
 "هوالرحمان"

 قرارداد جعاله

 طرفین قرارداد: -1ماده 

 طرف اوّل قرارداد:

 ......................... صادره ازملی  ......................... کد......................... به شماره شناسنامه ......................... فرزند  جاعل: خانم / آقای:

 ......................... .......................... ساکن همراه  .........................ثابت  تلفن .........................

 طرف دوم قرارداد:

 ......................... صادره ازملی  ......................... کد......................... به شماره شناسنامه ......................... فرزند  : خانم / آقای:عامل

 ......................... .......................... ساکن همراه  .........................ثابت  تلفن .........................

 مورد جعاله: -2ماده 

مراجعه به ادارات، سازمانها، نهادها، مراجع قضایی و انتظامی، اخذ وکیل، دخالت در هر امری که جهت استیفای حقوق جاعل 

 ه گرما گستر مفید باشد.در خصوص احقاق حق نسبت به کارخان

 حق الجعاله: -3ماده 

پنجاه درصد از کل مورد جعاله که استیفای حقوق جاعل باشد که جاعل متعهد گردیده آن را در پایان مدت مرقوم به و همزمان 

 گردد.با استیفای حقوق جاعل به عامل تحویل می

 مدت قرارداد: -4ماده 

 سی.ماه / سال کامل شم .........................لغایت  .........................از تاریخ 

 تعهدات طرفین: -5ماده 

 جاعل متعهد گردید که در هنگام استیفای حقوق خود حق الجعاله را به عامل تحویل دهد.

 شرایط قرارداد: -6ماده 

 های ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله و غیره به عهده عامل است.کلیه هزینه -1

 ه عمل به اتمام نرسیده و یا قبل از شروع به عمل ندارد.هر یک از طرفین حق رجوع از این جعاله را مادامی ک -2

 باشد.استحقاق عامل به دریافت تمامت جعل )عوض کار( موکول به انجام جعاله در موعد مقرر می -3

 مرجع حل اختالف: -7ماده 

 در صورت وضعیت در صورت بروز هرگونه اختالف فی ما بین و نیز در رابطه با حسن انجام کار طبق مشخصات فنی مندرج

 2از  1صفحه 



و  .........................ساکن  .........................شماره شناسنامه  .........................فرزند  .........................مزبور، طرفین داوری خانم / آقای 

قاطع و غیر قابل را پذیرفته و مورد را به داور مزبور ارجاع کرده و رأی آن داور برای طرفین در مورد ارجاعی  .........................آقای 

 به دادگاه صالحه، مراجعه نماید. ،یلاعتراض بوده و الزم االجراءِ است و ذینفع حق دارد که در صورت تما

 اقامتگاه طرفین: -8ماده 

هرگونه اخطار، درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد این قرارداد باید کتباً به نشانی طرفین که در این قرارداد نوشته شده و 

کتباً به  بایست محل جدید بالفاصلهدر صورتی که این محل تغییر کند، می شود ارسال گردد.اقامتگاه قانونی آنان محسوب می

صورت تخلف، ارسال اخطار، درخواست یا مکاتبه به اقامتگاه قانونی سابق وی، ابالغ شده تلقی  طرف دیگر اطالع داده شود و در

 خواهد شد.

 های قرارداد:نسخه -9ماده 

نسخه، با اعتبار واحد، تنظیم و بین طرفین مبادله گردید  .........................در  .........................ماده در تاریخ  9این قرارداد مشتمل بر 

 باشد.طرفین می افق کاملوو مفاد و مندرجات آن مورد ت

 

 

 

 پایان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2از  2صفحه 


