
طرف اول قرارداد شراکت : خانم/آقاي ............................. فرزند آقاي ..................... داراي شناسنامه 

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

ن.....................ساكن: .....................................................تلف  

 

طرف دوم قرارداد شراکت: خانم/آقاي .................. فرزند آقاي .................................. داراي شناسنامه 

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

...........تلفن...................ساكن: ...........................................  

طرف سوم قرارداد شراکت: خانم/آقاي ................... فرزند آقاي ................................ داراي شناسنامه 

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

...................تلفن..................ساكن: .................................  

 

موضوع قرارداد:-1ماده  

سب و موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت)شراکت( طرفين بالمناصفه و متساوياً )يا مطابق سهم شراکت( جهت راه اندازی و ک

.....کار مغازه/سوپرمارکت/فست فود/خدمات رايانه ای/پوشاک/کارگاه/ فروشگاه/..............  

تابعيت قرارداد -2ماده  

 

 اين مشاركت از هر لحاظ دارای تابعيت ايراني است.

 

مکان اجرای قرارداد: -3ماده  

 مکان ومركز اصلي اين شراکت در تهران/اصفهان/شيراز/.... است

...............)آدرس مکان و کسب و کار(به نشاني خيابان................................................................................  

 

مدت قرارداد: -4ماده  

مدت اين شراکت از تاريخ ................ ماه يكهزار و سيصد و ...............شمسي به مدت ............ سال تمام خورشيدي مي 

 باشد.

 

سرمايه و ملبغ کل قرارداد:-5ماده  

 .......................است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و بالنسبت سهم از طرف مشاركتکل سرمايه اين مشاركت مبلغ............

 كنندگان مرقوم تاديه و به قرار زير پرداخت گرديده است.



لایر به شريک اول آقای/خانم ................ فرزند............ شماره شناسنامه ........... مبلغ به عدد..........................

 حروف ......................................................................... لایر سهيم شده است.

. لایر به شريک دوم آقای/خانم ............ فرزند............. شماره شناسنامه ........... مبلغ به عدد....................................

..................................................................لایر سهيم شده است.حروف...........  

..... لایر شريک سوم آقای/خانم ......... فرزند .............. شماره شناسنامه ............. مبلغ به عدد ..................................

.................................................. لایر سهيم شده است.به حروف ...........................  

ارزش هر سهم مشارکت -6ماده  

با توافق طرفين شراکت، هر يک سهم به مبلغ.................................................لایر تعيين شده است و تعداد کل 

................... لایر از مبلغ کل تعيين شده است.سهام..............عدد سهم.................  

 

ميزان سهم شرکاء: -7ماده   

به قرار زير است. 6سهم هر شريک با توجه به ماده   

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

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

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

ز خريد و تجهي شرکاء با توافق و همکاری و هماهنگی طرفين نسبت به استفاده از مبلغ سهام شراکت در رهن و اجاره و-8ماده 

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

o  شريک اول آقا/خانم ................از سهم شراکت خود مبلغ .........................لایر بايت رهن و اجاره مکان کسب و کار و

ابت ..................................... و مبلغ ..................................... لایر مبلغ ......................... لایر ب

 بايت ...................................... پرداخت کرده است.

o ب ايل و ملزومات محل کسشريک دوم آقا/خانم ................ از سهم شراکت خود مبلغ ......................... لایر بايت تجهيز وس

لایر  و کار و مبلغ ........................... لایر بابت ................................... و مبلغ ...............................

 بايت ...................................... پرداخت کرده است.

o م شراکت خود مبلغ ......................... لایر بابت خريد کاال و محصوالت /مواد شريک سوم آقا/خانم ................ از سه

 اوليه/ ..... محل کسب و کار و مبلغ ................... لایر بابت ............................. و مبلغ ...................... لایر

خت کرده است.بايت ...................................... پردا  

تقسيم و سود و زيان شراکت: -8ماده   

م هريک از شرکاء در پايان هر ماه کاری و پايان مدت قرارداد پس از کسورات هزينه های انجام شده و با توجه به تعداد سهم خود ه

 در سود شراکت و هم در زيان شراکت بالمناصفه متعهد و متضمن پرداخت نسبت به طرفين می باشند.

م سود علی الحساب هر يک از شرکا پس از کسر کسورات و هزينه های انجام شده به قرارداد زير است.تقسي  

 سود شريک اول آقای/خانم ......................................لایر ماهانه



 سود شريک دوم آقای/خانم ......................................لایر ماهانه

نم ......................................لایر ماهانهسود شريک سوم آقای/خا  

سابداری و تبصره: پرداخت و تقسيم سود قطعی هر يک از شرکاء هر سه ماه يکبار بعد بررسی و تراز دفاتر و فاکتورها و اسناد ح

 ساير هزينه ها و سود و زيانهای انجام شده به طرفين شراکت پرداخت و تاديه می شود.

يف شرکاء:وظا-11ماده  

 وظايف شرکاء عبارت است از:

شرکاء متعهد به همکاری و مديريت مستمر و دائم در اين مشاركت در مدت مرقوم در مکان کسب می باشند. -1  

شرکاء متعهد به افتتاح حساب جاري مشترك نزد يكي از بانكهاي كشور بنام طرفين. -2  

در حساب جاري مزبور. شرکاء متعهد به تمركز عمليات ريالي اين مشاركت -3  

د.شرکاء متعهد به تهيه و خريد و ساخت و توزيع و فروش در مركز اصلي اين مشاركت نسبت به امور موضوع اين قراردا -4  

ي و شرکاء متعهد به تاديه هزينه هاي ناشي از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، كارمزد، بهاي خريد و ساير هزينه هاي جنب -5

با توافق طرفين.باالسري   

اير شرکاء متعهد به تاديه ماليات، عوارض، بيمه، هزينه هاي مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و حمل و نقل و تدارکات و س -6

 هزينه های پيش بينی نشده.با توافق طرفين می باشند

ت رارداد با قيد اينكه براي حفاظشرکاء متعهد به حفاظت از ابواب و اموال جمعي و تحت تصرف در رابطه با موضوع اين ق -7

 مزبور ضامن می باشند.

اد تحويل شرکاء متعهد به جلوگيري از تضييع و تفريط و اسراف و تصريف و همچنين ضامن اموالي كه در رابطه با اين قرارد -8

 همديگر می شود از ابتدای کار لغايت تا زمان تسويه حساب خواهند بود.

اي بهاي اين مشاركت در پايان هر سال شمسی از مدت و نيز در پايان اين قرارداد و تنظيم و امضشرکاء متعهد به بستن حسا -9

 ترازنامه عمليات ساالنه در پايان هر سال شمسي و صورت حسابهاي سود و زيان می باشند

د اوليه و كاالها و شرکاء متعهد به ضميمه نمودن صورت موجودي برداري از نقدينگي هاي ريالي و جنسي و اعم از موا -11

رازنامه دفتری محصوالت در حال فروش يا انبار شده و يا ساخته شده به قيمت خريد در دفاتر و فاکتورهای تعيين شده برای عمليات ت

 ماهانه و ساالنه می باشند

سال  پايان هر ماه و هر تسليم سهم سود ماهانه و ساالنه اين مشاركت در ازاي دريافت رسيد كتبي و درج در دفاتر مشترک در -11

 شمسی باشد

ساير  شرکاء متعهد به تصفيه حساب كامل در پايان مدت قرارداد و با دريافت گواهي كتبي مفاصا حساب و بيمه و ماليات و -12

 هزينه های جاری انجام شده محل کسب و کار می باشند.

ام دهند.ه با حسن جريان اين قرارداد همکاری بامنصفانه انجشرکاء متعهد می شوند انجام ساير امور پيش بيني نشده در رابط -13  

اين قرارداد، طرفين اين قرارداد مي  11( ماده2دارندگان حق امضاء كليه چكهاي صادره عهده حسابهاي مشترك موضوع بند) -9ماده

 باشند كه صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفين است.



ات اول و اسباتي و حسابداري و مالي اين مشاركت بايد در دفاتر به طريقه حسابداري ثبت گردد كه صفحكليه عمليات مح -11ماده

طرفين  آخر دفاتر مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداري بايد با قيد تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاري كردن به امضاء

طرفين  ي هر يك از طرفين كه صفحات اول و آخر آن به شرح باال به امضايبرسد و ارائه هر دفتر حسابداري يا دفاتر ديگر از سو

 نرسيده باشد، فاقد اعتبار است.

شرکاء حق هيچگونه اعمال خدشه، تراشيدگي،پاک کردن، الحاق و نظاير آنرا كه از مصاديق جعل به شمار مي رود در  -11ماده

ارد..مگردر موارد سهوی که به اطالع طرفين شراکت می رسد.دفاتر و صورتحسابهاي موجوديها و فاکتورهای تنظيمي ند  

عنواني  شرکاء حق هيچگونه واگذاري نسبت به ملك مركز اصلي اين مشاركت را كه امانتاً به وي سپرده شده است تحت هيچ -12ماده

 جزئاً يا كالً از اصل يا مازاد بهاز عناوين از قبيل: نمايندگي و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غيره را ولو مشاعاً و مفروزاً، 

فين و الحاق ديگري حتي به اقرباي نسبي يا سببي خويش به هيچ صورت و به هيچ نحوي از انحاء ندارد.)مگر با توافق و امضائ طر

 به قرارداد اصلی(

درايتي  نمود و يا آنكه با چنانچه شرکاء در طريقه اعمال مديريت محل کسب و کار به تشخيص خود تخلف يا ايرادي مشاهده -13ماده

ح و كه در باب اشتغال به تجارت دارد عمليات موضوع اين قرارداد را بطريقي كه عامل شريک آنرا اداره مي نمايد مقرون به صال

 اجع ذيصالحصرفه نيابند صرفاً بنا به تشخيص خود حق فسخ اين قرارداد را به طور يك جانبه و بدون انتظار هيچگونه حكمي از مر

يه دارند و غير قابل اعتراض بوده و الزم االجرا است و ساير شرکاء بايد در مدت زمان ...............دو ماه ......... نسبت به تسو

 حساب و فسخ قرارداد اقدام کنند

خود  شريك حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي ساير شرکاء هيچگونه حقي از حقوق خود را در مورد سهم الشركه -14ماده

رك را تا عينا و منفعتا تحت عنوان هيچ يك از عقود به ديگري واگذار نمايد. همچنين شريك حق تقاضاي افراز مال مشت« وكال»جز

 تسويه كامل مشاركت را از خود سلب و ساقط نمود.

د.تعهدات مالي مبادرت ننمايشريك متعهد گرديد كه به هيچ وجه زايد بر ميزان سرمايه مشاركت به انجام معامله و ايجاد  -15ماده  

اين قرارداد شرکاء متعهد و ملتزم به تصفيه حساب  13از انقضاي مّدت اين قرارداد و يا از تاريخ وقوع فسخ موضوع ماده -16ماده

دهد و تحويل  اين قرارداد با شريک بوده و سهميه شريک طبق مفاد اين قرارداد در مقابل دريافت رسيد به شريک فسخ کننده تاديه و

سود و  به هر حال از انقضاي مدت يا از تاريخ وقوع فسخ شريک فسخ کننده حق دارد جهت تحويل گرفتن سهم و سهميه خود اعم از

اء نقدينگي ها و موجوديهاي كاال اعم از مواد اوليه و كاالي در حال ساخت يا ساخته شده و تجهيرات و ملزومات و ....از ساير شرک

يگر قانوني جهت اجراي مفاد اين قرارداد رجوع نمايد.اقدام يا به طريق د  

شورش و يا اعتراض منجر به بحران،سيل و زلزله و  ،در صورت وقع حادثه غير قابل پيش بيني)حوادثي همچون اعتصاب -17ماده

دد هر ير ممكن گرآتش سوزی،پلمپ و سرقت و ساير معضالت اجتماعی( كه طرفين در وقوع آن دخالت نداشته اند اجراي قرارداد غ

ع يك از طرفين مكلف هستند ظرف مدت .......... روز طرف ديگر را از وقوع حادثه مطلع نمايند و حداكثر تالش خود را جهت رف

 وضعيت قوه قاهره اعمال كنند .

 اشد هر يك از طرفين: چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاريخ وقوع قوه قاهره ، شروع مجدد قرارداد امكان پذير نب1تبصره

حق دارد قرارداد را خاتمه تلقي نموده و به طرف ديگر ابالغ نمايد .در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه ، اجراي قرارداد از 

 زمان توقف ادامه مي يابد.

دد.بايد محاسبه گر: زيان احتمالي ناشي از بحران اقتصادي يا فورس ماژور)قوه قهريه( نيز بر مبناي سهميه سرمايه 2تبصره  

آنچه كه موجودي هاي كاال اعم از کاال و محصوالت و مواد اوليه و كاالي در حال ساخت و ساخته شده در پايان مدت اين  -18ماده

 قرارداد يا لدي الفسخ در مركز اصلي کسب و کار يا در نزد شرکاء موجود باشد نيز بايد بالمناصفه تقسيم گردد.

حسابهاي مالياتي، بيمه، عوارض ناشي از انجام اين قرارداد نيز از جمله وظايف تمام شرکاء است. دريافت مفاصا -19ماده  



ه به در صورت بروز اختالف در تفسير هر يك از مفاد اين قرارداد طرفين موضوع اختالف را به خانم/آقاي................ ك -21ماده

 هند نمود و راي داور مزبور قاطع و و الزم االجرا است.در صورت اعتراض بهعنوان داور اين قرارداد تعيين شده است ارجاع خوا

 محاکم قانونی مراجعه می شود.

طرفين مي توانند در صورت توافق و تراضي نسبت به تمديد كتبي اين قرارداد قيام نمايند. -21ماده  

بت به خ می شود و ساير شرکاء ملزم و متعهد نسدر صورت فوت هر يک از شرکاء قرارداد فرد فوت شده از تاريخ فوت فس-22ماده

 تسويه حساب با وارث يا نماينده يا وکيل شريک فوت شده تا تاريخ فوت می باشند .

بی شرکاء متعهد می شوند هرگونه خسارت و ضرر و زيانی نظير آتش سوزی و سرقت ، تخريب ، حيف و ميل ، بد حسا-23ماده

ساير  گاری عمدی هر يک از شرکاء باشند با مسئوليت جبران خسارت و ضرر و زيان بنمايد وو ....که ناشی از اشتباه و سهل ان

ع قانونی شرکاء در اين مورد مسئول نيستند.) تعيين عمد و سهل انگاری و اشتباه هر يک از شرکاء بر عهده داور طرفين و يا مراج

 است(

 

نسخه متحدالمتن و داراي اعتبار يكسان و واحد است تنظيم و امضا شده و  3ماده، كه هر  23نسخه و در  3اين قرارداد در  -23ماده 

 پس از امضا شرکای طرفين مبادله گرديد و الزم االجرا است.

 

 محل امضاي شريک اول قرارداد محل امضاي شريک دوم قرارداد محل امضاي شريک سوم قرارداد

 اثر انگشت اثر انگشت اثر انگشت

 

 شهود قرارداد شراکت

آقای/خانم............................................. امضاء -1  

آقای/خانم................................................امضاء -1  

اءآقای/خانم................................................امض -2  


