
 

 

 (نمىذج رسمي عقد شراكة بين طرفين األول برأس المال والثاني بالجهد)

 :إٔٗ فٟ تاس٠خ ٠َٛ ــــــــــــــــــــــــ اٌّٛافك: ـــ/ ـــــ/ ــــــــــــــ تُ إتشاَ االتفاق ت١ٓ وً ِٓ

: اٌطشف األٚي: اٌغ١ذ : ـــــــــــــــــــ ٚجٕغ١تٗ ـــــــــــــــــــ ٠ٚم١ُ فٟ: ـــــــــــــــــــ )شش٠ه ِتضآِ  .(أٚالا

 .(حا١ٔاا: اٌطشف اٌخأٟ: اٌغ١ذ: ـــــــــــــــــــ ٚجٕغ١تٗ ـــــــــــــــــــ ٠ٚم١ُ فٟ: ـــــــــــــــــــ )شش٠ه ِتضآِ

 :االتفاق ػٍٝ إٔشاء ششوح تضآِ تاٌششٚط اٌتا١ٌحٌٚمذ لاَ ٘زا 

 اٌٙذف ِٓ إلاِح اٌششوح   اٌثٕذ األٚي: اعُ اٌششوح ـــــــــــــــــــ اٌغّح اٌتجاس٠ح ـــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــ

 ـــ، شاسع ـــــــــــ، لغُ: ـــــــــــ، ِذ٠ٕح ـــــــــــ، اٌثٕذ اٌخأٟ: ِٛلغ اٌششوح ٘ٛ: اٌَؼمَاس َسْلُ ــــــــ

 ِذافظح ـــــــــــ

  اٌثٕذ اٌخاٌج: عٛف ٠ُشاسن اٌطشف األٚي ـــــــــــ تّثٍغ ِاٌٟ لذسٖ ـــــــــــ، ٚعٛف ٠ُشاسن اٌطشف

ً ٠ثٍغ اٌخأٟ تّثٍغ لذسٖ ـــــــــــ إضافح إٌٝ اٌّشاسوح تاٌّجٙٛد ٚرٌه تٛالغ ػذد عاػاخ ػّ

 ــــــــــــــــــــــ عٛف ٠مض١ٙا فٟ ــــــــــــــــــــــ

  اٌثٕذ اٌشاتغ: تثذأ ِذج ٘زا اٌؼمذ تذا٠ح ِٓ تاس٠خ ٠َٛ ـــــــــــ اٌّٛافك ــــــــــــــــــــــ ٚتٕتٟٙ تتاس٠خ

َ واْ اٌّششٚع لائُ ــــــــــــــــــــــ، ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌؼمذ لاتً ٌٍتجذ٠ذ ِشج أخشٜ أٚ ػذج ِشاخ ِادا

 .ٔاجخ، ِٚغتّش ِغ تٛافش اٌشغثح ٌذٜ اٌطشف١ٓ فٟ اٌتجذ٠ذ

  اٌثٕذ اٌخاِظ: جذٌٚح األستاح ٚإسعاء اٌمٛاػذ اٌخاطح تتٛص٠غ ٌه األستاح؛ ػٍٝ أْ تىْٛ ٔغثح اٌطشف

 .% األٚي ـــــــــــ %، ٚٔغثح اٌطشف اٌخأٟ ــــــــــــــــ

  اإلداسج ٚدك اٌتٛل١غ ٚاٌّشالثح، ِٓ خالي تٛض١خ اٌطشف اٌزٞ اٌثٕذ اٌغادط: ٠جة تذذ٠ذ ِغؤ١ٌٚح

عٛف ٠تٌٛٝ اإلداسج ٚاٌطشف اٌزٞ عٛف ٠تٌٛٝ اٌّشالثح، ٚفٟ داٌح اٌّؼاِالخ اٌتٟ تض٠ذ ل١ّتٙا ػٓ 

 .ِثٍغ ل١ّتٗ ــــــــــــــــــــــ؛ ف١ذج ٌج١ّغ األطشاف اٌّشاسوح ف١ٙا

 ٌطشف ــــــــــــــــــــــ ساتة شٙشٞ لذسٖ ــــــــــــــــــــــ اٌثٕذ اٌغاتغ: اتفك اٌطشفاْ ػٍٝ أْ ٠تماضٝ ا

 .ٔظ١ش دٚسٖ فٟ اإلداسج أٚ اٌّشالثح

  ٟاٌثٕذ اٌخآِ: ٠تُ سطذ سأط اٌّاي إٌمذٞ ٚاٌؼ١ٕٟ فٟ اٌذفاتش اٌتجاس٠ح، ٚتثذأ اٌغٕح اٌّا١ٌح ٌٍششوح ف

جشد ٚدغاب األستاح ٚاٌخغائش ضّٓ ا١ٌّضا١ٔح تاس٠خ ـــــــــــ ٚتٕتٟٙ تتاس٠خ ـــــــــــ، ػٍٝ أخ ٠تُ اٌ

 .اٌؼاِح ٚال تُذ ِٓ اٌتٛل١غ ػ١ٍٙا

  اٌثٕذ اٌتاعغ: ٠تُ تٛص٠غ األستاح تاٌمذس اٌخاص تٕغثح وً طشف، ٚفٟ داٌح دذٚث خغاسج فٟ أٞ عٕح؛

 .٠تُ تشد١ً ل١ّح اٌخغاسج إٌٝ اٌغٕح اٌتا١ٌح ٚ تخظُ ػٕذ دغاب ٔغثح ستخ وً طشف

  أْ ٠تؼٙذ اٌج١ّغ تؼذَ ِٕافغح اٌششوح فٟ ٘ذفٙا، ٚفٟ داٌح حثاخ ِخاٌفح ٘زا اٌثٕذ؛ اٌثٕذ اٌؼاشش: ٠جة

ا تغثة تٗ ِٓ خغاسج ّّ  .٠ذك ٌثالٝ اٌششواء فظٍٗ ٚاٌّطاٌثح تاٌتؼ٠ٛض اٌّاٌٟ ػ

  اٌثٕذ اٌذادٞ ػشش: ال ٠ذك ألٞ طشف االٔغذاب ِٓ اٌششوح لثً ٔٙا٠ح ِذتٙا، وّا ال ٠ذك ت١غ اٌذظح

 .ٚ سٕ٘ٙا أٚ جضء فمظ ِٕٙا إاّل تؼذ ِٛافمح تالٟ اٌششواءأٚ اٌتٕاصي ػٕٙا أ

  ٗٔاٌثٕذ اٌخأٟ ػشش: ال ٠ٕتٟٙ اٌؼمذ تّٛخ أدذ األطشاف أٚ فمذاْ األ١ٍ٘ح؛ ٌٚىٓ ٠ٕٛب ػٕٗ أٚ ٠تٌٛٝ ِىا

تاٌششاوح أدذ األفشاد اٌّّخ١ٍٓ ػٕٗ تٕفظ ششٚط اٌؼمذ، ٚال ٠ذك ٌُٙ آٔزان اٌتذخً فٟ اإلداسج أٚ ٚضغ 

 .ىٓ تتٍخض دمٛلُٙ فمظ فٟ اٌّطاٌثح تٕظ١ثُٙ ِٓ األستاحاألختاَ، ٌٚ

  َاٌثٕذ اٌخاٌج ػشش: ٠تُ فغخ اٌششاوح لثً أمضاء ِذج اٌؼمذ فٟ داٌح اٌخغاسج اٌّغتّشج ٌٍششوح ٚػذ

 .اٌتّىٓ ِٓ جٕٟ األستاح، ٚال تُذ أْ ٠ىْٛ رٌه تاتفاق اٌج١ّغ

 اٌششاوح أٚ إٔٙائٙا ٚتظف١ح اٌششاوح ٚفماا اٌثٕذ اٌشاتغ ػشش: فٟ ٔٙا٠ح اٌؼمذ؛ ٠ذك ٠ٚظخ االعتّشاس ف ٟ

 .ٌشغثح اٌطشف١ٓ، ٚال تُذ أْ اٌّذىّح اٌّختظح ػ١ٍّح اٌتظف١ح ف١ّا ت١ُٕٙ إرا دذث ت١ُٕٙ خالف

  اٌثٕذ اٌخاِظ ػشش: إرا دذث ٔضاع ت١ٓ اٌششواء أٚ اٌّّخ١ٍٓ اٌجذد ٌٍششواء فٟ فُٙ ٚتفغ١ش تٛد اٌؼمذ؛

 .ــــــــــ ٌفض إٌضاع٠تُ اٌٍجٛء إٌٝ ِذىّح ــــــــــــ

  )اٌثٕذ اٌغادط ػشش: ػٍٝ اٌطشف١ٓ االتفاق تأْ ٠مَٛ ِذ٠ش اٌششوح تتغج١ً ٘زا اٌؼمذ )ػمذ اٌششاوح

 .ٚإشٙاسٖ تاٌطش٠مح اٌما١ٔٛٔح ٠ٚتُ إضافح اٌّظشٚفاخ إٌٝ دغاب اٌششوح

  ًطشف ػٍٝ ٔغخح سع١ّح اٌثٕذ اٌغادط ػشش: تُ تذش٠ش ٘زا اٌؼمذ فٟ ٠َٛ ـــــــــــــــــــــــــ ٚدظً و

 .ِٓ اٌؼمذ ِٛلؼح ِٓ اٌطشف١ٓ ٌٍشجٛع إ١ٌٙا ػٕذ اٌٍضَٚ



 

 

 :تٛل١غ اٌششواء ٚاٌشٙٛد ػٍٝ اٌؼمذ

 اٌطشف اٌخأٟ: ــــــــــــــــــــــ -2اٌطشف األٚي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -1

 ٟٔ ػٍٝ اٌؼمذ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشا٘ذ أٚي ػٍٝ اٌؼمذ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، شا٘ذ حا

 .ٚهللا تؼاٌٝ اٌّٛفك ٚ خ١ش اٌشا٘ذ٠ٓ

 


