
 بسمه تعالی
 قرارداد جعاله

  :شماره
:  تاریخ

از فصل هفتم قانون مدنی بین طرفین قرار داد که در ذیل مشخصات آنها ذکر شده  570 الی 561و نیز  19و10این قرارداد بر اساس مواد 

 است تنظیم و تحریر گردیده است .

 قرار دادهاي جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل گویند.از فصل هفتم قانون مدنی در  562الف:به استناد ماده 

ب: قراردادهاي اصلی:قراردادي است که در نتیجه فعالیت عاملین بین جاعل (پیمانکار)و کارفرما منعقد می گرددو جاعل متعهد است 

رار دهد که این نسخه جزء ال ینفک قرارداد محسوب یک نسخه از رونوشت قرارداد اصلی را بال فاصله پس از امضاء در اختیار عامل ق

 می گردد

 طرفین قرارداد:–ماده یک 

 الف:جاعل

 ……………به عنوان رئیس هیأت مدیره به کد ملی:  ..………………مهندس  :آقايبه نمایندگی  ............شرکت 

 :ب: عامل

..……………به کد ملی:  …………… :آقاي 

وپیگیري امور کار فرما در جهت شناسایی وتالش براي انعقاد قراردادهاي انجام کار در زمینه هاي : مشاوره موضوع جعاله -ماده دو

د. از جمله مختلف اعم از پیمانکاري با تمام شقوق وسایر مواردي که امکان ورود مجموعه کارفرما جهت انجام آن موجود می باش

 .زیر سازي وپل و تونل راه آهن شامل  موضوع پروژه

 مدت جعاله:-سهماده  
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ودر صورت عدم انعقاد  تا زمان ابتیاع قرارداد اصلی از کارفرما می باشدتبصره یک: مدت این قرارداد از تاریخ انعقاد و مبادله آن 

  قرارداد اصلی فسخ می گردد.

و تسویه با کارفرما  اتمام پروژه تبصره دو : در صورت امضاء قرارداد اصلی با کارفرما این قرارداد جعاله تا پایان مدت قرارداد اصلی و

 معتبر می باشد.

تبصره سه: در صورت عدم انعقاد قرارداد اصلی بین جاعل و کار فرماي پروژه و فسخ قرارداد جعاله کلیه اسناد مکاتباتی و مالی فی مابین 

 بدون هیچ قید و شرط مسترد می گردد.

 ماده چهار: میزان جعل و نحوه پرداخت:

قرار داد اصلی  عقد نهایی هنگام میزانکه کیلومتر می باشد  یکصدوشصتاولیه قرارداد اصلی حدود مقدارآورد  تبصره چهار: بر

 مشخص خواهد شد.

بابت قرار  از میزان کل پیمان درصد)کل مبلغ ریالی(شش  %6مبلغ  این قرارداد عامل مستحق دریافت 2: در مقابل انجام  ماده پنج هماد

 نماید می باشد که به صورت ذیل بایستی از سوي جاعل پرداخت گردد.قرارداد اصلی با جاعل منعقد می  که کارفرما طی يداد

(پنجاه درصد)از کل مبلغ دستمزد قرارداد از محل پیش پرداخت دریافتی به عامل در قبال اخذ ضمانت بانکی از یکی از بانک %50الف

نامه فوق متناسب با یشرفت کار و دریافت ضمانت .یان ودي)پرداخت می شود هاي (سپه،تجارت،صادرات،اقتصاد نوین،پاسارگادوپارس

 گردد.به نفع عامل مستهلک میصورت وضعیتها 

متناسب با تایید ودریافت هر صورت وضعیت موقت وتا پایان صورت قرارداددستمزد از کل مبلغ  (پنجاهدرصد)باقیمانده %50 ب)

 .وضعیت قطعی تسویه حساب می گردد

 صورت انعقاد قرارداد اصلی چنانچه پیمانکار از ادامه کار خود داري نماید عامل مستحق دریافت دستمزد تعیینی می باشد.ح در 

 ششه ماد

چنانچه مبلغ قرارداد اصلی پروژه( کل مبلغ پیمان) که عاملین در جهت جذب و انعقاد آن به نفع جاعل می باشد افزایش یا کاهش یابد 

وبه میزان تعدیل قراردادحقوق  می گرددنیز  لی شامل عاملینتعدیوهر گونه  کاهش می یابد یزان جعل افزایش یامبه همان نسبت نیز 

 .عامل نیز مستقر می باشد

 ه هفتمماد
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جعل عامل هیچ گونه تاثیري  اصلی به عهده جاعل بوده و در مبلغکلیه هزینه هاي مشمول قرار داد اصلی فی مابین جاعل با کار فرماي  

 ندارد.

 تعهدات طرفین: -هشتماده 

 تکالیف جاعل: 1-8

شرکت به انضمام روزمه و به طور کلی هر آنچه جهت مذاکرات اولیه در : جاعل مکلف است کپی مصدق اسناد و مدارك هویتی الف

 جهت تسریع در حصول نتیجه الزم و ضروري است به عامل / عاملین ارائه نماید .

 : جاعل حق عزل عاملین را تا پایان مدت قرارداد جعاله از خود سلب و ساقط نموده است .ب

هر گونه اقدامی که جاعل به صورت جدا گانه در راستاي موضوع جعاله که  توسط عاملین در حال انجام است صورت پذیرد هیچ 

 جعل می باشد. درصدي از میزان جعل کسر نخواهد شد و عاملین مستحق دریافت کل میزان

:جاعل حق ندارد انجام موضوع جعاله را به عاملین دیگري واگذار نماید در غیر اینصورت عاملین مستحق دریافت میزان درصد توافق ج

 شده این قرارداد (جعل)می باشد.

 توسط عاملین انجام دهد. امات انجام شدهتسریع در امر به ثمر رسانیدن اقد :جاعل مکلف است کلیه همکاري هاي الزم را در جهتهـ

 تکالیف عا ملین 2-8

قبل از انعقاد قرارداد مطلع و آگاه سازد به طوري  که هیچ ابهامی در اصل الف:عاملین مکلف است جاعل را از انجام هر گونه مذاکرات 

 قرارداد فی ما بین کارفرما . جاعل به وجود نیاید.

 هاي حمه (جعل) مستحق نمی باشد و چکرما و جاعل عاملین هیچ گونه حق الزارفب: در صورت عدم انعقاد قرارداد اصلی فی ماین ک

 صادره از درجه اعتبار ساقط و جاعل حق فک آن را از قراداد دارد .

عاملین حق ندارند از سوي   کارفرما و جاعل جزئا و کال مسولیتی ندارند ج:همان طوري که عاملین در انجام اصل قرارداد فی ما بین

 د قرارداد اصلی اقدام نمایید.اجاعل به انعق

 به عنوان پیگیر اجرائی این قرارداد میباشد. .…………ح: آقاي مهندس 

 تبصره: چنانچه شرایط دیگري مطرح گردد که مورد قبول جاعل باشد انجام آن موضوع با تعهد جاعل خواهد بود.

 : ت و حوادث غیر مترقبه فسخ قراداد و خسارا -نهماده 
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ه قرارداد اصلی با کار فرما منعقد الف: این قرارداد در صورت اتمام مدت و عدم تمایل طرفین به تمدید آن و همچنین در صورتیک

 نگردد از درجه اعتبار ساقط می گردد.

 باشد این قرارداد منفسخ می کردد.ب:در صورت حدوث و بروز هر گونه اتفاقی که خارج از حیطه اختیارات و قدرت اراده طرفین 

 حکمیت قرارداد :حل اختالف :ده ماده 

را به عنوان  ..…………و آقاي دکتر  …………دکتر  :انطرفین این قرارداد ضمن قبول حکمیت در قرارداد فی مابین با رضایت خود آقای

ط قرارداد حکم تعینی اقدام نماید بدیهی است در ینات قرارداد نزد حکم تودیع تا بر اساس شراییه تضمحکم این قرارداد تعیین و کل

صورت بروز هر گونه اختالف بین طرفین راي جکم قاطع موضوع خواهد بود و شرایط صدور حکم حکمیت تابع مقررات جاري می 

 .حکم بعهده طرفین می باشد.بنابراین پرداخت دستمزد باشد

که هر کدام حکم واحد داردتنظیم و تحریر گردیده است که به نسخه  ..........تبصره و در5بند و 18ماده  10این قراداد شامل

 امضاءصاحبان امضاء از سوي جاعل و نیز عاملین رسیده است.

 جاعل)                                            محل امضاء عامل یا عاملین0امضاء و مهر صاحبان حق امضاء شرکت

  

 محل امضاء حکم                                   شاهد دو                 شاهد یک               

www.irp
mo.c

om
 

htt
ps

://t
.m

e/i
rpm

o_
co

m

https://t.me/irpmo_com https://t.me/irpmo_com https://t.me/irpmo_com

https://sapp.ir/irpmo_com https://sapp.ir/irpmo_com https://sapp.ir/irpmo_com




