سایت تعالی وکالت
مجید بنکدار ـ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
« باسمه تعالی »

«قرارداد مشارکت مدنی»
بحول و قوه الهی قرارداد مشارکت مدنی وفق ماده  10قانون مدنی با توافقق و تاقا و و ریقاکت کامق و
یمن العقد خارج الزم که به طور شاا ی فیمابین طرفین منعقد گردکده با موارد و شراکط ذک الذکر تعیین
و مقرر گردکد:
ماده کک» طرفین قرارداد:
1ق طرف اول قرارداد :آقای  .......................................فرزنقد .............. :متولقد ................. :بقه شناسقنامه:
 ..........به آدرس................................................................... :
2ق طرف دوم قرارداد :آقای  ..........................فرزند ................. :متولد .................. :به شناسنامه.............. :
به آدرس.................................................................... :
ماده  »2مویوع مشارکت:
عبارت از مشارکت مدنی بالمناصاه و متساوکاً طرفین در خرکقد و فقروو و مناق قه قا و خقدمات تأسیسقات
حرارتی و برودتی
ماده  »3سرماکه مشارکت:
سرماکه مشارکت طرفین بالمناصاه بوده که طرف اول قرارداد در اکن خ وص نسبت به سقرماکه گقذاری در
تهیه مح (ابتیاعی  ) 72/10/1اجرای مویوع قرارداد اقدام و طقرف دوم ققرارداد نیقر سقرماکه گقذاری در
خرکد اقالم و ادوات را انج ام و طرفین اقرار به مساوی بودن سرماکه ای اولیه از ابتدا تاکنون دارند.
ماده  »4مدت مشارکت:
از تارکخ  74/7/1به مدت نامحدود می باشد.
ماده  »5مرکر مشارکت:
مرکر اکن مشارکت در اصاهان............................................................... ،
ماده  »6نحوه تقسیو سود مشارکت:
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برمبنای سرماکه گذاری بالمناصاه طرفین قرارداد پس از کسر رکنه ای مرتبط در اجرای قرارداد و باتوجه
به دفاتر روزنامه و ک به صورت سود خالص  %50طرف اول و  %50طرف دوم قرارداد محاسقبه و پرداخقت
می گردد.

ماده  »7عام مشارکت:
برمبنای توافق طرفین و طی طول روز کاری ،اته کاری و غیره مقرر گردکد از ساعت  9الی  13طرف اول
قرارداد و از ساعت  8الی  13و  16الی  20طرف دوم قرارداد در مح مویوع قرارداد حضور بهو رساندند.
ماده  »8عام بازارکابی و فروو:
طرفین قرارداد بنابر توافق در امر بازارکابی و فروو اقالم و اخذ اسناد اقدام می نماکند.
ماده  »9رکنه ای مویوع مشارکت:
کلیه رکنه ای مرتبط با پرداخت دستمرد کارگران و تبلیغات و مالیات بر درآمد و رکنه ای ،اتحادکقه بقا
ت وکب با درج در دفاتر بالسوکه به عهده طرفین قرارداد می باشد.
ماده  »10انعقاد قرارداد ا و صدور فاکتور ا:
طرفین قرارداد چه در حضور مرمان و کا حضور ککی از افراد طرف قرارداد رأساً نسبت به صقدور ققرارداد
فاکتور ا اقدام و در اکن خ وص اقدام رکدام بعنوان ت میو طرفین قاب پذکرو و اعمال خوا د بود.
الزم به ذکر است در اعمال اقدامات کلیه موارد در دفاتر وارد و مشخص خوا د گردکد.
ماده  »11مالکیت اموال مویوع مشارکت:
کلیه سرماکه گذاری ای در مویوع مشارکت جرء الکناک قرارداد بوده و تا زمقان تقسقیو نهقاکی فیمقابین
طرفین بالسوکه مورد شرکت و مشارکت قرار می گیرد.
ماده  »12افتتاح حساب جاری مشترک:
کلیه وجوه بابت رکنه ا و درآمد ا در حساب مشترک فیمابین وارکر و از طرکقق سیسقتو بقانکی نسقبت بقه
اجرای امور مالی مشارکت اقدام می گردد.
ماده  »13ناع و یرر و انتقال سهو طرفین مشارکت:
طرفین در جهت اجرای کار مشارکت به صورت بالسوکه در ناع و یرر مشارکت سهیو می باشند.
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ماده  »14دفاتر روزنامه و ک :
کلیه درآمد ا و رکنه ا برمبنای قرارداد ا و فاکتور ا و وجوه مأخوذه در دفتر روزنامه و ک و دفتر انبقار
ورود و خروج با نظارت طرفین قرارداد یبط و قید می گردد.

ماده  »15نحوه محاسبه و پرداخت:
1ق )15مقرر گردکد از مح درآمد نقدی حاص از فروو رکنه قای مقرتبط بقا مویقوع مشقارکت بقدواً
پرداخت می گردد.
2ق ) 15پرداخت سود مشارکت به صورت علی الحساب ر سه ماه کک بار انجام و بیالن آزماکشقی شقم مقاه
تنظیو و در انقضاء ککسال ترازنامه تنظیو خوا د گردکد.
ماده  »16انتقال سرماکه مشارکت:
باتوجه به س رماکه گذاری ای انجام شده از سوی طرفین ققرارداد انتققال سقرماکه در مقدت مشقارکت بقه
اشخاص دکگر ولو به صورت وکالت کا نماکندگی جرئی و کلی سلب و ساقط گردکد.
ماده  »17داور مریی الطرفین:
در صورت ح ول اختالف فیمابین ابتدائاً مویوع از طرکق مذاکره حق و ف ق و در صقورت عقدم رفقع
اختالف داور انتخابی مریی الطرفین پس از اخذ نظرات مکتوب دو طقرف ققرارداد نسقبت بقه صقدور رأی
اقدام که برای طرفین الزم االجراء و الزم االتباع می باشد.
ماده  »18اکن قرارداد در  18ماده و  2بند و متحدالمتن در دو نسخه تنظیو و به امضاء طرفین و دو نار شقا د
رسید خداوند خیر و برکت عناکت فرماکد.

طرف اول قرارداد

طرف دوم قرارداد

شا د اول

شا د دوم
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