
 نحوه تنظیم قراردادهای تجاری 

 

 آموزش صحیح نوشتن قرارداد تجاری 

ترین کارهایی مربوط به تجارت است. افراد فعال در این ترین و اصلیقرارداد نویسی یکی از مهم 

خوبی یاد بگیرند، تا با مشکالت بزرگی در عرصه باید آموزش صحیح نوشتن قرارداد تجاری را به 

های اقتصادی، پر از دانیم، دنیای تجارت و فعالیت طور که همه مینشوند. هماناین زمینه مواجه 

شوند، که به اصول و قوانین کار آگاه مسائل مبهم و پیچیده است، که دراین زمینه تنها کسانی موفق می

مهم   خواهیم، نکاتطور اصولی و قانونی تجارت خود را انجام دهند. در این بحث می باشند و بتوانند به 

 و اساسی در قرارداد نویسی تجاری را، برای شما عزیزان توضیح دهیم. 

بررسی و تعریف قرارداد تجاری     

اولین اصل تجارت بر پایه نوشتن قرارداد است، این متن در واقع مشخص کننده آینده کار یک تجارت 

اردادی را می  طور مکتوب قرشود. در روزگاران قدیم حرف مرد سند بود و کمتر بهمحسوب می

آمد. اما امروزه با نگارش  وجود مینوشتند، به این دلیل معمواًل اختالفات و مشکالتی برای افراد به

بندد. پس قرارداد  قراردادها و نگه داشتن متن آن، راه را برای بروز بسیاری از مشکالت و مسائل می

که انجام آن امر مورد قبول هر دو  شوند، یعنی، یک یا چند نفر درباره کاری با یکدیگر متعهد می 

طرف است. قرارداد نویسی انواع مختلفی دارد، ولی اگر میان یک یا چند شرکت تجاری قراردادی  

گویند. در همه قراردادها یک اصل مهم و اساسی وجود دارد،  نوشته شود، به آن قرارداد تجاری می 

رسند. شود و در مورد آن به توافق میاینکه وظایف، تعهدات و حقوق هر کدام از طرفین مشخص می

شود، که از لحاظ قانونی کامالً تأیید  در مواردی هم جرایمی، برای دیر کرد تعهدات در نظر گرفته می

 شده است. 

 

شوند، که شامل  صورت متفاوت نوشته می های مختلف کاری و به قرارداد نویسی در انواع زمینه 

شود. اما قراردادهای تجاری و  اد مشارکت و فروش و.. میقرارداد کار، قرارداد اجاره، قرارد

 بازرگانی شامل: 

 فروش  •
 خدمات  •

 تدارکات  •
 تأمین مالی  •
 پیمانکاری  •

• BOT برداری، واگذاری شامل ساخت، بهره  
•  



 نکات مهم در نحوه نوشتن متن قرارداد تجاری و تنظیم آن

قراردادها را ذکر کنیم، که نبود هر یک از  خواهیم، نکات کلی را در مورد نگارش متن در اینجا می 

تواند، آن را از حالت حقوقی و محکمه پسند بودن خارج کند. بنابراین نوشتن این بندها در متن می 

 نکات مهم در متن قرارداد را جدی بگیرید که شامل: 

 عنوان 

ید نوع قرارداد تعیین و اولین قسمت از قرارداد، بعد از ذکر نام خدا، نوشتن عنوان است. در این بند با

 نوشته شود، مثال قرارداد اجاره یا استخدام و…. 

 طرفین  

در قسمت دوم باید مشخصات کامل و دقیق هر کدام از طرفین، همراه با شماره شناسنامه، کد ملی،  

آدرس دقیق محل سکونت و محل کار است، که باید ثبت شود. در صورت تغییر آدرس یا تغییر هر 

صات، طرفین باید سریع اعالم کنند تا آن را در قسمت پیوست ذکر نمایند. اگر فردی  کدام از مشخ

عنوان وکیل یا نماینده طرفین در قرارداد نویسی حضور دارد، باید مشخصات دقیق او نیز در متن  به

 نوشته شود. 

 موضوع 

رفین متعهد به انجام  این بند مهم در قرارداد، مشخص کننده ماهیت اقدام یا کاری است، که هر یک از ط

عنوان مثال، موضوع قرارداد شوند. موضوع باید همراه با جزئیات دقیق و کامل نوشته شود. به آن می

باشد.اجاره، طراحی، توسعه، واگذاری، فروش، حق مشارکت، ساخت و… می   

 مدت زمان  

و پایان کار یک قرارداد قانونی و اصولی، دارای مدت زمانی مشخص و تعیین شده، برای شروع 

است، که می  طور دقیق نوشته  تواند محدود یا نا محدود باشد. در هر حالتی زمان مشخص شده باید به 

 شود.

 مبلغ تعیین شده 

صورت برآورد باشد یا قطعی، در هر حالتی باید میزان مبلغ و تواند به شود، می مبلغی که نوشته می 

ذکر تاریخ دقیق نوشته شود. سعی کنید به این قسمت   همراهنحوه چگونگی دریافت و پرداخت آن را به 

افتد. در صورت دلیل مسائل مالی اتفاق می توجهی خاص داشته باشید، زیرا بیشتر دعاوی حقوقی به 

توان نحوه  توانید، در دادگاه موفق شوید و به حق خود برسید. حتی می نوشتن درست این بند می 

ی ذکر کرداپرداخت مبلغ را هم در بند جداگانه   

ای جداگانه ذکر صورت توافقی است، که هر یک در بند یا ماده در همه قراردادها نوشتن تعهدات به 

شود. اما در قرارداد پیمانکاری، طبق شرایط عمومی پیمان، در ابتدا تعهدات پیمانکار و سپس  می

شود.تعهدات کارفرما ثبت می   



قرارداد نویسی است، که ذکر آنها برای کاهش دعواهای   ترین بندها در یکهمه مواد نام برده جزء مهم 

های دیگری هم هستند، که باید بر اساس  حقوقی بسیار واجب است. به جز این موارد بندها و ماده 

تخصص طرفین و توافقات آنها نوشته شوند که شامل : خسارات، فسخ قرارداد، حوادث قهری و فورس 

ع حل اختالف، اختیارات طرفین، محل تحویل و تضمینات است.  ماژور، انتقال قرارداد، طرفین، مرج

پردازیم: طور خالصه به چند مورد میبه  

 حوادث قهری و فورس ماژور 

کدام از طرفین در وقوع آن نقشی نداشته و در صورت  پردازد، که هیچبه بررسی عوامل و حوادثی می

شود، مانند سیل، زلزله،  و فسخ قرارداد می دارد و مانع انجام کاروقوع آن، تعهدات طرفین را بر می

 طوفان، اغتشاش و.. 

 مرجع حل اختالف 

هیچ نقطه نظر مشترکی وجود بیاید، و با گفتگو و مذاکره به اگر میان دو طرف بحث و اختالف نظر به 

تواند،  نرسند، باید در این بند یک مرجع حل اختالف را برای خود تعیین کنند. موارد اختالف می 

اره نحوه اجرای قسمتی از قرارداد یا تفسیر آن باشد. درب  

 زبان قرارداد 

کنند باید نوشته شود. این مورد برای قراردادهای تجاری  نوع زبانی که با آن متن را تحریر می 

المللی، بسیار حائز اهمیت است. اگر متن به بیش از یک زبان نوشته شده باشد، باید ذکر شود که در بین

ختالف، موارد نوشته شده در آن با کدام زبان تعبیر و تفسیر شود. صورت بروز ا  

 فواید قرارداد نویسی تجاری

شود. مانع از بروز هر گونه اختالف عمیق و مسئله در آینده می •  
صورت دائمحفظ روابط حسنه کاری به  •  
وری در انجام کار افزایش کیفیت و بهره  •  

طرفینجلوگیری از اتالف وقت و حفظ حقوق   •  
 کاهش دعواها و اختالف نظرهای حقوقی  •

های ناشی از انجام کار با توجه به موضوع آنکاهش میزان ضرر و زیان •  

نحوه تنظیم و نوشتن هر نوع قرارداد، با توجه به موضوع آن متفاوت خواهد بود و الزم است، برای  

رعایت شود، باید از مشاوره و ای که همه نکات قانونی و حقوقی در مفاد آن نگارش یک قرارداد حرفه 

راهنمایی یک وکیل یا مشاور حقوقی حاذق و با تجربه استفاده کنید. قرارداد نویسی صحیح و محکم،  

میزان زیادی در پیشرفت کاری شما مؤثر خواهد بود، و سبب ایجاد یک روابط مستحکم و پایدار  به

شود میان دو طرف تجاری می  

در بسیاری از موارد به صورت یکسان صورت می گیرد و   زرگانیتنظیم قراردادهای تجاری و با 

بازرگانان و تجار بر سر یک دسته بندی همگی موافقت دارند. ضمن اینکه در یک نگاه کلی این  

حقوقی نیز ندارند. . برای آشنایی بیشتر در مورد این نوع از  قراردادها تفاوت چندانی از نظر 

ر ابتدا با انواع قراردادهای تجاری و بازرگانی بیشتر آشنا شویم در این  قراردادها شاید بهتر باشد تا د

 خصوص موارد زیر را بررسی می کنیم: 



 قراردادهای فروش •
 قراردادهای خدمات  •

 قراردادهای تدارکات  •
 قراردادهای تامین مالی  •
 قراردادهای پیمانکاری  •

 قراردادهای ساخت و بهره برداری  •

: قراردادهای فروشانیتنظیم قراردادهای تجاری و بازرگ  

قراردادهای فروش جزء قدیمی ترین قراردادهای بازرگانی هستند. در این قراردادها یک طرف معامله 

مقداری از دارایی خود را در ازای پرداخت پول به طرف مقابل واگذار می کند. این قرارداد شامل  

لی تا معامالت خرید و فروش خانه  می باشند که از معامالت بزرگ بین المل  طیف وسیعی از معامالت

 و ماشین را شامل می شود. نکاتی که در تنظیم این قراردادها باید مد نظر باشد شامل: 

هر جزئیاتی که در ذهن افراد قرار دارد باید بر روی کاغذ کتبی ثبت شده باشد و گفتن هر   •
 مطلبی به صورت شفاهی فاقد اعتبار قانونی می باشد. 

به طرفین قرارداد باید به صورت کامل ذکر شود.  همه جزئیات مربوط •  
مبلغ قرارداد باید مورد پذیرش هر دو طرف بوده و در قرارداد به صورت درست ثبت شده   •

 باشد. 
 شروط ضمن عقد و کلیه توافقات باید در قرارداد ذکر شود.  •

 عباراتی که در قرارداد آورده می شود بدون ابهام و عبارات حقوقی باشد.  •

: قراردادهای خدماتتنظیم قراردادهای تجاری و بازرگانی  

قراردادهای خدمات به طورکلی جزء قراردادهای تجاری به حساب می آیند. در این قراردادهای کاالیی  

رد و بدل نمی شود و موضوع ارائه خدمات در برابر گرفتن هزینه ای آن است. در تنظیم این  

ر داشت: قراردادها باید نکات زیر را مد نظ  

 در این قراردادها حتما بایستی تعهدات طرفین به طور کامل ذکر شود.  •
 شروط مربوط به فسخ قرارداد حتما بایستی به طور کامل در قرارداد نوشته شود.  •

 وثیقه ها و تضمین ها حتما بایستی به طور کامل نوشته شود. •
آورده شود جزئیات اقدامات طرفین بایستی به طور کامل در قرارداد  •  

: قراردادهای تدارکاتتنظیم قراردادهای تجاری و بازرگانی  

این قراردادها بسیار شبیه به قراردادهای خرید هستند، با این تفاوت که ماهیت تامین کنندگان و نوع 

تعهدات با یکدیگر متفاوت است. در این قراردادها تامین کننده الزاما فروشنده نیست، بلکه می تواند  

ولیه را از محل دیگری بگیرد و فقط اقدام به گرفتن کارمزد کند. نکات موجود در تنظیم این  مواد ا

 قراردادها شامل: 

 خدماتی که از طرف تامین کنندگان ارائه می شود بایستی با جزئیات در قرارداد ذکر شود.  •
 حق الزحمه های حامالن باید در قرارداد تعیین شود.  •

زینه های پرداختی مطابقت داشته باشد. نوع ارائه خدمات بایستی با ه •  



: قراردادهای تامین مالی تنظیم قراردادهای تجاری و بازرگانی  

شاید اکثر افراد با این نوع قراردادها ناآشنا باشند. و یا فکر کنید این قراردادها فقط بین بانک ها و 

تنوع می باشد که شامل: شرکت ها بزرگ وجود دارد، این در حالی است که این نوع قرارداد بسیار م  

 تامین مالی مربوط به پروژه های کسب و کار •
 قرارداد تامین مالی استارتاپ ها و یا همان پروژه های نو پا  •

 تامین مالی مربوط به شرکت های زیر مجموعه ی هلدینگ ها •
 تامین مالی برای خرید بخشی از محصول •

قراردادها نیز تمامی جزئیات مربوط به موضوع، مدت، حق  نکات قابل توجه این است که در این 

باید به طور کامل در قرارداد ذکر شود. الزحمه و شرایط   

: قراردادهای پیمانکاریتنظیم قراردادهای تجاری و بازرگانی  

در قراردادهایی که واگذاری پروژه به یک فردی به نام پیمانکار صورت می گیرد تحت عنوان 

انکاری می باشند. با اینکه این قرارداد تعریف ساده ای دارد ولی از نظر موضوع و  قراردادهای پیم

حجم بسیار متنوع اند. این نوع قراردادها معموال فازهای مختلفی داشته و بر این اساس تعهدات ایجاد  

ه  شده برای طرفین بسیار متفاوت خواهد بود. یکی از نکات قابل توجه در این قراردادها این است ک

موضوعات با اجراها معموال پیچیدگی های خاص خود را داشته و همین موضوع فرایند ادعا کردن و  

 پاسخ گویی به ادعا که تحت عنوان مدیریت تعارض می باشد را مهم کرده است. 

  

 قرار داد بازرگانی بین الملل چیست؟ 

  

تجارت جهانی و یا قوانین تجارت یک  قرار داد بازرگانی بین الملل یا قرار داد تجاری بر پایه قوانین 

 کشور و بصورت حقوقی بین دو شخص حقیقی و یا حقوقی منعقد می گردد.

  

 انواع قراردادهای بین المللی در بازرگانی بین الملل 

  

 International Sales Contracts  خرید و فروش بازرگانی بین المللی قرار داد - 1

المللی قرارداد توزیع بین  - 2 Distribution Agreement 

 Franchise Agreement  قرار داد فرانشیز یا قرار داد فرانچایز - 3

 Finance Contracts قرار داد تامین مالی یا قرار داد فاینانس - 4



قرارداد بیع متقابل  - 5 Buy Back Agreement 

قرارداد جوینت ونچر  - 6 Joint Venture 

قرارداد لیسانس  - 7 Licensing Agreement 

قرارداد کلید در دست  - 8 Turn-Key 

برداری، انتقال )قرارداد احداث، بهره  - 9 BOT) 

 International insurance contracts المللیقراردادهای بیمه بین  - 10

 

  قرارداد خرید و فروش بازرگانی بین الملل -1

 

فروش بین الملل است. محصول مورد شایع ترین قرار داد در بازرگانی بین الملل، قرار داد خرید و 

معامله در این قرار داد می تواند کاال، خدمت و یا تکنولوژی باشد. این نوع قرار دادها معموال در  

  صادرات و واردات مورد استفاده قرار می گیرد.

 

  قرارداد توزیع بین الملل -2

 

د، قرار داد توزیع بین الملل است.  نوع دیگری از قرار دادها که در بازرگانی بین الملل کاربرد دار

کسب و کارهای بین المللی برای فروش محصوالت خود، در بازارهای بین المللی در بسیاری از  

موارد اقدام به اعطا نمایندگی تجاری در سایر کشورها می نمایند. این نمایندگان و یا توزیع کنندگان  

کت مادر را در یک یا چند کشور بر عهده عموما وظیفه بازاریابی، توزیع و فروش محصوالت شر

دارند. شرکت مادر در مقابل دریافت تعهداتی مانند حداقل فروش سالیانه اقدام به فروش محصوالت 

خود بصورت انحصاری به توزیع کننده نموده و نماینده ضمن دریافت درصدی سود، آن را در بازار  

ا برای اعطای نمایندگی شرایط سخت گیرانه  منطقه ای به فروش می رساند. برخی از کسب و کاره

تری دارند، برای مثال پرداخت مبلغی در ابتدای کار برای استفاده از برند، استانداردهای سخت گیرانه  

در خصوص شرایط شعبه مانند متراژ، مکان و تجهیزات مورد استفاده از جمله شرایطی هستند که  

اعطای نمایندگی طلب نمایند.  کسب و کارهای بزرگ و معتبر ممکن است برای  
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برای اعطائ مجوز یا حق امتیاز مورد استفاده قرار می گیرد. در قرار   قرار داد فرانشیز یا فرانچایز

دا فرانشیز صاحب یک کسب و کار به طرف مقابل خود مجوز استفاده از برند یا سیستم کسب و  

 کاریش را می دهد.

  



 انواع قرار داد فرانشیز 

  

 الف: قرار داد فرانشیز تولیدی 

 ب: قرار داد فرانشیز خدماتی 

 ج: قرار داد فرانشیز توزیعی 
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المللی پیدا   با توجه به گسترش بازرگانی بین الملل، به مرور قراردادهای تامین مالی نیز جنبه هایی بین

ند. در این شیوه بانک ها و سایر سازمان های مالی اقدام به تامین مالی کسب و کارهایی در  کرد

کشوری غیر از کشور اصلی خود می نمایند. این نوع قراردادها بیشتر در تامین مالی پروژه های 

 بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند. 
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قرار دادهای بین الملل، مربوط به قرار دادهای پیمانکاری برای ساخت و ساز و  یک نوع دیگر از

اجرای پروژه هاست. در این نوع قرار دادها معموال اجرای پروژه های بزرگ ساختمانی و صنعتی،  

ساخت پروژه های بزرگ مانند: نیروگاه و ... از جمله این موارد هستند. در حوزه نفت و گاز  

به این نوع قرار داد قرارداد باز خرید هم می گویند. قرار دادهایی بلند مدت محسوب  کشورمان گاها 

می شود و طرف خارجی بعنوان پیمانکار مسئولیت سرمایه گذاری و تجهیزه پروژه را بر عهده می 

 گیرد
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دادهای پر کاربرد می باشد.   قرارداد جوینت ونچر یا قرار داد سرمایه گذاری مشترک هم جزو قرا

زمانی که چندین شرکت تجاری در راستای افزایش سود و کسب سهم بازار بیشتر اقدام به تاسیس یک  

شرکت متحدالشکل می کنند و در سود و زیان و تجهیزات باهم شریک هستند از قرا دادهای جوینت  

 ونچر استفاده می کنند. 
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شرکت تجاری به طرف مقابل خود در کشوری دیگر حق استفاده کامل یا استفاده از   زمانی که یک

بخشی از دارایی های نامشهود خود را بدهد از قرارداد لیسانس استفاده می شود که حتما باید مدت این  

 نوع قرار داد کامال مشخص و واضح باشد.
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دست با دو طرف کارفرما و پیمانکار رو به رو هستید. طی این قرار داد طرف در قرار داد کلید در 

اول که کارفرما محسوب می شود تمام مسئولیت اجرای یک پروژه را به طرف دوم که پیمانکار می  

باشد واگذار می کند و طی فرایند اجرا کارفرما هیچ گونه دخالتی در اجرای پروژه ندارد و پیمانکار  

ی شود پروژه را طبق توافق مکتوب با کارفرما در قرار داد کلید در دست تحویل دهد. هم متعهد م  
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اقرار داد احداث، بهره برداری و انتقال معموال بین سازمان های بزرگ با دولت منعقد می شود. در 

ار داد پیمانکار محسوب می شود. معموال در این نوع قرار دادها دولت کارفرما و شرکت طرف قر

ساخت پروژه های اجرائی چون ساخت سد، اتوبان، پاالیشگاه ها و ... از این نوع قرار داد استفاده می  

 شود
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