هفته یا فروشگاه افتتاح آغازین های هفته در کم
کند لحاظ درآمد عدم
درآمد براس��اس را حاص��له س��ود و درآمد مبن��ای نمیتوانند� شریک و مدیر-35
یکس��ال درآمد مجم��وع محاس��به، معی��ار و بگیرند درنظر خ��اص م��اه چند یا یک

میباشد قرارداد تاریخ از شمسی  ماه12 بر تقسیم کامل،
و آب مانند فروش��گاه ه��ای هزینه کلیه و پرس��نل حق��وق پرداخت وظیفه-36

درآمد محل و ط��رفین س��االنه س��هم از و م��دیر و... برعه��ده تلفن و گاز و برق
میباشد فروشگاه

و نق��دی دری��افت راهه��ای دیگر و اینترن��تی پ��رداخت درگاه ها، کارتخوان-37
از اس��تفاده مس��ئولیت و ب��وده م��دیر بنام میبایست مشتریان، از وجه غیرنقدی

میباشد خودش برعهده نیز آنها
ً و.... بص��ورت البسه ف��روش ب��ویژه معامالت، کلیه انجام-38 و نق��دی ک��امال

حق م��دیر، میباش��د.. فل��ذا مش��تری به کاال تحویل لحظۀk همان در وجه دریافت
غیرنق��د، بص��ورت مش��تریان به ک��اال تع��دادی یا یک مبلغ از بخشی یا کل فروش

برعه��ده مش��تری از وجه دری��افت مس��ئولیت و ن��دارد و... را نسیه یا چک مانند
نماید لحاظ فروشگاه، درآمد عدم یا زیان بعنون نمیبایست و بوده مدیر
تبلیغ��ات هزینۀk صرف فروشگاه، درآمد از را مبلغی ماهیانه میتواند مدیر-39

نوع و باشد ماهانه خالص سود تمام یا و حد از بیش ها هزینه نباید البته که نماید
ص��رفه به مق��رون و س��ریع و مناسب ب��ازدهی دارای و منطقی باید نیز تبلیغات

باشد
نم��ودن تعطیل به مجب��ور م��دیر ج��بری، و بُحرانی شرایط بخاطر چنانچه-40

م��اه آن در یکس��ره یا مقطعی بصورت بیشتر یا یکهفته حداقل بمدت فروشگاه
چه��ارم یک م��ذکور، اجباری تعطیلی یکهفته هر مجموع ازای به مجازست شود،

مهلت پای���ان به دوهفته ن���یز و نپرداخته را ش���ریک ماهانه دری���افتی م���یزان از
اینکه گ��ردد. مگر می اف��زوده ش��ریک، ماهان��ۀk دری��افتی س��هم م��ابقی پرداخت

نداشته فروش کاهش یا فروش عدم در تأثیری اجباری، تعطیلی آن شود اثبات
است

41-kیا و سوزی آتش بیمۀ kو ندارد منعی و بوده اختیاری سرقت، بیمۀ kوظیف��ۀ
محل از بیمه مبلغ آن، انج���ام ص���ورت در که پذیرند� می ط���رفین و مدیرست

شود پرداخته هردو ساالنۀk درآمد سهم و فروشگاه درآمد
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س��هم در را س��رقت یا س��وزی آتش از ناشی زیانه��ای ن��دارد حق م��دیر-42
م��دیر م��دیریت س��وء بدلیل یا امر این کند. زیرا لحاظ شریک، ماهیانۀk یا ساالنه

میش��ود. ج��بران بیم��ه، شرکت توسط خسارت بودن، بیمه صورت در یا و بوده
نیست شریک برعهدۀk زیانی میزان هیچ فلذا
ً میتواند م��دیر س��رقت، یا س��وزی آتش صورت در-43 ح��داکثر بم��دت موقت��ا

امک���ان تا نم���وده تعطیل را فروش���گاه یکس���ره، یا مقطعی بص���ورت دوهفته
ازای به مجازست باش��د. و داش��ته و... را بازس��ازی و محص��والت ج��ایگزینی

ً مذکور، اجباری تعطیلی یکهفته هر مجموع دری��افتی م��یزان از چهارم یک موقتا
kس��هم م��ابقی پ��رداخت مهلت پای��ان به یکم��اه ن��یز ن��پردازد. و را ش��ریک ماهانۀ

ً شریک، ماهانۀk دریافتی اینکه گ��ردد. مگر می اف��زوده دوره، هم��ان برای صرفا
نداشته فروش کاهش یا فروش عدم در تأثیری اجباری، تعطیلی آن شود اثبات

بخ��اطر زم��انی ب��ازۀk درآن نتوانس��ته که را ای ماهانه سهم مبلغ است. همچنین
بپردازد شریک به همکاری، پایان در میبایست بپردازد، شریک به مذکور مشکل

یکساله: موعد از زودتر مدیر، توسط قرارداد فسخ و- شرایط  ماده
نماید فسخ آنرا یکطرفه، بصورت تواند نمی قرارداد مدت طول در مدیر-44

تواند می ت��وافقی، بص��ورت ن��یز و ش��ریک کت��بی رضایت با فقط هرزمان، در و
کند اقدام فسخ به نسبت

نمای��د، آن��را فسخ درخواست قرارداد، پایان موعد از زودتر مدیر، چنانچه-45
م��یزان به فسخ، زمان تا حساب تصفیه و کامل کتاب و حساب ضمن میبایست

به غ��رامت بعن��وان ن��یز را ق��رارداد این در من��درج پیشفرض سود دوماه حداقل
بپردازد شریک

نمای��د. اخذ را غ��رامت دری��افت عدم جهت موجر رضایت میبایست مدیر-46
موجر به باید شریک که مغازه قرارداد فسخ از ناشی خسارت اینصورت، درغیر
کند کسر نمیتواند شریک، سهم از و بپردازد باید مدیر نیز را بدهد
47-kن��یز و دکوراس��یون فروش��گاهی، ث��ابت و اص��لی تجه��یزات تم��امی هزینۀ

نمیبایست و ب��وده م��دیر و... برعه��ده ن��ایلون مانند باقیمان��ده، مص��رفی اقالم
البته کن��د. که لح��اظ ش��ریک، با حساب تصفیه در فروشگاه، های هزینه بعنوان

گردد تحویل وی به باید و شد خواهد مدیر به متعلق مذکور موارد مالکیت
آوری جمع و ق��رارداد فسخ از ناشی مس��تقیم زیانه��ای و ض��رر س��ایر-48

میباشد مدیر برعهده آنها زیان و پرسنل حقوق پرداخت فروشگاه،
مانده محفوظ و بوده ملک رهن در شریک، سرمایۀk اصل اینکه به عطف-49

ع��رف از خارج زیانهای درخواست نمیتواند ایشان داشته، دریافت نیز غرامت و
نماید مدیر از یا... نیز سرمایه تضییع یا معنوی زیان مانند مبهم، و

موعد از زودتر ش555ریک، توسط ق555رارداد فسخ ز- ش555رایط م555اده
یکساله:
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را ق��رارداد یکطرف��ه، بص��ورت تواند نمی قرارداد، مدت طول در شریک-50
فسخ به نس��بت تواند می م��دیر کتبی رضایت با فقط زمان هر در و نماید فسخ
کند اقدام

نماید، آنرا فسخ درخواست قرارداد، پایان موعد از زودتر شریک، چنانچه-51
م��یزان به فسخ، زمان تا حساب تصفیه و کامل کتاب و حساب ضمن میبایست

به ن��یز را ق��رارداد این در من��درج خ��ود، پیش��فرض دری��افتی سود دوماه حداقل
دهد. عودت یا پرداخته مدیر
نمای��د. اخذ را غرامت دریافت عدم جهت موجر رضایت میبایست شریک-52

موجر به باید شریک که مغازه قرارداد فسخ از ناشی خسارت اینصورت، درغیر
کند مطالبه یا کسر نمیتواند مدیر، سهم از و بپردازد باید خودش نیز را بدهد
53-kاقالم و دکوراس��یون فروش��گاهی، ث��ابت و اص��لی تجهیزات تمامی هزینۀ

بعن��وان نمیبایست و ب��وده ش��ریک و... برعه��دۀk نایلون مانند باقیمانده مصرفی
م��وارد م��الکیت ش��ود. و لح��اظ مدیر با حساب تصفیه در فروشگاه، های هزینه

و گ��ردد. پوش��اک تحویل وی، به باید و شد خواهد ش��ریک به متعلق ن��یز م��ذکور
محس���وب فروش���گاهی، اقالم یا تجه���یزات که آنچه و کمربند و کفش و کیف

خسارت این شامل اند، بوده مشتریان به فروش معرض در روزه همه و نشده
شود تحمیل شریک، به نباید و بوده مدیر به متعلق و نشده

پرسنل پورسانتی یا ثابت حقوق یکماه حداقل میزان به میبایست شریک-54
بپردازد آنها به را فروشگاه

آوری جمع و ق��رارداد فسخ از ناشی مس��تقیم زیانه��ای و ض��رر س��ایر-55
است شریک برعهدۀk فروشگاه،

دار خدشه م��وردی، چ��نین در م��دیر، ص��نفی اعتبار و شغلی وجهۀk اگرچه-56
یا معن��وی زی��ان مانند زیانه��ایی چ��نین درخواست نمیتواند م��دیر اما گ��ردد، می

یا... نماید سرمایه تضییع

یکساله: موعد در همکاری ادامه یا قرارداد پایان ح- شرایط ماده
رضایت به منوط فعلی، ملک در همکاری ادامۀk یکساله، قرارداد پایان در-57
میباشد مدیر و شریک و موجر یعنی طرف، سه هر
یک��دیگر با همک��اری ادام��ۀk به تمایل م��دیر، و ش��ریک فقط ص��ورتیکه در-58

در نماین��د. که اق��دام جدید ای مغ��ازه تهیه به نس��بت میتوانند باش��ند،� داش��ته
محاس��به و انج��ام طرفین، خالص و ساالنه سود حساب تصفیه فقط اینصورت،

و مان��ده ب��اقی خ��ود برج��ای و... همچن��ان اقالم و تجه��یزات س��ایر و ش��ود می
میباشد قرارداد این در مندرج شرایط سایر طبق آنها وضیعت

هزینه ن��یز و مغ��ازه جابج��ایی از ناشی زیانه��ای تم��امی موردی، چنین در-59
میباشد طرف هردو برعهدۀk جدید، مغازۀk اندازی راه های
میبایست م��دیر، و ش��ریک بین همک��اری ادام��ۀk به تمایل ع��دم صورت در-60

برعه��دۀk زیانها و س��ودها و پذیرفته انج��ام دقی��ق، بط��ور و کامل حس��اب تصفیه
شود محاسبه قرارداد این مفاد سایر حسب و بوده طرف هردو
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مص����رفی اقالم و فروش����گاهی ث����ابت تجه����یزات کلیه اینکه به عطف-61
م���دت پای���ان در گردی���ده،� تهیه فروش���گاه، درآمد محل و... از فروش���گاهی

از پس و ش��ده محس��وب ط��رف، دو هر به متعلق آنه��ا، هم��ۀk مالکیت همکاری،
م��ذکور، اقالم ف��روش مبلغ غ��یر، اش��خاص یا یک��دیگر به آنها ف��روش یا تقس��یم

ً بطور گردد می تقسیم طرفین بین مساوی کامال
از را فروش��گاهی تجهیرات هزینۀk همکاری، شروع بدو در شریک چنانچه-62

kق��رارداد پای��ان موعد در میبایست م��دیر باش��د، نم��وده پ��رداخت خ��ود، سرمایۀ
آن، از پس و دهد ع��ودت وی به را ش��ریک پرداخ��تی مبلغ کل ابت��دا یکس��اله،

( ب��وده61ف��وق)بند بند شامل و بوده طرف هردو به متعلق اقالم، کلیه مالکیت
گردد می محاسبه اساس، برآن و

ش��ریک که گردد مشخص فروشگاه، زیانهای و سود تعیین از پس چنانچه-63
دری��افت ت��اکنون که ای ماهانه پیش��فرض س��هم بلکه نش��ده، بس��تانکار تنها نه

از وجه اس��ترداد درخواست حق مدیر بوده، ماهانه واقعی سود از بیش داشته،
ب��دو در میباش��د. زی��را م��دیر ش��خص برعه��دۀk التف��اوت به ما و ن��دارد را شریک
بر تحمیلی و ال��زامی ه��ای هزینه و زیانها که ب��ود پذیرفته مدیر همکاری، شروع

محل از یکس��ال طی بت��دریج و گنجان��ده خود، محاسبات در قبل از را فروشگاه
است نموده کسر و تهیه مغازه، درآمد

زیر موارد طبق همکاری، شروع جهت مدیر نظر مورد فروشگاه شرایط-64
به نی��از ق��رارداد، این در من��درج ش��رایط سایر بدالیل صورتیکه در و است بوده

هرچه م��دیر، همک��اری با میبایست باش��د، جدید ای مغ��ازه با مغ��ازه ج��ایگزینی
شود: جایگزین و جستجو مذکور، ملک سریعتر،

ً ً و حتما از خ��ارج ملک یرو تیفع��ال امکان و بوده تهران شهر داخل حتما
باشدینم مقدور تهران،

و مناسبتها در یکار ساعات شیافزا و تردد به ازین و شتریب فروش لبدلی
ً باید و ستین مناسب مترو، و پاساژ داخل چوجهیبه و...  فروشگاه، ادیاع ک��امال

باشد تلفن و برق و گاز و آب یدارا و مستقل
سیس��رو یدارا که است یمقتض�� فروش��گاه، پرس��نل تع��دد بخ��اطر

باشد اختصاصی یبهداشت
چن��دان ،یفرع یابانهایخ و ها کوچه و بوده یاصل ابانیخ بر امکان، حد تا

و بوده یبررس قابل و دارد تیموقع و آدرس به یبستگ . البتهباشندینم مناسب
ً ستین اریمع بودن، یاصل صرفا

محدود ردkانیمش��تر اک��ثر رای��باش��د. ز ب��اال تیجمع تراکم یدارا مناطق ۀ
باشندیم ها خانواده و خانمها فروشگاه، یاصل

م��دیر، رایز باشدیم یت آر یب خطوط و مترو کینزد یها مغازه با تیلواو
ش��هرها س��ایر و تهران سراسر از یاریبس یشگیهم و یمیقد و ثابت انیمشتر
باشند� داشته تردد بتوانند� زین یحضور بصورت فروشگاه به یبراحت که دارد

خعصریول - خیجمه��ور نظ��ر: خ م��ورد یبی��تقر یها مح��دوده یرخب�� -
-دخندانی- س���ردام���ادیم خ تا ق���دس م و شیتجر دانی���م حدفاصل یعتی��شر

اب��وذر)فالح(- اب��انی(- ون��ک- خیگلس��تان و نیالد )حس��امانکیتهرانپ��ارس- بر
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آب��اد)خ - نظ��امیروزیپ�� اکبات��ان- خ نارم��ک- ن��واب- ش��هرک و رسالت محدوده
و ریت�� هفت دانی��- س��تارخان- میف��اطم دانی��ته��ران- م ب��زرگ ب��ازار(- یم��دن

یه(-)صادقاشهریآن- آر اطراف
ق��رارداد، پای��ان موعد از قبل یکهفته از که گردند می متعهد طرف دو هر-65

و نم��وده اقدام شده، فروشگاه شامل که مالیاتهایی وضعیت استعالم به نسبت
از م�دیر توسط مالی�ات، مبلغ اینکه به نماین�د. عطف پ�رداخت یا محاس�به آن�را

بت�دریج ط�رفین، س��االنه س�ود محل از و ش�ده گرفته درنظر همک��اری، ابت�دای
ً و بود، گردیده انداز پس و کسر پ�رداخت ش�ده،� ص�ادر ن�یز خ��ودش بن��ام طبع��ا

میباشد مدیر برعهدۀk مالیات
ً توانند نمی ط��رفین-66 مقاب��ل، ش��خص بن��ام مالی��ات که دلیل این به ص��رفا

ورزن��د. ب��رای امتن��اع خ��ود، مالی��اتی س��هم تقبل از است، شده صادر یا و تعیین
به متعلق ک��ارتخوان ف��روش م��یزان براس��اس بردرآمد مالی��ات چنانچه مث��ال،
ندارد. شریک سوی از سهم تقبل عدم در تأثیری باشد، شده تعیین مدیر،

ماهیانه سود از میبایست شریک که باشد حدی در ها مالیات مبلغ چنانچه-67
التف��اوت مابه این ده��د، ع��ودت م��دیر، به آن��را از بخشی داشته، دریافت که ای

kندارد را شریک از وجه درخواست حق و بوده مدیر برعهدۀ
ً مالی��ات، س��ازمان که است آنچه مالی��ات، از منظ��ور-68 برحسب مس��تقیما

حس��اب گ��ردش و ک��ارتخوان مثل ف��روش، مس��تندات یا و مالی��اتی اظهارنامه
که ش��ود اثب��ات زم��ان هر در چنانچه اس��ت. فل��ذا نموده و... تعیین مدیر بانکی

مالی��ات محاس��بۀk در نیز را فروشگاه با غیرمرتبط موارد دیگر مالیات، سازمان
مالی��ات که است شخصی برعه��دۀk آن رفع و پیگ��یری مس��ئولیت نم��وده، لحاظ
آن، مبلغ ک��اهش در م��وفقیت ع��دم ص��ورت در ش��ده. و ص��ادر وی بن��ام م��ازاد

که ش��ود اثب��ات اگر مث��ال، میباشد. برای خودش برعهدۀk التفاوت مابه پرداخت
ش�ریک، شخصی ب�انکی حس�اب م�الی گ��ردش کل برحسب مالی�ات، س�ازمان

یا و میباشد ش��ریک برعه��دۀk التف��اوت مابه است، نموده تعیین را مالیات میزان
فروش��گاه با مرتبط که م��دیر ب��انکی حس��ابهای دیگر مالی گردش برحسب اگر

شود پرداخت مدیر توسط باید التفاوت مابه نموده، اتخاذ مالیاتی نبوده،

طرفین: ط- تعهدات ماده
و ع��رفی و ق��انونی و ش��رعی موازین کلیه رعایت به ملزم طرف، دو هر-69

میباشند� همکاری و مشارکت زمینۀk در اخالقی
به را مغ��ازه از بخشی یا کل توانند نمی م��دیر، ب��ویژه طرفین، از هیچیک-70

بدهند اجاره یا و... قرض مدت کوتاه یا و ای غرفه بصورت حتی افراد، سایر
و تعطیالت و ها جمعه ح��تی روزه همه میبایست فروشگاه کاری ساعات-71

س��اعت ح��داقل ص��بح( تا نیم و  )ده10:30 س��اعت حداکثر از مناسبتها و اعیاد
و تاس��وعا مانند اجتن��اب، غیرقابل و س��وگواری ای��ام ش��ب( باش��د. بجز  )نُه21

مذکور، ایام در نبودن یا بودن تعطیل و... که جبری و بحرانی شرایط و عاشورا
میباشد اختیاری و فروشگاه پرسنل و مدیر تصمیم با
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این مقاب��ل، طرف کتبی رضایت بدون نیستند مجاز طرفین، از هیچکدام-72
نمایند واگذار دیگری حقوقی یا حقیقی شخص به را قرارداد

ش���ریک باش���د، ملک تخلی���ۀk خواه���ان موع���د، از زودتر م���وجر، چنانچه-73
ً میبایست با و مناسب ش��رایط با جدید ای مغ��ازه ج��ایگزینی به نس��بت ف��ورا
ً اق��دام وی تأیید م��ورد و مدیر همکاری ق��انون، برابر اینکه به عطف کن��د. ایض��ا
به غرامت پرداخت نماید، دریافت غرامت و خسارت موجر، از میتواند� مستأجر

ش��ریک، توسط م��وجر از غ��رامت دری��افت ع��دم و ب��وده ش��ریک برعه��ده مدیر
غ��رامت ندارد. م��یزان مدیر به غرامت میزان کاهش یا پرداخت عدم در تأثیری

ً که میباشد ق��انون و عرف نیز و نامه اجاره در مندرج قرارداد براساس معم��وال
گردد می اخذ موجر از اجاره دوماه بمدت

کامل حس��اب تص��فیه یا س��االنه حس��اب تص��فیه هنگام در شریک چنانچه-74
اع��تراض م��دیر، محاس��به نح��وه به ق��رارداد، این در مندرج مجاز فسخهای حین

گ��ردد، ظ��نین ق��انونی، و ع��رف یا منطقی دالیل با م��دیر، ص��داقت به یا داش��ته
البسه خرید فاکتوره��ای مانند محرمان��ه، اطالع��ات مشاهدۀk درخواست میتواند
ب��دون محرمانه، اطالعات این ارائه به مدیر تمایل عدم درصورت و نماید و.. را
مرضی داور یا امین ف��رد طریق از مورد شود، محسوب تخلف امتناع، این آنکه

مرجع طریق از رس��یدگی درخواست میت��وان یا و ب��وده بررسی قابل الطرفین،
اطالع��ات ارائه از امک��ان، حد تا قض��ایی مرجع است مقتضی که ش��ود قض��ایی

ً و نماید پره�یز ش��ریک، ق��رارداد( به این مف�اد س��ایر در محرمان�ه)من��درج ب��دوا
نماید رس��یدگی وی، کتبی و شفاهی توجیهات و ظّن موارد و اظهارات برحسب

ش��ریک، به محرمانه اطالع��ات مش��اهده ل��زوم به تش��خیص زمانیکه در فقط و
گردد ارائه یا نمایان ایشان به اطالعات شد، داده
آن، رس��یدگی ق��رارداد، م��دت ط��ول در اختالف هرگونه وجود صورت در-75

ً عدم یا و مذکور داور وجود عدم صورت در و بوده الطرفین مرضی داور با بدوا
ذیص���الح مرجع طریق از موض���وع داور، رأی از ط���رف دو هر یا یک رض���ایت

میباشد پیگیری قابل قضائی، و قانونی
از پس که میباشد  بند76 و  م��اده9 و  ص��فحه10 ش��امل ق��رارداد این-76

و حض��وری بص��ورت مناسب، زمان در و مکرر مطالعات و هماهنگی بار چندین
دو در دوط���رف، هر توسط دقیق و کامل بررسی از پس و ش���هود حض���ور در

از هیچیک و است گردی��ده ط��رفین تحویل و منعقد الشکل، متحد و اصل نسخه
ً طرفین، ش��رایط و ها واژه و کلمات درباره دانش عدم درخصوص ادعایی بعدا

دارن��دۀk برعه��ده ن��یز ق��رارداد نگهداری مسئولیت و ندارند قراداد این در مندرج
میباشد آن

ً محمد س55ید )بن55ام م55دیر حس55ابهای ش55ماره جهت حس55ینی( ص55رفا
فروشگاه: برای فعالیت

سامان بانک                                         ملت بانک
پارسیان بانک                                    پاسارگاد بانک
نوین اقتصاد بانک 
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شریک)بنام...(:     حساب شماره
ا.. توفیق من و

امضاء                               شاهد امضاء                                      شریک امضاء
مدیر
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