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 شرایط اخذ نمایند گی فروش شرکت سیما سیستم آریا

سیما ضمن تقدیر و تشکر از اینکه تمایل به پیوستن به خانواده بزرگ 

 .را دارید سیستم 
 

از متقاضیان عزیز خواهشمندیم به لحاظ حجم زیاد درخواست جهت اخذ 

نمایندگی قبل از اعالم تمایل شرایط زیر را مطالعه نموده سپس اقدام 

 :یندنما

یا شخصي اعطا می شود که  فروشگاه و به شرکت، سیما سیستمنمایندگی  - 1

 در زمینه فروش تجهیزات و( سال3حداقل )ای سابقه کاری مناسب دار

ملزومات کامیپوتری با مارکهای مختلف علی الخصوص تجهیزات شبکه را 

ز نی( حوزه فعالیت)رت در منطقه مربوطه دارا باشد و نیز دارای حسن شه

 .باشد

 6ماهه و  3اف تعیین شده فروش در دوره های موفقیت در رسیدن به اهد -2
این دوره زمان مناسبی  .ماهه جهت اخذنمایندگی مجاز فروش دائم می باشد

را به كارشناسان شرکت می دهد که یك دوره ارزیابی نسبت به متقاضی 

خود را انجام دهند و نیز زماني است برای متقاضی که بازار منطقه 

نین تقاضای مخاطبان منطقه مطلع شود و نحوه فروش و همچ از بررسی کرده و

طول این مدت شرکت توانایهای مالی و اعتباری متقاضی را  همچنین در

بدیهی است در این مدت متقاضی باید به خرید خود  بررسی می نماید،

الزم ادامه داده تا واحد مالی شرکت حد گردش مالی وی را بدست آورد، 

به ذکر است که در این مدت هیچ اجباری به خرید تعدادی و یا خرید 

دش مالی به اختصاص سقف کاالی بخصوصی وجود ندارد اما جمع مبلغ گر

 .بعد از گذراندن این دوره بسیار کمک خواهد نمود ( حد)اعتباری 

سیما سیستم آریا از پاسخ به متقاضیاني كه هیچگونه خرید و : تبصره 

 .اري با این شركت نداشته اند معذور استگردش ك

سبد خرید به این معناست که نماینده بعد از طی دوره  :سبد خرید  -3

 (تا سقف اعتباری)ماهه  باید سبدی از کاالهای شرکت را  6ماهه و  3های 
بدیهی است کاالها بصورت فاکتور قطعی عمل شده و . هر ماه خرید نماید

 .ه می باشد فروش آنها بر عهده نمایند

کاالهایی که در سبد خرید نماینده وجود دارد شامل ضمانت قیمت  :تبصره 

پایان هر ماه نتوانسته باشد تعدادی  می باشد یعنی اگر نماینده ای در

از کاالها ی سبد خرید خود را بفروشد و این اقالم باقی مانده باشد و 

کاهش داده باشد  طول این مدت شرکت براساس سیاستهای فروش قیمت را در

مابالتفاوت آن تعداد از کاالهای که در نزد نماینده باقی مانده است 

 .بصورت نقدی و یا کاال جبران می نماید ( با بررسی)را 

ابتدا متقاضی بایستي فرم  :تکمیل و ارسال فرمهای نمایندگی  -4

درانتهای )را تکمیل و ارسال نماید ( فرم شماره یك)درخواست مقدماتی

که از طرف شرکت برای وی ( فرم شماره دو)و فرم بعدی ( ین صفحههم

به همراه كپي  ارسال میشود را بادقت و بیان واقعیت تکمیل کرده و

فاکس و یا ایمیل  ،كاري خود برای شرکت از طریق پست مدارك و سوابق

 ارسال نماید 

 .كپي مدارك ارسالي مي بایست برابر اصل شده باشد :تــوّجه 

 تكمیل و ارسال مدارك نمایندگي هیچگونه تعهدي براي گزینش و :تبصره 
 .یا انتخاب نماینده براي شركت ایجاد نمي كند
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  مشخصات حقوقی  :1جدول شماره 

 :  نام شرکت

                                                                                               :  شرکتآدرس 

 : کد پستی

 

         :      شهرستان/کد شهر                         شماره تلفن 

 :ایمیل                        :تلفن همراه

اسامی مدیران شرکت براساس آخرین تغییرات مندرج در  :2جدول شماره 

 روزنامه رسمی

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 حق امضاء سمت در شرکت کد ملی

تاریخ 

انقضاء 

 یاراتاخت

درصد 

 سهم

رئیس هیات    1

 مدیره

   

نایب رئیس    2

 هیات مدیره

   

    مدیر عامل    3

عضو هیات    4

 مدیره

   

عضو هیات    5

 مدیره

   

عضو هیات    6

 مدیره

   

 شرکتمشخصات   :3جدول شماره 

 وضعیت مالکیت  :4جدول شماره 

 : توضیحات سایر مسکونی اداری تجارینوع 

  : ثبتمحل   : ثبتشماره   : شرکتنوع 

  : سابقه فعالیت  : مایه پرداخت شدهسر  : سرمایه ثبت شده  : تاسیستاریخ 

 :مدت شرکت   :موضوع شرکت 

 

 :شناسه ملی شرکت

 

 :کد اقتصادی

 : فعالیت اصلی شرکت براساس مجوز فعالیت
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کاربری 

محل 

 فعالیت

    

نوع 

مالکیت 

 شرکت 

 : توضیحات سایر تعاونی دولتی خصوصی

    

نوع 

 شرکت

سهامی 

 عام

سهامی 

 خاص 

مسئولیت 

 محدود 

 : توضیحات سایر

    

نوع 

تملک 

محل 

 فعالیت

 : توضیحات سایر سرقفلی استجاری شخصی

    

 

 وضعیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری  :5جدول شماره

نام بانک  ردیف

 یا موسسه

نام 

 هشعب

شماره تلفن و کد 

 شهرستان

تاریخ  شماره حساب

 تاح حسابافت

 صاحب حساب

1       

2       

3       

4       

 شرکاء و میزان سهام   :6جدول شماره

 سایر 4شریک  3شریک  2شریک  1شریک  ردیف

نام و نام 

 خانوادگی
     

      نام پدر

شماره 

 شناسنامه
     

      کد ملی

پست 

 رونیکیالکت
  

 
  

      تلفن

      تلفن همراه

      میزان سهام

      سایر

درصورت اخذ نمایندگی فروش چه تضمینی می توانید ارائه   :7جدول شماره 

 فرمائید

ضمانت  -3 سفته    -2 چک    -1

 بانکی    

ضمانت ملکی     -4

 

 سایر    -5
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 :توضیحات  :مشخصات تضمین

 :آدرس منزل 

تلفن                              :تلفن ثابت                                      :کد پستی 

  :همراه 

 

 

 

 

 

 نمایندگی شرکتهای همکار   :8جدول شماره 

 نام شرکت ردیف
مدت زمان 

 فعالیت
 شماره تماس نام کاال نام مسئول

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

 نه عرضه کاالی مربوطه بر حسب نوع کاال دارای امتیاز ویژه سابقه فعالیت در زمی

 .می باشد

پیش بینی شما از میزان خریدتان از شرکت سیما سیستم   :9جدول شماره 

 آریا در ماه چقدر است؟ 

 توضیحات (لایر ) میزان خرید  نام محصوالت و مدل ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    
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11    

  داشتن تعمیرگاه سرویس و خدمات پس از فروش گرچه الزامی نبوده لیکن امتیاز ویژه

 .محسوب می شود

 شرح فعالیت   :11جدول شماره

 توضیحات عضو کدام مرکز هستید نوع فعالیت ردیف

 :   فروش مصرف کننده  1

 :     فروش و نصب 

 :      توزیع کننده 

 :      سایر 

:     ی انفورماتیک شورای عال

 

:    سازمان نظام صنفی رایانه 

 

:       اتحادیه ماشینهای اداری 

 

 :    سایر 

 

 تعداد پرسنل  :11جدول شماره 

تعداد پرسنل بخش   

 )      (فروش 
تعداد پرسنل بخش سرویس 

)       ( 
)      تعداد کل پرسنل 

) 

 معرف ها  :21جدول شماره 

 را به عنوان معرف ذكر نمائید ي معتبرنام سه شركت تجار

 1شركت 

 2شركت

 3شركت

 فروشگاه فعالیت دارید؟/محل فعلي شركت چند سال با این اسم و در

  همین اسم دارید ؟ آیا شعبات دیگري نیز با

لطفًا میزان و محل آنرا مشخص . آیا توانایی سپردن ضمانت ملکی را دارا می باشید

 ؟نمائید

 لطفًا حجم گردش عملیاتی سالیانه خود را قید نمائید :31 جدول شماره

 
 

لطفا حجم خرید خود را از شرکت سیما سیستم آریا قید  :14جدول شماره 

 فرمائید؟

 

 

:                                                     نام و نام خانوادگی تکمیل کننده 

 :نام و نام خانوادگی مدیر    
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                                                                             :  امضاء 

 :امضاء          

:                                                                                  تاریخ 

 :تاریخ       
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اعطاي مدارك مورد نیاز شركت سیما سیستم آریا براي : 15جدول شماره  

  نمایندگي فروش به شرح ذیل مي باشد

 پرسشنامه تكمیل شده اعطاي نمایندگي فروش -1

 شناسنامه و كارت ملي مدیر و یا مدیرانبرابر اصل كپي  -2

در صورت )اجاره نامه محل كسب برابر اصل پي ویاکسند مالكیت برابر اصل كپي  -3

 (مي استاجاره اي بودن محل كسب، ارائه كپي یك سند مالكیت دیگر الزا

 .ماهه اخیر حساب بانكي كه چك تضمین از آن صادر مي شود 6پرینت اصل  -4

شركت سیما سیستم " چك ضمانت از حسابي كه چك خرید صادر مي گردد در وجه  -5

توضیح اینكه فقط چك از حساب هاي )، بدون ذكر بابت و بدون تاریخ "آریا

ك حساب هاي عادي لطفا از ارسال چ -.باشد مورد قبول مي onlineفراگیر و 

        .ضمنا مبلغ چک تا سقف سه برابر مبلغ خرید می باشد (.خودداري نمائید

یك امضا رو و دو )ریا بدون پسوند و پیشوند آسفته در وجه شركت سیما سیستم  -6

به همراه دو امضا ضامن در پشت سفته و كپي مدارك ( امضا در پشت سفته

 شناسایي، آدرس و شماره تماس ضامن 

 پي جواز كسب و یا روزنامه رسمي در صورت ثبت شركتك -7

 (شرکتها)کپی آگهی تاسیس شرکت  -8

 (شرکتها)کپی اساسنامه شرکت  -9

 (شرکتها)تغییرات شرکت  روزنامه رسمی اخرین کپی آگهی -11

 دو قطعه عکس از صاحب مجموعه  -11

  کس از دورنمای محل فعالیتع -12

 عکس از داخل فروشگاه  -13

 :چک لیست 

 مشخصات حقوقی: 1ره جدول شما       

اسامی مدیران شرکت براساس آخرین تغییرات مندرج در : 2جدول شماره        

 روزنامه رسمی

 مشخصات فروشگاه: 3جدول شماره        

 وضعیت مالکیت: 4جدول شماره       

 وضعیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری  : 5جدول شماره       

 شرکاء و میزان سهام       : 6جدول شماره       

در صورت اخذ نمایندگی فروش چه تضمینی می توانید ارائه : 7جدول شماره       

 فرمائید

 نمایندگی شرکتهای همکار: 8جدول شماره       

پیش بینی شما از میزان خریدتان از شرکت سیما سیستم : 9جدول شماره       

 آریا در ماه چقدر است؟

 شرح فعالیت: 11جدول شماره       

 تعداد پرسنل: 11جدول شماره      

 معرف ها: 12جدول شماره       

 لطفا حجم گردش عملیاتی سالیانه خود را قید نمایئد: 13جدول شماره       

لطفا حجم خرید خود را از شرکت سیما سیستم آریا قید : 14جدول شماره       

 فرمائید؟

مدارک مورد نیاز شرکت سیما سیستم آریا برای اعطای : 15شماره  جدول      

   نمایندگی فروش

 


