
قانون مدنی که عبارت است از: ۰۱قرارداد مشارکت ) شراکت ( مدنی ذیل بر مبنای ماده   

 

اشد نافذ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نب ۰۱ماده »

«است.  

 

نعقاد یافته( فی )که با قرار عقد مزبور بطور شفاهی بین طرفین ذیل الذکر ابنا به توافق و تفاهم کامل طرفین و ضمن العقد خارج الزم

 مابین:

 

دارای شناسنامه ………………… فرزند آقای ……………………….. طرف اول قرارداد شراکت : خانم/آقای 

……………. متولد ……………. صادره از ……………. شماره 

…………………تلفن……………………………………………..ساکن:   

 

دارای شناسنامه ……………………………. فرزند آقای ……………… اکت: خانم/آقای طرف دوم قرارداد شر

……………. متولد ……………. صادره از ……………. شماره 

……………….تلفن…………………………………………………..ساکن:   

 

دارای شناسنامه ………………………….. فرزند آقای ………………. طرف سوم قرارداد شراکت: خانم/آقای 

……………. د متول……………. صادره از ……………. شماره 

………………تلفن……………………………………………………ساکن:   

 

.طرفین ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج الزم مرقوم متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این قرارداد گردیده و می باشند  

 

 موضوع قرارداد:

 

ی و مطابق سهم شراکت( جهت راه انداز موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت)شراکت( طرفین بالمناصفه و متساویاً )یا -۰ماده

……………….کسب و کار مغازه/سوپرمارکت/فست فود/خدمات رایانه ای/پوشاک/کارگاه/ فروشگاه/  

 

تابعیت این مشارکت ایرانی است. -۲ماده  

 

 مکان اجرای قرارداد:



 

است…. مکان ومرکز اصلی این شراکت در تهران/اصفهان/شیراز/ -۳ماده  

 

آدرس ………………………………………………………………………………….)………به نشانی خیابان

 مکان و کسب و کار(

 

 مدت قرارداد:

 

سال تمام ………… شمسی به مدت ……………ماه یکهزار و سیصد و ……………. مدت این شراکت از تاریخ  -۴ماده

 خورشیدی می باشد.

 

 سرمایه و ملبغ کل قرارداد:

 

اً از است که تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساویلایر …………………………………….کل سرمایه این مشارکت مبلغ -۵ماده

 طرف مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و پرداخت گردیده است.

 

 ۵ه ماده تذکر: )درصورتی که شرکا با مبالغ مختلف شریک می شوند به صورت سهم یا درصدی در قرارداد ذکر می شود مانند نمون

 زیر(

 

ف است که تماماً و نقداً و بالمناصفه و بالنسبته سهم از طر…………………..…………کل سرمایه این مشارکت مبلغ -۵ماده

 مشارکت کنندگان مرقوم تادیه و به قرار زیر پرداخت گردیده است.

 

مبلغ به …………….. شماره شناسنامه ………………. فرزند…………….شریک اول آقای/خانم 

لایر به ……………………………..عدد

یم شده است.لایر سه……………………………………………………………….حروف   

 

مبلغ به …………….. شماره شناسنامه ………………. فرزند………… شریک دوم آقای/خانم 

لایر به ……………………………….عدد

لایر سهیم شده است.…………………………………………………………………..حروف  

 



مبلغ به …………….. شماره شناسنامه ………………. فرزند……… شریک سوم آقای/خانم 

لایر به …………………………………عدد

لایر سهیم شده است.……………………………………………………..……………حروف  

 

داد لایر تعیین شده است و تع………………………………………….با توافق طرفین شراکت، هر یک سهم به مبلغ -۶ماده

لایر از مبلغ کل تعیین شده است.……………………………… عدد سهم…………..کل سهام  

 

 میزان سهم شرکاء:

 

قرار زیر است.به  ۶سهم هر شریک با توجه به ماده  -۷ماده   

 

سهم از کل سهم در شراکت می باشد.………………تعداد …………………..شریک اول آقای/خانم  

 

سهم از کل سهم در شراکت می باشد.……………..تعداد ……………………شریک دوم آقای/خانم  

 

سهم از کل سهم در شراکت می باشد.………………تعداد ………………….شریک سوم آقای/خانم  

 

 کاری و هماهنگی طرفین نسبت به استفاده از مبلغ سهام شراکت در رهن و اجاره و خرید و تجهیزشرکاء با توافق و هم-۸ماده 

 ملزومات و کاال و محصوالت و مجوزهای کاری محل کسب و کار  به قرار زیر اقدام کرده اند .

 

کار و لایر بایت رهن و اجاره مکانکسب و …………………….ازسهمشراکت خود مبلغ …………….شریک اول آقا/خانم 

لایر ……………………………….و مبلغ ………………………………. لایر بایت…………………….مبلغ 

پرداخت کرده است.……………………………….. بایت   

ب ریالبایت تجهیز وسایل و ملزومات محل کس…………………….ازسهم شراکت خود مبلغ …………….شریک دوم آقا/خانم 

لایر ………….………………و مبلغ …………………………….. لایر بایت………………………و کار و مبلغ 

پرداخت کرده است.……………………………….. بایت   

لایر بایت خرید کاال و محصوالت /مواد …………………….ازسهم شراکت خود مبلغ …………….شریک سوم آقا/خانم 

لایر …………………..و مبلغ ……………………….. لایر بایت……………….محل کسب و کار و مبلغ …..اولیه/ 

پرداخت کرده است.……………………………….. بایت   

سیم و سود و زیان شراکت:تق  



 

 هریک از شرکاء در پایان هر ماه کاری و پایان مدت قرارداد پس از کسورات هزینه های انجام شده و با توجه به تعداد سهم -۹ماده 

 خود هم در سود شراکت و هم در زیان شراکت بالمناصفه متعهد و متضمن پرداخت نسبت به طرفین می باشند.

 

ساب هر یک از شرکا پس از کسر کسورات و هزینه های انجام شده به قرارداد زیر است.تقسیم سود علی الح  

 

لایر ماهانه………………………………..سود شریک اول آقای/خانم   

 

لایر ماهانه………………………………..سود شریک دوم آقای/خانم   

 

لایر ماهانه………………………………..سود شریک سوم آقای/خانم   

 

سابداری و عی هر یک از شرکاء هر سه ماه یکبار بعد بررسی  و تراز دفاتر و فاکتورها و اسناد حتبصره: پرداخت و تقسیم سود قط

 سایر هزینه ها و سود و زیانهای انجام شده به طرفین شراکت پرداخت و تادیه می شود.

 

 وظایف شرکاء:

 

وظایف شرکاء عبارت است از: -۰۱ماده  

 

ستمر و دائم در این مشارکت در مدت مرقوم در مکان کسب می باشند..شرکاء متعهد به  همکاری و مدیریت م     -۰  

 

شرکاء متعهد به افتتاح حساب جاری مشترک نزد یکی از بانکهای کشور بنام طرفین.     -۲  

 

شرکاء متعهد به تمرکز عملیات ریالی این مشارکت در حساب جاری مزبور.     -۳  

 

داد.خت و توزیع و فروش در مرکز اصلی این مشارکت نسبت به امور موضوع این قرارشرکاء متعهد به تهیه و خرید و سا     -۴  

 



ی و شرکاء متعهد به تادیه هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، کارمزد، بهای خرید و سایر هزینه های جنب   -۵

 باالسری با توافق طرفین.

 

یر هزینه وارض، بیمه، هزینه های مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و حمل و نقل و تدارکات و ساشرکاء متعهد به تادیه مالیات، ع   -۶

 های پیش بینی نشده.با توافق طرفین می باشند

 

ظت شرکاء متعهد به حفاظت از ابواب و اموال جمعی و تحت تصرف در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه برای حفا   -۷

اشند.مزبور ضامن می ب  

 

اد تحویل شرکاء متعهد به جلوگیری از تضییع و تفریط و اسراف و تصریف و همچنین ضامن اموالی که در رابطه با این قرارد   -۸

 همدیگر می شود از ابتدای کار لغایت تا زمان تسویه حساب خواهند بود.

 

ای مدت و نیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضشرکاء متعهد به بستن حسابهای این مشارکت در پایان هر سال شمسی از    -۹

 ترازنامه عملیات ساالنه در پایان هر سال شمسی و صورت حسابهای سود و زیان می باشند

 

شرکاء متعهد به ضمیمه نمودن صورت موجودی برداری از نقدینگی های ریالی و جنسی و اعم از مواد اولیه و کاالها و -۰۱

ازنامه دفتری ا انبار شده و یا ساخته شده به قیمت خرید در دفاتر و فاکتورهای تعیین شده برای عملیات ترمحصوالت در حال فروش ی

 ماهانه و ساالنه می باشند

 

سال  تسلیم سهم سود ماهانه و ساالنه این مشارکت در ازای دریافت رسید کتبی و درج در دفاتر مشترک در پایان هر ماه و هر  -۰۰

 شمسی باشد

 

سایر هزینه  رکاء متعهد به تصفیه حساب کامل در پایان مدت قرارداد و با دریافت گواهی کتبی مفاصا حساب و  بیمه و مالیات وش-۰۲

 های جاری انجام شده محل کسب و کار می باشند.

 

م دهند.امنصفانه انجاشرکاء متعهد می شوند انجام سایر امور پیش بینی نشده در رابطه با حسن جریان این قرارداد همکاری ب  -۰۳  

 

این قرارداد، طرفین این قرارداد می  ۰۱( ماده۲دارندگان حق امضاء کلیه چکهای صادره عهده حسابهای مشترک موضوع بند) -۹ماده

 باشند که صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفین است.

 



ات اول و آخر کت باید در دفاتر به طریقه حسابداری ثبت گردد که صفحکلیه عملیات محاسباتی و حسابداری و مالی این مشار -۰۱ماده

ین برسد و دفاتر مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری باید با قید تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاری کردن به امضاء طرف

نرسیده  خر آن به شرح باال به امضای طرفینارائه هر دفتر حسابداری یا دفاتر دیگر از سوی هر یک از طرفین که صفحات اول و آ

 باشد، فاقد اعتبار است.

 

اتر شرکاء حق هیچگونه اعمال خدشه، تراشیدگی،پاک کردن، الحاق و نظایر آنرا که از مصادیق جعل به شمار می رود در دف -۰۰ماده

ع طرفین شراکت می رسد.و صورتحسابهای موجودیها و فاکتورهای تنظیمی ندارد..مگردر موارد سهوی که به اطال  

 

عنوانی  شرکاء حق هیچگونه واگذاری نسبت به ملک مرکز اصلی این مشارکت را که امانتاً به وی سپرده شده است تحت هیچ -۰۲ماده

یگری ه داز عناوین از قبیل: نمایندگی و وکالت و صلح حقوق و اجاره و غیره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً یا کالً از اصل یا مازاد ب

حاق به حتی به اقربای نسبی یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوی از انحاء ندارد.)مگر با توافق و امضائ طرفین و ال

 قرارداد اصلی(

 

رایتی چنانچه شرکاء در طریقه اعمال مدیریت محل کسب و کار به تشخیص خود تخلف یا ایرادی مشاهده نمود و یا آنکه با د -۰۳ماده

و  ر باب اشتغال به تجارت دارد عملیات موضوع این قرارداد را بطریقی که عامل شریک آنرا اداره می نماید مقرون به صالحکه د

اجع ذیصالح صرفه نیابند صرفاً بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را به طور یک جانبه و بدون انتظار هیچگونه حکمی از مر

ویه نسبت به تس……… دو ماه ……………و الزم االجرا است  و سایر شرکاء باید در مدت زمان دارند و غیر قابل اعتراض بوده 

 حساب و فسخ قرارداد اقدام کنند

 

شریک حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی سایر شرکاء هیچگونه حقی از حقوق خود را در مورد سهم الشرکه خود  -۰۴ماده

رک را تا از عقود به دیگری واگذار نماید. همچنین شریک حق تقاضای افراز مال مشت عینا و منفعتا تحت عنوان هیچ یک« وکال»جز

 تسویه کامل مشارکت را از خود سلب و ساقط نمود.

 

د.شریک متعهد گردید که به هیچ وجه زاید بر میزان سرمایه مشارکت به انجام معامله و ایجاد تعهدات مالی مبادرت ننمای –۰۵ماده  

 

این قرارداد شرکاء متعهد و ملتزم به تصفیه حساب این  ۰۳ای مّدت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ موضوع مادهاز انقض -۰۶ماده

ل دهد و به هر قرارداد با شریک بوده و سهمیه شریک طبق مفاد این قرارداد در مقابل دریافت رسید به شریک فسخ کننده تادیه و تحوی

قدینگی وقوع فسخ شریک فسخ کننده حق دارد جهت تحویل گرفتن سهم و سهمیه خود اعم از سود و نحال از انقضای مدت یا از تاریخ 

ه از سایر شرکاء اقدام یا ب….ها و موجودیهای کاال اعم از مواد اولیه و کاالی در حال ساخت یا ساخته شده و تجهیرات و ملزومات و 

ماید.طریق دیگر قانونی جهت اجرای مفاد این قرارداد رجوع ن  

 

شورش و یا اعتراض منجر به بحران،سیل و زلزله و ،در صورت وقع حادثه غیر قابل پیش بینی)حوادثی همچون اعتصاب -۰۷ماده

د هر آتش سوزی،پلمپ و سرقت و سایر معضالت اجتماعی( که طرفین در وقوع آن دخالت نداشته اند اجرای قرارداد غیر ممکن گرد



ع روز طرف دیگر را از وقوع حادثه مطلع نمایند و حداکثر تالش خود را جهت رف………. دت یک از طرفین مکلف هستند ظرف م

 وضعیت قوه قاهره اعمال کنند .

 

حق  : چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاریخ وقوع قوه قاهره ، شروع مجدد قرارداد امکان پذیر نباشد هر یک از طرفین۰تبصره

نموده و به طرف دیگر ابالغ نماید .در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه ، اجرای قرارداد از زمان دارد قرارداد را خاتمه تلقی 

 توقف ادامه می یابد.

 

د.: زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فورس ماژور)قوه قهریه( نیز بر مبنای سهمیه سرمایه باید محاسبه گرد۲تبصره  

 

ال اعم از کاال و محصوالت  و مواد اولیه و کاالی در حال ساخت و ساخته شده در پایان مدت این آنچه که موجودی های کا -۰۸ماده

 قرارداد یا لدی الفسخ در مرکز اصلی کسب و کار  یا در نزد شرکاء موجود باشد نیز باید بالمناصفه تقسیم گردد.

 

این قرارداد نیز از جمله وظایف تمام شرکاء است.دریافت مفاصا حسابهای مالیاتی، بیمه، عوارض ناشی از انجام  -۰۹ماده  

 

ه ک……………. در صورت بروز اختالف در تفسیر هر یک از مفاد این قرارداد طرفین موضوع اختالف را به خانم/آقای -۲۱ماده

ه صورت اعتراض ب به عنوان داور این قرارداد تعیین شده است ارجاع خواهند نمود و رای داور مزبور قاطع و و الزم االجرا است.در

 محاکم قانونی مراجعه می شود.

 

-۲۰ماده 

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

…………………………… 

 

-۲۲ماده 

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

……………………………… 

 

-۲۳ماده 

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

……………………………… 

 



-۲۴ماده 

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

……………………………… 

 

نسخه متحدالمتن و دارای اعتبار یکسان و واحد است تنظیم و امضا شده و  ۳ماده، که هر  ۲۵نسخه و در  ۳این قرارداد در  -۲۵ماده 

 پس از امضا شرکای طرفین مبادله گردید و الزم االجرا است.

 

امضای شریک دوم قرارداد        محل امضای شریک سوم قرارداد محل امضای شریک اول قرارداد        محل  

 

 اثر انگشت                                      اثر انگشت                                 اثر انگشت

 

 شهود قرارداد شراکت

 

امضاء……………………………………… آقای/خانم     -۰  

 

امضاء…………………………………………آقای/خانم     -۰  

 

امضاء…………………………………………آقای/خانم     -۲  


