
تـــــــاريخ : 
..........  
شماره : 

..........  

  قرارداد حق العمل کاری  

  

  ) طرفين :١ماده 

الف) شرکت ...................... بــه مــديريت  ................ 

به شماره ثبت ................. به آدرس ................. تلفــن 

  ......................... به عنوان آمر .

ــای  ــد ................. ب) آق ...........................  فرزن

ــادره از ...............  ــنامه .................. ص ــماره شناس ش

متولــــد .................... ســــاکن ................. تلفــــن 

  ................. به عنوان عامل فروش .

توســط عامــل  ) موضوع : بازاريابی , پخش و فروش توليدات آمر٢ماده 

  فروش . 

) مدت : اين قــرارداد از تــاريخ .................. لغايــت ٣ماده 

................ به مدت .................. ماه به صورت آزمايشی 

منعقد می گردد و چنانچه صالحيت عامل فروش مــورد تأييــد آمــر قــرار 

  گيرد , قابل تمديد خواهد بود . 

ــاده  ــت :۴م ــدوده فعالي ــتان  ) مح ــروش اس ــل ف ــاتی عام ــوزه عملي ح

  .................... می باشد . 

  ) وظايف و تعهدات عامل فروش : ۵ماده 

عامل فروش متعهد می گردد که بدون هماهنگی کتبی آمر هيچ گونه  - ۵-١

  فعاليتی خارج از حوزه عملياتی خود نداشته باشد. 

مــی باشــد کــه  مبنای قيمت فروش توليدات شرکت وفق ليست قيمتی - ۵-٢

  پيوست قرارداد است . 

عامل فروش می تواند با توجه به مسأله عرضه و تقاضا بر مبنای  - ۵-٣

توليدات شرکت ميزان تخفيفی را که قبال توسط آمر تعيــين گرديــده در 

  هنگام فروش اعمال نمايد . 

عامل فروش موظف است ميزان تخفيف اعمال شده را نسبت به هريــک  - ۴-۵

ن به تفکيک اعالم نمايند تا پس از تأييد آمر در ذيل بــرگ از مشتريا

  فروش آنها قيد گردد . 



عامل فروش ضامن کليه تعهداتی می باشد که انجام می دهد و آمر  - ۵-۵

هيچ گونه تعهدی در قبال آنها ندارد , مگــر تعهــداتی کــه قــبال بــا 

  هماهنگی کتبی آمر انجام گرفته باشد . 

صورتی قابل پذيرش اســت کــه نقــص مربــوط بــه  مرجوعات شرکت در - ۶-۵

کيفيت آن باشد در غير اين صورت کليه هزينه های مرجوعی از قبيــل ( 

کارتن , بسته بندی , حمل و نقل و ..........) و خسارت هــای ناشــی 

  باشد . از آن به عهده عامل فروش می

ل کاالهای مرجوعی حداکثر .................. روز پــس از ارســا - ۵-٧

  کارخانه می بايد به اطالع شرکت برسد . 

عامل فروش بايد کليه سفارشات خريــداران را از طــری نمــابر ,  - ۵-٨

تلفن و يا کتبا به دفتــر شــرکت اعــالم کننــد و در صــورتی کــه ايــن 

سفارشات مطابق شرايط شرکت باشد , اقدامات الزم جهــت ارســال انجــام 

  خواهد گرفت . 

گردد ظرف مدت ............ روز از تاريخ  عامل فروش متعهد می - ۵-٩

ارسال محصوالت شرکت به خريداران , نسبت بــه تأديــه وجــه آن اقــدام 

نموده و کليه وجوه دريافتی اعم از وجه نقــد يــا چــک را بــه شــرکت 

  تحويل دهد . 

عامل فروش بايد کليه مطالبات را به طور کامل به شرکت تأديه  - ۵-١٠

نمايد و رسيد آنها را دريافت کند در غير اين صورت متخلف محســوب و 

  مسئول می باشد . 

حداکثر مدت مطالبه ثمن معــامالت منعقــده ..................  - ۵-١١

  باشد . روز از تاريخ ارسال محموله و خروج کاال از کارخانه می 

عامل فروش متعهد است در صورت اخذ چک از خريداران بــه آنهــا  - ۵-١٢

رسيد بدهد و از کليه چک ها ليستی در دو نســخه تهيــه نمــوده , يــک 

نسخه را به شرکت تحويل و رسيد دريافت کند و نسخه ديگــر نــزد خــود 

  باشد . 

ه در صورت عدم تأديه به موقع چک خريداران , وجه آن بــه عــالو - ۵-١٣

خسارت تأخير تأديه از محل حساب عامل فروش برداشت می شود ( خســارت 

تأخير تأديه به ميزان ................... ماهيانه مــورد محاســبه 

  قرار می گيرد ) . 

عامل فروش متعهد می گردد که به عنــوان امــين شــرکت , حــافظ  - ١۴-۵

, در  منافع شرکت بوده و هيچ گونه اقدامی عليه شــرکت انجــام ندهــد

  غير اين صورت مسئول می باشد . 



از آنجايی که مشتريان , عامــل فــروش را بــه نــام شــرکت مــی  - ١۵-۵

شناسند و اثر عملکرد اخالقی , تبحر و توانمندی ايشان به عنوان اثر 

مثبت شرکت تلقی می گردد و اثر منفی ايشان را به عنــوان اثــر ســوء 

, فروشــنده بــا اهتمــام  برشمرده و خدشه به اعتبار شرکت خواهد بود

کامل در جهت ارتقاء اعتبار نافذ شرکت کوشا خواهد بود و متعهد بــه 

رعايت نظم و انضباط ( حضور به موقع , نظم و ترتيب در امور جاری ) 

و رعايت موازين و شئونات اسالمی ( صداقت در گفتــار و عمــل و ظــاهر 

, جلــوگيری از آراسته و شايسته , دوری جستن از غيبت و زياده گويی 

  اسراف ) می باشد . 

از آنجايی که اطالعات شرکت به عنوان سرمايه های نهفته شــرکت  - ١۶-۵

محسوب می گردد رعايت دقيق حفظ اسرار و امور شرکت بــه عنــوان اصــل 

  امانت دار واجب و الزم االجرا است . 

در طول مدت همکاری در هيچ مرکــز دولتــی و وابســته بــه بخــش  - ۵-١٧

ه در زمينه صنايع وابسته و بخش خصوصی برای اشخاص حقيقــی و دولتی ک

حقوقی و به صورت تمام وقت و يا نيمه وقت و پاره وقــت و بــه صــورت 

  موضوعی مشغول به کار نمی گردد . 

به کارگيری توانمندی های بالقوه خويش در جهت امور محوله به  - ۵-١٨

و برترين کيفيــت  نحوی که امور محوله با کمال دقت , در حداقل زمان

  انجام گردد . 

  ) تعهدات و وظايف آمر : ۶ماده 

آمر متعهد است نسبت به ارسال سفارشــات خريــداران کــه مطــابق  - ۶-١

شرايط تنظيم گرديده اقدامات الزم را با توجه به توليدات و امکانات 

  شرکت حتی االمکان در اسرع وقت انجام دهد . 

آمر متعهد است ................ مبلغ فروش خالص محصوالت شرکت  - ۶-٢

را به عنوان کميسيون , پس از وصول کامل وجوه , اعم از وجه نقد يا 

چک و کسر هزينه هايی مانند مرجوعات و تخفيف و غيره به حساب عامــل 

  فروش واريز نمايد . 

ای جهت نظارت بر  آمر می تواند هر زمان که الزم بداند نماينده - ۶-٣

  فعاليت عامل فروش به منطقه اعزام نمايد . 

آمر متعهد اســت بابــت هزينــه هــای ايــاب و ذهــاب فروشــنده ,  - ۴-۶

  ماهيانه مبلغ ............. به طور ثابت پرداخت نمايد . 

آمر متعهد می گردد که چنانچه سفارشات مشتريان به صورت ماشين  - ۵-۶

مبلغ کرايه حمل را ذيــل فــاکتور مشــتريان دربستی يا باالتر باشد , 

  کسر نمايد . 



آمر متعهد است ماهيانه حداقل حقــوق مصــوب وزارت کــار را بــه  - ۶-۶

مسئول فروش پرداخت و ايشان را طبق ضوابط سازمان تأمين اجتماعی پس 

  از طی دوره آزمايشی بيمه نمايد . 

يــت عامــل آمر متعهد می گردد در طول مــدت دوره آزمايشــی فعال - ۶-٧

فروش , شخص يا اشخاص حقيقی و حقــوقی را جهــت موضــوع قــرارداد بــه 

  موازات عامل فروش استخدام ننمايد . 

  )  الزامات :٧ماده 

يــک فقــره چــک بــه شــماره ............... عهــده بانــک  - ٧-١

ــــاری  ــــاب ج ــــعبه ................. حس ................... ش

................. لایر هرکدام بــه ................... به مبلغ ....

................... بابت وجه التزام قرارداد از عامل فروش توســط 

  آمر اخذ گرديد . 

در صورت اثبات هرگونه تخلفی از ناحيه عامل فروش که مغاير با  - ٧-٢

مفاد قرارداد باشد , آمر می تواند اين قــرارداد را فســخ نمايــد و 

ز محل اسناد قيد شده تــأمين نمايــد و عامــل خسارات وارده به آمر ا

فروش رضايت خود را به منظور برداشت خسارات وارده از سوی آمر اعالم 

  می نمايند . 

احراز تخلف و عدم کفايت با توجه به عرف صنفی صورت می پــذيرد  - ٧-٣

 .  

چنانچه قرارداد به علت تخلف عامل فروش فسخ گردد , از تــاريخ  - ٧-۴

های فيمابين بايستی تسويه گردد و مواردی که به طور  فسخ کليه حساب

  امانی در اختيار عامل است به آمر تحويل  داده شود . 

در صورت عدم تأديه و تسويه حساب کامل ظــرف ................  - ٧-۵

از تاريخ فسخ , عامل فروش می بايســت روزانــه ................... 

  جه التزام به آمر بپردازد . از مجموع بستانکاری آمر را بابت و

) اين قرارداد مورخ ....................... در کمال صحت و ٨ماده 

سالمت و آگاهی از مفاد آن .................... و درسه نسخه تنظيم 

  که هرکدام دارای حکم واحد می باشد .

مهر و امضاء                      مهر و امضاء آمر 

  عامل فروش

  ی ................. فرزند .................) آقا١شهود : 

  ) آقای ................. فرزند .................٢  


