
 

 بسمه تعالی

 ) قرارداد مشاوره حقوقی و جعاله مطالعات حقوقی و اقتصادی (

بین آقای  ……………….……قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  01این قرارداد به استناد ماده 

و نشانی الکترونیکی  +898085191981عبدالرحمن خوجه فرزند گلدی محمد  تلفن 

.ar.lawyer@gmail.comkhojeh  ؛ به عنوان مشاور و وکیل که در این قرارداد به اجمال ، طرف اول نامیده می

 شود از یک طرف و شرکت

 H.E    883815+  به شماره تلفن     3.…851به شماره ثبت 

 ,Turkmenistan kocesi)به آدرس : کشور ترکمنستان 

 به عنوان مدیر عامل و طرف دوم ، به شرح مفاد زیر منعقد گردید :  O.Aبه نمایندگی آقای 

 ـ  موضوع قرارداد : 1ماده 

ارائه خدمات مشاوره حقوقی توسط طرف اول به طرف دوم در زمینه های موردنیاز و مسائل جاری شرکت و هم 

در چارچوب دولتی  قی ، جاری و آتی شرکت  در مراجع قضایی و قانونی چنین پذیرش وکالت آن در امور حقو

یه های صادره ناشی از اسناد و شعب اجرایی ثبت مربوط به اجرائقانون و نیز وکالت در امور اجرایی دادگاهها 

ج در رسمی و تجاری  با حق توکیل به غیر ؛ در صورت احاله از سوی طرف دوم در حدود شرایط و اختیارات مندر

قرارداد که بین طرفین تنظیم و  3-8این قرارداد و وکالتنامه و قرارداد تکمیلی وکالت ، تنظیمی در آتیه وفق بند 

جذب سرمایه گذار و مشاوره جهت منعقد می گردد.عالوه بر این مشاوره و جعاله در مطالعات حقوقی و اقتصادی 

 برای طرف دوم  نیز جزو موضوع قرارداد می باشد.

 ـ مدت قرارداد : 2ه ماد

 از تاریخ انعقاد قرارداد لغایت به مدت  شش ماه  می باشد. 

 ـ مبلغ قرارداد : 3ماده 

حق الزحمه طرف اول جهت ارائه خدمات مشاوره حقوقی و جعاله در مطالعات حقوقی و اقتصادی  از جمله  -1-3

 .............   دالر تادیه و پرداخت می گردد.مشاوره جهت جذب سرمایه گذار در طی شش ماه به مبلغ  

مبلغ مذکور معادل ......... دالر در تاریخ    ............    پرداخت و الباقی مبلغ معادل ............... دالر  ٪51ـ 1تبصره 

 در تاریخ   ..............     پرداخت خواهد شد.
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ه خدمات مشاوره حقوقی و جعاله در مطالعات حقوقی و اقتصادی در صورتی که طرف اول عالوه بر ارائ ـ 2تبصره 

برای طرف دوم اقدام نماید مباشرتا نسبت به جذب سرمایه گذار و مشاوره جهت جذب سرمایه گذار ؛ 

مبلغ  ٪51توسط طرف دوم به وی پرداخت خواهد شد که   -0-3مبلغ............. دالر عالوه بر مبلغ مذکور در بند 

دل ............. دالر در تاریخ انعقاد قرارداد با سرمایه گذار جذب شده و الباقی معادل ............... دالر ظرف مذکور معا

 از تاریخ انعقاد قرارداد به طرف اول پرداخت خواهد شد.        ماه  3

ارداد مشاوره مذکور  حق الوکاله قابل پرداخت در کلیه موارد مطروحه له یا علیه طرف دوم که خارج از قرـ 2-3

 می باشد ، اعم از دادگستری و ... بر اساس توافق طرفین تعیین و پرداخت می گردد.

 محل انجام موضوع قرارداد: – 4ماده 

 ......................ایران واقع در:   

 ـ تعهدات طرف اول : 5ماده 

ترتیب مذکور در قرارداد بر اساس نیازها و طرف اول متعهد است موضوع قرارداد را در طول مدت آن به ـ  1-5

 اطالعات اعالمی و مستندات و مدارک ابرازی طرف دوم درچارچوب قانون انجام دهد.

، اینترنتی ) ایمیل ( ، طرف اول متعهد به ارائه خدمات مشاوره حقوقی به طرف دوم به صورت تلفنی ـ  2-5

اجعه حضوری با هماهنگی قبلی شخصی یا فرد مورد وثوق مراجعه حضوری طرف دوم به طرف اول می باشد. که مر

 وی با ارائه معرفی نامه مکتوب جهت ارائه به وکیل میسر خواهد بود. 

 ـ تعهدات طرف دوم : 6ماده 

طرف دوم متعهد به ارائه لوازم مورد نیاز و اطالعات کامل ، درست و دقیق به مشاور در موضوعات مورد ـ  1-6

اذعان و اعتراف به صحت و درستی و اصالت اسناد و مدارک و اطالعات اعالمی و ابرازی و مشاوره بوده و ضمن 

ادعایی خویش به طرف اول و اعالم اینکه در انعقاد قرارداد از سوی شرکت دارای اختیار تام بوده ؛  به موجب این 

و جهت با مشارالیه بوده و قرارداد ، مسئولیت صحت و سقم کلیه اطالعات مربوطه در این خصوص ، از هر حیث 

 ، مسئولیتی نخواهد داشت.طرف اول در این خصوص 

 تبصره :

اسناد و مدارک ابرازی توسط طرف دوم به طرف اول که به زبان فارسی نمی باشند می بایست به زبان فارسی نیز 

ورت اقتضا کند طرف ترجمه شده و به همراه مدارک زبان اصلی آنان به طرف اول تحویل گردند. در صورتی که ضر

 اول خود نسبت به این موضوع با همکاری مترجم با هزینه طرف دوم اقدام خواهد نمود.



 

به مشارالیه  3 طرف دوم متعهد است حق الزحمه طرف اول را در مدت قرارداد ، به ترتیب مقرر در ماده ـ2-6

نجام امور مربوط به موضوع پرداخت نماید، در غیر این صورت ، وی هیچ تعهدی به ادامه همکاری و ا

مبلغ تعیینی در قرارداد را منظور و به درصد  11قراردادنخواهد داشت، در این صورت طرف دوم متعهد است 

 مشارالیه ظرف مدت یک هفته تادیه نماید.

 در صورت افزایش مقادیر کمی یا کیفی موضوع انجام قرارداد بر اساس مذاکرات اولیه فی مابین طرفین با ـ3-6

بهای  ٪ 11، حق الزحمه طرف اول بنا به تشخیص و اعالم کارشناسی وی تا میزان  .......................حضور آقای 

 قرارداد افزایش یافته و طرف دوم متعهد به تادیه آن خواهد بود.

 ـ فسخ قرارداد : 7ماده 

خودی خود منفسخ است و طرفین  در صورت تخلف هر یک از طرفین قرارداد از مفاد آن ، قرارداد بهـ  7 -1

 متعهد به انجام تسویه حساب با یکدیگر می باشند.

تمدید قرارداد در صورت تمایل طرفین پس از انقضای مدت قرارداد و انجام تسویه حساب با توافق آتی ـ  2-7

 ممکن خواهد بود.

 ـ سایر شروط : 8ماده 

و  3ماده  0و بند  0تی مورد نیاز طرف دوم ناظر به ماده ارائه خدمات حقوقی در زمینه انجام امور وکالـ  1-8

تبصره های ذیل آن خارج از توافق مندرج در این قرارداد ) غیر از خدمات مشاوره حقوقی ( بوده و براساس توافق 

 خصوصی طرفین ، مستلزم انعقاد قرارداد وکالت و قرارداد تکمیلی مربوطه و جداگانه می باشد.

ر اجرایی خدمات مشاوره قابل ارائه از سوی طرف اول به عهده طرف دوم بوده و مشاور در این پیگیری امو ـ 2-8

خصوص ، هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و در صورت تمایل طرف دوم به انجام این امور توسط طرف اول ، 

 مفاد بند یک این ماده مرعی خواهد بود.

 ، از جمله که توسط طرف اول باید انجام گردند تعیینی در قراردادانجام امور الزم جهت کلیه هزینه های  ـ 3-8

ایاب و ذهاب ، اقامت و امور رفاهی مربوط به اقامت و تعقیب امور شرکت در حد متعارف و مواردی از هزینه های 

از هر این قبیل و نیز فوق العاده سفر در ایران یا عند اللزوم در کشور خارجی طبق قانون و عرف ، حسب مورد 

حیث بر عهده طرف دوم بوده و مشارالیه متعهد به پرداخت آن طبق نظر طرف اول می باشد.بدیهی است 

 مسئولیت عدم پرداخت هزینه های فوق از سوی طرف دوم  برعهده وی است.

اد از ارائه خدمات حقوقی و مشاوره و مدیریت حقوقی دارای بار مالی یا ماهیت مالی ، خارج از این قراردـ  8 -4

قبیل قراردادهای خرید ، فروش  ، مزایده ، مناقصه ، سرمایه گذاری ، مشارکت و مانند آنها بنا به توافق طرفین ، 



 

این قرارداد بوده و حق الزحمه طرف اول به میزان یک و نیم درصد از ارزش  3خارج از توافق مالی مندرج در ماده 

ن براساس ) پنجاه درصد ، همزمان با ارجاع کار یا اعالم درخواست معامالت و قراردادهای مزبور بوده که تادیه آ

تدوین قراردادها و اعمال حقوقی مزبور و پنجاه درصد دیگر ، پس از اتمام و تحویل قراردادها ( از سوی طرف دوم 

د ، در به طرف اول تادیه خواهد شد و تهاتر حق الزحمه طرف اول با وجوه چک های بعدی احتمالی موضوع قراردا

 صورت استنکاف طرف دوم از پرداخت آن ، بنا به تشخیص طرف اول بال مانع است.

در صورت ضرورت حضور و شرکت طرف اول بنا به توافق طرفین ، در جلسات و مذاکرات مربوط به طرف ـ  8 -5

 ساعت قبل به طرف اول جهت هماهنگی الزم اعالم گردد. 28دوم ـ ضروری است مراتب 

در خواست های طرف دوم به طرف اول جهت انجام موضوع قرارداد ) اعالم نظر ، تهیه متون حقوقی  کلیه ـ 6-8

 و ...( ضروری است به صورت مکتوب به طرف اول اعالم گردد و عنداالقتضا برای وی ارسال شود.

ر مرضی را توسط داو طرفین توافق نمودند که هر گونه اختالف ، تعبیر و تفسیر در اجرای مفاد این قرارداد – 7-8

در صورت عدم نیل به حل و فصل نهایی و عدم امکان شرایط داوری من جمله عدم الطرفین حل و فصل نمایند.

دسترسی به طرفین ، محاکم قانونی کشور جمهوری اسالمی ایران و کشور ترکمنستان ) هر دو ( صالحیت 

 رسیدگی دارند.

 ـ نسخ قرارداد : 9ماده 

 نسخه تنظیم و امضاء شده است و هر نسخه از آن به منزله واحد است. 3صفحه و  5 و ماده  8این قرارداد در 

 طرف دوم                                                                      طرف اول                   

 H.Eمدیر عامل شرکت                                     وکیل و مشاور حقوقی                                                    

       (O.A)                                              عبدالرحمن خوجه                                                      

                                                                              ( Abdul Rahman Khojeh        ) 
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