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 طرفین قرارداد -1ماده

 

 نام ……………………ملی شماره به …………………… خانم/آقای نمایندگی به …………………قرارداد حاضر فی مابین شرکت 

 کارگزار شرکت » پس ازین که ……………………………………… نشانی به ………………… تلفن ……………………پدر

ملی  شماره به ……………………… خانم/آقای نمایندگی به... ……………………… مسافرتی آژانس و شد، خواهد نامیده «

 نشانی به …………………… تلفن……………………پدر نام ……………………

 منعقد قرارداد موضوع انجام منظور به شد، خواهد نامیده «( آژانس)فروش نماینده » پس ازین که ………………………………………

 .میباشند آن اصول و مواد اجرای به متعهد و ملزم طرفین و گرددمی

  موضوع قرارداد -2ماده 

 ساله امارات برای مدیران شرکت و خانواده تحت تکفل ایشان 3عبارتست فروش پکیج های اخذ اقامت و آیدی کارت 

مجوز و اطالع شرکت کارگزاری به نماینده فروش براساس قوانین روز از طریق ثبت شرکت در دبی که آن بر اساس ضوابط و تعرفه های شرکت با کسب 

 مهاجرتی کشور امارات خواهد بود.

 مدت قرارداد -3ماده 

 یکسال مدت به … سال … ماه …مدت این قرارداد از روز 

 می باشد.

 نماینده فروش)آژانس( با شرکت )کارگزار( می باشد.لغو قرارداد در هر زمان با توجه به مفاد قرارداد منوط به تسویه حساب کامل  -2تبصره 

 شروط قرارداد -4ماده 

 .داد خواهد قرار( آژانس)فروش نماینده اختیار در …شرکت کارگزار به منظور تسهیل همکاری به مقدار کافی اطالعات و جلسات توجیهی و  4-1

 آسان همکاری امکان ایمیل  یا  (نماینده) آپ واتس  همکاری از طریق شماره شرکت موظف است جهت تسریع در امور با راه اندازی سیستم آنالین 4-2

 ینده فروش )کارگزار( فراهم نماید.نما برای را سریع و

درج در )تبادل ارائه تصویر قرارداد مشتری با نماینده فروش با ذکر تمام جزئیات درخواست و تضامین کافی و همچنین تبادل مدارک هویتی ایشان من

 6-5ماده تبصره 

 شرکت )کارگزار( موظف به امانت داری اطالعات مشتری در راستای همکاری متقابل با نماینده فروش )آژانس( می باشد. 4-3

 های بیسیک هر الیسنس به شرح ذیل میباشد.قیمت پکیج های همکاری جهت اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت با فعالیت 4-4

 ه ثبت شرکت با الیسنس خدماتیسال 3اخذ اقامت و آیدی کارت 

 درهم هزار 21:  مدیر 1

 هزار درهم 26مدیر :  2

 هزار درهم 33مدیر :  3

 تجاری  ساله ثبت شرکت با الیسنس 3اخذ اقامت و آیدی کارت 

 



 ه : شمار
 اریخ : ت

 درهم هزار 26:  مدیر 1

 هزار درهم 30مدیر :  2

 هزار درهم 36مدیر :  3

  جنرال  با الیسنسساله ثبت شرکت  3اخذ اقامت و آیدی کارت 

 درهم هزار 40:  مدیر 1 

 هزار درهم 45مدیر :  2

 هزار درهم 54مدیر :  3

 موارد مربوط به هزینه های اضافه در صورت درخواست مشتری در صورت درخواست 4-5

از الیسنس ها مذکور جز فعالیت  ها زیر مجموعه هر کدامدرصد فعالیت 80قابل ذکر است قیمت ها مذکور صرفا برای مشاغل بیسیک لحاظ میگردد)

 های بیسیک میباشد(

 پزشکی، کلینیک تاسیس  مانند خاص هاییفعالیت  بایست قبل از هراقدامی جداگانه برای ثبت شرکت باو نماینده فروش )آژانس( می

 و شده تمام قیمت لحاظ از..... و  کافی شاپ تاسیس سالن زیبایی زنان/مردان ، تاسیس رنت کاری خودرو، تاسیس نمایشگاه خودرو و تاسیس رستوران و

 ماهنگی الزم را به عمل آورد.ه( کارگزار) شرکت با دبی شهر امارات کشور در نظر مورد بیزینس قانونی شروط

 گردد.هزار درهم به مبالغ فوق الذکر اضافه می 2مبلغ  VIPهمچنین در صورت درخواست خدمات 

 انجام و( کارگزار) شرکت توسط دبی شهر در  مربوط به ترانسفر مشتری/مشتریان جهت انجام خدمات پروسه ثبت شرکت و اخذ اقامت VIPخدمات 

 .میباشد مشتریان/مشتری  برای ساعته و 6 چک مدیکال پروسه

 شود.ساعته آماده می 24گردد پاسخ مدیکال چک عادی خاطر نشان می

  نماینده فروش )آژانس(حدود اختیارات  -5ماده 

 مندرج  نماینده فروش )آژانس( به نمایندگی از طرف شرکت اجازه دارد در چهارچوب ضوابط اعالمی و موازین جاری مبادرت به فروش پکیج ها مربوطه

 .نماید 4 ماده در

 تعهدات نماینده فروش)آژانس( -6ماده 

 اقامت اخذ روز به شرایط) کارگزار شرکت بوسیله که مینماید فروش قرارداد عقد به بادرتم هنگامی است موظف و مکلف  نماینده فروش )آژانس( -6-1

 باشد و اطالعات با کارگزار به روز گردد. شده تایید(  دبی در شرکت ثبت طریق از امارات

 با و کارگزار شرکت هماهنگی با قیمت افزایش بایستمی معهذا میباشد شرکت سوی از اعالمی های نرخ در  تغییر به مجاز  نماینده فروش)آژانس( -6-2

 .گردد انجام بازار رقابتی مارکت به توجه

 

 مرحله 2بایست به ارز درهم و به تضمین نماینده فروش)آژانس( با شرکت کارگزار و در طی تعهد تسویه حساب مالی قراداد های فروش می -6-3

 (مرحله اول پس از پایان پروسه ثبت شرکت )صدور الیسنس

 انجام گردد. یید اقامت مشتری انجام مدیکال چکمرحله دوم پس از تا

 می باشد.ری متقاضی خدمات به شرکت کارگزارنماینده فروش مکلف به ارائه تضامین کافی تسویه حساب مالی خود با مشت
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انواع خدماتی /تجاری/جنرال تریدینگ( و تعداد نماینده فروش)آژانس( مکلف است عینا نوع درخواست مشتری )نوع الیسنس و مجوز شرکت از  6-4

 طریق از  رامدارک هویتی ) مشتری / مشتریان ( PDFجهت اخذ موافقه اولیه به همراه تصویر اسکن شده با فرمت را  مدیر  (3الی  1مدیران شرکت )

و این  بوده درهم 255 اقتصادی و فدرال اداره اولیه موافقه تایید و ثبتهزینه  مبلغ است ذکر قابل رساند کارگزار شرکت اطالع به ایمیل یا آپ واتس

 گردد و تصویر موافقه تحویل نماینده فروش )آژانس( خواهد شد.مبلغ قبل از حضور مشتری در دبی جهت انجام پروسه توسط کارگزار پرداخت می

و  PDF فرمت با شده اسکن صورت به مشتریان/مشتری ارکمد 6-4 تبصره  نماینده فروش )آژانس( مکلف است جهت اخذ موافقه اول مندرج در 6-5

 با وضوح بسیار باال تحویل شرکت )کارگزار( نماید.

 مدارک به شرح ذیل میباشد.

 تصویر پاسپورت-1

 روزه 14تصویر ویزا -2

 تصویر صفحات شناسنامه-3

 تصویر کارت ملی )پشت و رو(-4

 فایل عکس زمینه سفید جدید-5

 بایست در سفر به دبی همراه مشتری باشد.مدارک فوق الذکر می که اصل آن همراه سایر

گردد مشتری/مشتریان فقط مربوط به افرادی است که متقاضی مدیریت شرکت بوده و مجددا تاکید می 6-5مدارک فوق الذکر در ماده تبصره  6-6

مدیران را به اطالع نماینده فروش )آژانس( رساند و آژانس نیز مکلف بایست کتبا نوع الیسنس شرکت، نوع فعالیت شرکت و میزان سهم هر نفر از می

 است این نامه درخواست را همراه با سایر مدارک فوق الذکر به شرکت )کارگزار( تسلیم نمایید.

سفر مشتری به دبی )رزرو هتل و هفته بعد از اخذ موافقه اولیه از شرکت )کارگزار( نسبت به تنظیم برنامه  1نماینده فروش )آژانس( مکلف است تا  6-7

 بلیط پرواز( و اطالع به شرکت )کارگزار( اقدام نمایید.

 در صورت کنسلی به هر دلیلی

درهم را با شرکت )کارگزار( تسویه  355درهم کارمزد خدمات جمعاً  100درهم هزینه موافقه اولیه + مبلغ  255بایست مبلغ نماینده فروش )آژانس( می

  نمایید.

 تعهدات شرکت )کارگزار( -7ماده 

 

( شرکت )کارگزار( مکلف است اطالعات و قوانین بروز مهاجرتی از طریق ثبت شرکت در شهر دبی کشور امارات را به اطالع نماینده فروش )آژانس 7-1

 رسانده و همواره با نماینده ایشان در ارتباط باشد.

 قیمت با فقط مالی تسویه به موظف و دهد انجام ایشان درخواست  وش )آژانس( را در زمینهشرکت )کارگزار( مکلف است عینا درخواست نماینده فر 7-2

 بایست در خصوص قیمت اعالم شده آژانس به مشتریمیبوده و از هرگونه دریافت وجه اضافی خودداری نمایید و همچنین  همکاری ها پکیج

 هماهنگ باشد. ) آژانس ( راز دار بوده و در این خصوص با نماینده فروش

نسبت به انجام  6-5شرکت )کارگزار( مکلف است به محض دریافت نامه درخواست آژانس و سایر مدارک هویتی مشتری مندرج در ماده تبصره  7-3

 تحویل الزم اقدام و اطالع جهت را مربوطه فایل دریافت محض به و نموده اقدام دبی اقتصادی  پروسه اخذ موافقه اولیه اداره

 نماینده فروش )آژانس( نماید.
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شرکت )کارگزار( مکلف است پس از حضور مشتری در دبی نسبت به هماهنگی با ایشان جهت حضور در محل شرکت )کارگزار( اقدام و ایشان را  7-4

 .جهت انجام پروسه ثبت شرکت )تایید نام تجاری شرکت به زبان عربی( و صدور الیسنس اقدام نمایید

 نماید.ها همکاری اضافه میقیمت به درهمی هزار 2 معادل هزینه عربی  ت درخواست ثبت نام شرکت به غیر از زبانالزم به ذکر اس

 که بهتر است در قراداد فی مابین مشتری و نماینده فروش )آژانس( لحاظ گردد.

 کشور امارات متحده عربی  و بعد از اخذ موافقه امیگریشنینماید ها اقدام تکمیل و ثبت کلیه اپلیکیشن فرم به  نسبتشرکت )کارگزار( مکلف است  7-5

 .میباشد جهت انجام خدمات مدیکال چک  ) مشتری مشتریان( ایشانو مکلف به همراهی مشتری/مشتریان اقدام 

 ساعته 24مدیکال چک عادی 

 شش ساعته   vipمدیکال چک 

و هپاتیت و  HIVاز لحاظ بیماری های مسری از جمله  یدامارات را دارند باکشور ت تذکر: بنابر قوانین دولت امارات اتباع خارجی که قصد اخذ اقام

 بوبرکلوزیس )سل( در سالمت باشند.

 

شرکت )کارگزار( مکلف است پس از دریافت پاسخ تایید سالمت )مدیکال چک( نسبت به تکمیل اپلیکیشن فرم آیدی کارت و برچسب اقامت  7-6

 .آورد بعمل الزم اقدام  به برچسب نمودن ویزا اقامت در پاسپورت ایشان در یکی از ادارات فدرال مهاجرت دبیمشتری/مشتریان اقدام و نسبت 

 مدت زمان انجام پروسه ثبت شرکت و اخذ برچسب اقامت مشتری/مشتریان-8ماده 

روز زمان برده و مشتری  10الی  7نفره  3ها شرکتروز و برای  7الی  5نفره حدودا  2یا  1های کل پروسه ثبت شرکت و اخذ اقامت برای شرکت 8-1

 مکلف به حضور در شهر دبی در مدت انجام پروسه میباشد.

 

روز جهت انجام مدیکال چک و برچسب  2انجام خدمات به صورت آنالین و وکالتی نیز ممکن بوده و مشتری/مشتریان در این شرایط فقط به مدت  8-2

 پروسه ها هزینه پرداخت و وکالتی صورت به امور انجام به  بی حضور داشته باشند بدیهی است در این حالت باتوجهبایست در دنمودن ویزا اقامت می

درصد قیمت پکیج درخواستی به صورت پیش پرداخت از طرف 80بایست در ابتدا درخواست وسط شرکت )کارگزار( میت اقامت و شرکت ثبت

 )کارگزار( تسویه گردد.مشتری/نماینده فروش )آژانس( با شرکت 

 )خانواده مشتری/ مشتریان(شرایط و هزینه های پروسه اقامت و آیدی کارت افراد تحت تکفل -9ماده 

 شرکت مکلف است بعد از انجام و تکمیل پروسه اقامت و آیدی کارت امارات مدیران در صورت درخواست ایشان با هماهنگی نماینده فروش)آژانس( 9-1

 ایشان به شرح ذیل اقدام نماید .کارت افراد خانواده تحت تکفل روسه اخذ اقامت و آیدی نسبت به انجام پ

 همسر )زن/شوهر( ،

 ساله( 1ساله( و والدین تحت تکفل )اقامت  3ل سن و مونث مجرد بدون محدودیت سنی )اقامت سا 25 تا ذکور فرزند  فرزندان تحت تکفل

 .) هر نفر اعضای خانواده تحت تکفل(هزار درهم  4.5ر نفر دریافت هزینه رسومات دولتی ه 9-2

ت هزینه مندرج در ماده دریاف با تکفل تحت افراد اقامت پروسه انجام جهت خود مشتری درخواست صورت در  نماینده فروش)آژانس( مکلف است 9-3

 به اضافه کارمزد خود2-9تبصره 

 و امارات در ایران کنسولگری ترجمه  تصویر پاسپورت ایشان را جهت انجام امور و اصل مدارک سند ازدواج زوجین و شناسنامه همسر و فرزندان و

 .دهد قرار( کارگزار) شرکت اختیار در امارات خارجه امور وزارت تاییدیه
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 نمایند پنهان را  اطالعاتی یا و نمایند ارائه جعلی مدارک و اظهارات امور انجام جهت  در صورتی که مشتری -10ماده 

 همین دلیل پروسهو به 

 وجه هیچ به( کارگزار) شرکت و است  ثبت شرکت و اخذ اقامت ایشان با مشکل مواجه گردد مسئولیت حقوقی آن بعهده مشتری

 مسولیتی نخواهد داشت.

ر صورت اقدام شرکت ساعت معتبر بوده و بعد از آن د 24حق انصراف از قرارداد فی مابین مشتری با نماینده فروش)آژانس( حداکثر تا  - 11ماده 

 درهم اقدام نمایید. 355بایست نسبت به پرداخت )کارگزار( برای اخذ موافقه اولیه می

( و نماینده فروش)آژانس( برای هر کیس و مشتری فقط با ارائه قرارداد کتبی امضا شده مشتری با آژانس و کارگزار) شرکت مابین دادفی قرار -  12ماده

 تبر میباشد.اخذ تضامین مالی کافی مع

 در صورت وجود هر گونه اشکال قانونی در بحث ورود و خروج از کشور مشتری/مشتریان که منجر به عدم اقدامات الزم برای ثبت شرکت -13ماده 

 .داشت نخواهد تعهدی خصوص این در( کارگزار) شرکت و بوده  و اخذ اقامت توسط کارگزار گردد مسئولیت بعهده مشتری

 

 ارگانها و اداره تعطیلی و  -تظاهرات -شورش -اغتشاش -تحریم -جنگ -زلزله –در صورت بروز حوادث غیر قابل پیش بینی اعم از سیل  - 14ماده 

قبال ثبت ده عربی به دالیل سیاسی و عدم ارائه خدمات به ایرانیان و تغییرقوانین و قواعد خاصی حاکمیتی شرکت)کارگزار( تعهدی در متح امارات کشور

 شرکت و اقامت نخواهد داشت و تنها پیش پرداخت عودت میگردد.

 

 اقامت اخذ و شرکت ثبت خدمات ارائه برای مانعی تحریمی – سیاسی– امنیتی دالیل از یک هیچ به که میگردد متعهد  مشتری/مشتریان- 15ماده 

 در این صورت عدم امکان ارائه خدمات موضوع این قرارداد تعهدی متوجه شرکت )کارگزار(نخواهد بود.  در کشور امارات متحده عربی را نخواهد داشت.

 

و نماینده  شرکت )کارگزار(مشتری/مشتریان مکلفند راسا یا از طریق نماینده فروش )آژانس( نشانی دقیق محل اقامت خود را در شهر دبی به - 16ماده 

 مرحله هر در هویتی مدارک  شتنایشان اطالع دهد و با دردست دا

  شرکت )کارگزار( و بوده  ایشان ی اعالمی جهت انجام پروسه به عهدجهت انجام امور ثبت شرکت و اخذ اقامت حاضر باشد .عدم حضور ایشان در زمانها

 .داشت نخواهد تعهدی  ه ثبت شرکت و اخذ اقامت ایشانپروس شدن  طوالنی یا انجام عدم در

 تعطیالت رسمی در کشور مطبوع به عنوان روز کاری تلقی نمیگردد و موسسه تنها به ارائه خدمات در روزهای کاری-17ماده 

 خواهد بود.

 ا حکم واحد تنظیم و اجرا میگردد.ماده و تبصره ب 17این قرار داد در دو نسخه با 

 امضا و مهر شرکت )کارگزار(

 

 

 امضا و مهر نماینده فروش)آژانس(

 


