
 پ
 

 1400 تير 5      
26 June 2021 

 ذي القعده 15 

1442 

 

ي
ها

ه 
وز

آم
 

ي
ار

گذ
ه 

ماي
سر

و 
ي 

اد
ص

اقت
 

ه 
ار

شم
16 

 

 (سوم)بخش انواع مشارکت مدني

 

 قرارداد مشارکت مدني خصوصي

شود که طرف اول قرارداد را قرارداد بين مالک و عامل منعقد ميهاي مدني، مشارکت مدني خصوصي است. اين نوع سوم از مشارکت
شود. مالک بايد صورت مساوي از طريق طرفين تأمين مينوع مشارکت مدني به نيا هيسرما .مالک و طرف دوم را عامل گويند

عنوان شده در آن قرار دهد. عامل بهدانگ کامل ملک خود را بدون دريافت هيچ مبلغي در اختيار اين قرارداد طبق زمان مشخصشش
 .چ نوع حقوق و مزايايي را دريافت نخواهد کردمديريت داخلي اين مشارکت مدني در نظر گرفته خواهد شد و بابت مديريت خود هي

هاي ناشي از توانند نسبت به تمديد آن به توافق برسند. در نوع قرارداد بايد زياندر پايان قرارداد مشارکت مدني خصوصي طرفين مي
ه وکيل يا دادن وکالت ب صورت شخصيتواند بهشود. الزم به ذکر است مالک ميبحران اقتصادي بر اساس سهميه سرمايه محاسبه مي

 .قانوني خود بر روند اجراي قرارداد نظارت کند

 :توان موارد زير اشاره کرددارد که از آن جمله مي مشارکت يا همان عامل وظايف بسياري بر عهده مدير داخلي

 مديريت مستمر و دائم بر روي اين مشارکت -

 هاي سطح کشوراز بانکجاري به نام طرفين قرارداد و دريکي افتتاح حساب -

 هاي مشارکت در اين حسابتمرکز کليه پول -

 حفاظت از کليه اموال موجود در محل قرارداد -

 پرداخت سود ساليانه اين مشارکت به مالک -

 تحويل تمامي سود حاصل از اين مشارکت در پايان قرارداد و يا فسخ آن به مالک با دريافت رسيد کتبي -

 کرشده در قرارداد به مالک آنتحويل ملک اصلي ذ -

مد ها رونق بگيرد درنتيجه درآوکار آنکه کسبوکار است. وقتيقرارداد مشارکت مدني يکي از قراردادهاي پرکاربرد براي رونق کسب
ارد وجود د توان زمينه اشتغال چندين نفر را ايجاد کرد. اما چند نکته مهمبيشتري به هر دو طرف قرارداد خواهد رسيد و همچنين مي

 :ها توجه کردهاي مدني بايد به آنکه در هنگام عقد هر سه نوع مشارکت
اخل طور کامل محتويات و مفاد دشود، بايد قبل از امضاء قرارداد بهکه بعد از امضاء قرارداد فرد نسبت به آن متعهد ميبا توجه به اين -

 .قرارداد را مطالعه کنيد

 .هاي قانوني و حقوقي استفاده شوددقيق بوده در داخل آن از لفظمتن قرارداد بايد خيلي  -

 .اگر در مورد قوانين حقوقي آگاهي کافي نداريد، حتماً از وکيل استفاده کنيد -

 .حتماً بايد در قرارداد تاريخ شروع و پايان همکاري ذکر شود -

 .طور واضح بيان شودمقدار سرمايه و سهم سود هر يک از طرفين به -

 .در آخر قرارداد در کنار امضاء هريک از طرفين حتماً از اثرانگشت نيز استفاده شود -

 .طور مشخص شودنحوه پرداخت سود به -

 .هاي جاري و مصرفي مشخص شودميزان سهم هر يک از طرفين در مورد هزينه -

و روستاهاي اسالمي شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  


