
 قرارداد الزام به انجام تعهد 

 قانون مدنی ۳0ماده  بر اساس

 الف( مشخصات طرفین

...... صرادره از  ...... به شماره شناسنامه و کد ملی ...... فرزند ...... طر  اول: 

 ...... به نشانی: 

صادره از ...... و کد ملی ...... به شماره شناسنامه ...... فرزند ...... : طر  دوم

 ...... به نشانی:  ...... 

صادره از ......  یکد ملو ...... به شماره شناسنامه  ......فرزند ......  :طر  سوم

 ...... به نشانی: ...... 

 ب( توافقات و تعهدات طرفین

گذشرته و حرال خرود را     یهرا  یبرده تمرامی   شود یمطر  اول متعهد  .4

را ظرر    کنرد  یمر نسبت به طر  دوم و اشخاصی که طرر  دوم معرفری   

 پرداخت و تسویه کند. نامه توافقمدت توافق شده از تاریخ تنظیم این 

تا زمانی که تخلفری از سروی    شود یموکیل متعهد  عنوان بهطر  دوم  .3

سر طر  اول در پرداخت بدهی یا سایر اقدامات و مراودات تجاری و مالی 

 است از وکالت بالعزل استفاده ننماید. نزده

، ، صرلح وانتقرال  نقرل که حق  شود یمموکل متعهد  عنوان بهطر  سوم  .3

موضروع   دانرگ  شرش دانرگ از   هبه یا هر نوع اقدام حقوقی را نسبت به دو

 وکالت را به هیچ شخصی تحت هیچ عنوانی ندارد.

فاکتورهای که اجناس گرفتره   بر اساسگردد باید طر  اول متعهد می .4

یا خواهد گرفت را در مهلت مندرج در فاکتور یا عرر  تجراری یرا توافرق     

طرفین اقدام به تسویه نهایی با طر  دوم یا هر شخص که به معر  طر  

 دوم به ایشان محصوالت و کاال داده است اقدام نماید.
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 انرگ د شرش کره مالکیرت دو دانرگ از     کند یمطر  سوم اعالم و اقرار  .8

المعاملره نبروده   یشان بود و ایشان از اشخاص ممنوعموضوع وکالت در ید ا

 نقل و انتقالی را نسبت به موضوع وکالت ندارد. گونه چیهو حق 

 طرف دوم                                     طرف اوآ                 

 حکم    طرف سوم                                                

  



 ج( ضمانت اجرای تخلفات 

از سوی طرر  اول، طرر     موقع بهدر صورت تخلف یا عدم انجام تعهد  .4

دوم حق دارد عرالوه برر اقردامات حقروقی و قرانونی از تمرامی اختیرارات        

بالعزل به شماره سند ...... استفاده نمروده و طرر  سروم حرق      نامه وکالت

یا هرر نروع    الصلح مالثمن یا  در خصوصاعتراضی یا درخواستی  گونه چیه

 را نخواهد داشت. نامه وکالتمبلغ دیگری از بابت موضوع 

طر  اول  نامه توافقماه از تاریخ امضاء این  ۳ظر  مهلت  که یدرصورت .3

خرود   تامعوقو  ها یبدهدر انجام تعهد تمامی  ریتأخبدون هیچ تخلفی یا 

وم معرفری  را نسبت به طر  سوم یا هر شخص یا اشخاصری کره طرر  د   

به شرماره   ر  دوم نسبت به فسخ وکالت بالعزلکرده تسویه نماید باید ط

 سند ...... اقدام کند.

 د( شرط داوری و نسخ قرارداد  

ر صورت بروز هر نوع اختال  در انجام و اجرای تعهدات این قررارداد یرا   د

، تصرمیم خواهرد   حکم عنوان به......  نامه توافقابهام یا اجمال یا تفسیر این 

 .االجرا خواهد بوداالتباع و الزمأی وی برای طرفین الزمر وگرفت 

این قرارداد در مورخ ...... مطابق مقررات مدنی جمهوری اسالمی ایرران   .۳

قانون مدنی در چهار نسخه متحردالعین و متحدالشرکل    ۳0با استناد ماده 

 د بود.االتباع خواهاالجرا و الزمتنظیم و برای طرفین الزم

 طرف دوم                                                  طرف اوآ            

 حکم          طرف سوم          

  


