
 ی رارداد جعاله ملکق

 ن قراردادیطرف  -۱ماده 

 طرف اول قرارداد 

 جاعل )پرداخت کننده اجرت در برابر کار( 

  یل.. کد م……………………. به شماره شناسنامه  ……………….. فرزند  ………………………  یخانم/ آقا

 ..……………… همراه   ………………….. تلفن ثابت  ……………صادره از    …………………

 ..………………………………………………………………………………………………………… ساکن 

 طرف دوم قرارداد  

 د انجام دهد( ی که کار با  یعامل )شخص

  ی. کد مل…………………….. به شماره شناسنامه  ……………….. فرزند  ………………………  یخانم/آقا 

 ..……………… همراه   ………………….. تلفن ثابت……………صادره از    …………………

 ..………………………………………………………………………………………………………… ساکن 

 مورد جعاله  -۲ماده 

…………………………………………………………………………………………………… 

 حق الجعاله )اجرت کار( و نحوه پرداخت آن( ۳ماده 

ده آن  ی تومان است که جاعل متعهد گرد  ……………… ج معادل  یال وجه رایر   ……………………اجرت عامل در انجام مورد جعاله مبلغ  

 .ان مدت مرقوم نقداً به عامل بپردازدی را در پا

  



 مدت قرارداد -۴ماده 

 .ی .. ماه/سال کامل شمس………………………ت  ی .. لغا……………………خ  یاز تار

  

 ن یتعهدات طرف -۵ماده 

 .در نظر گرفت   ن قراردادیطرف  یرا برا  یتوان تعهدات ین قسمت با توجه به مورد جعاله م یدر ا

  

 ط قرارداد ی شرا  -۶ماده 

 .ره به عهده عامل است یمه و غیکارگران و حق ب  یا یه، لوازم کار، دستمزد و مزاید مواد اولیاز خر   یناش   یهانه یه هز یکل -۱

اگر جاعل در اثناء عمل رجوع    یا قبل از شروع به عمل دارد ولیده و  ی که عمل به اتمام نرس  ین جعاله را مادامین حق رجوع از ایک از طرفی هر   -۲

 .ز شده باشد یکه انجام داده بدهد هرچند فسخ از طرف خود عامل ن  ید اجرت المثل عمل عامل را به نسبت عملید با ینما

 .باشد   یافت تمامت جعل )عوض کار( موکول به انجام جعاله در موعد مقرر می استحقاق عامل به در -۳

  

 وجه التزام   -۷ماده 

ر در انجام مورد جعاله عامل متعهد  ید و در صورت تأخیمدت مرقوم اقدام نما  یل و انجام به موقع مورد جعاله طی و ملتزم است که در تحو   عامل متعهد

ر بپردازد و جاعل حق  ی.. تومان به عنوان وجه التزام به جاعل بابت هر روز تأخ……………ال معادل  ی ر  …………………است روزانه مبلغ  

 .را بپردازد   یر از اجرت کسر و باقیتومان وجه التزام مذکور را در صورت تأخ  ………………ال معادل  ی. ر……………… دارد روزانه مبلغ  

  

 مرجع حل اختالف  -۸ماده 



خانم/    ین داوریت مزبور، طرفیمندرج در صورت وضع  یز در رابطه با حسن انجام کار طبق مشخصات فنین و نی ماب  یدر صورت بروز هرگونه اختالف ف

.. را  ………………………………………ساکن    ………………شماره شناسنامه   ..  ………….. فرزند  ………………  یآقا

نفع  یرقابل اعتراض بوده و الزم االجراء است و ذیو غ   قاطع  ین در مورد ارجاعیطرف  یآن داور برا  یرفته و مورد را به داور مزبور ارجاع کرده و رأی پذ

 .د یل به دادگاه صالحه مراجعه نما یحق دارد در صورت تما 

  

 ن یاقامتگاه طرف  -۹ماده 

آنان    ین قرارداد نوشته شده و اقامتگاه قانونین که در ا یطرف  ید کتباً به نشانین قرارداد با یهرگونه اخطار، درخواست و مکاتبه در خصوص مفاد ا

گر اطالع داده شود و در صورت  ید  د بالفاصله کتباً به طرفی ست محل جدی بایر کند میین محل تغیکه ا  یشود ارسال گردد. در صورت ی محسوب م

 .خواهد شد   ی، ابالغ شده تلقیسابق و  یا مکاتبه به اقامتگاه قانونی تخلف، ارسال اخطار، درخواست  

  

 قرارداد ینسخه ها -۱۰ماده 

اد و مندرجات آن  د و مفی ن مبادله گردین طرفیم و بینسخه با اعتبار واحد تنظ   …. در  ………………خ  ین قرارداد مشتمل بر ده ماده در تار یا

 .باشد   ین میمورد توافق کامل طرف

 امضاء طرف دوم قرارداد )عامل(                                                 امضاء طرف اول قرارداد )جاعل(    

  

 


