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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عقد شراكة لفتح مطعم

    ------------------------------------  -1:  الفريق األول 

2-  

، وكيله لغايات هذه االتفاقية  ----------------------    

 

  -   -1:  الفريق الثاني

 2 -  -  

 

أو اية منتجات  في فتح مطعم حلويات و معجنات و عصاااااااااااخف وو ذات جفيفة  ات  و   املشااااااااااا كة :  املوضووووووووو 
 يسمى باملشفوع لغايات هذا العقد . أجفى يتم االتفاق على إ جالها ، 

 : مقدمة

( لديها جبر  في صاااااااااناعة الليي و ا  لويات و   -----------------------حيث ان الطفف األول من الففيق الثاني )  -أ  
و وأنواع مختلفة من الطعام بجو   عالية و مهنية ، و لديها القد   على تشااااااااغي  ا خفيفة و الو ذات  املعجنات 
و انها قد تد بت على يد شااااااايي فنلندت  و احارفت صاااااااناعة الطعام بدواصااااااافات  ات  و   املشااااااافوع و و إنجاح 

هااا و متففغ للعداا  مع  (   -----------------------)  الطفف الثاااني من الففيق الثاااني ، و حيااث ان جو هاااطعم مديز 
العد  من مهام في  بمتففغ إل ا   املشااااااااااافوع  و قا   على إنجاح املشااااااااااافوع  في حال فت ه و  ااااااااااايقوم ب   ما يتطل

 املشفوع. للتدوي  الالجم لفتح  ب ا ةاففا  الففيق الثاني  وحيث ان بي  النجاح . 

( ال جبر  لها بأعدال الطعام و املطاعم و   ----------------------- .وحيث ان الطفف األول من الففيق األول )  –ب 
، و حيث و ال  غذة لها حاليا باإل ا   ال جبر  في تأ ااااملط املطاعم و ال ا ا  ها  و  ااااتقتصااااف مشااااا ك ها على التدوي  

م فتح املشااافوع به و صااااحب ( يدلي العقا  الذت  اااملت  -----------------------ان الطفف الثاني من الففيق األول ) 
 و يفغب باالشاراك في املشفوع .حق التأ ير فيه 
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ت ون  ات مساااااامولية م دو   بفأ  مال  االتفاقية،لغايات املشاااااافوع تكشااااااأ شاااااافكة بين اطفاف هذه  -أ 
 املد .غير م د     ينا ، 28,000

عند تأ اااااااملط الشااااااافكة في عقد التأ اااااااملط و النمام األ اااااااااااااااا  ، يتم تقسااااااايم املسااااااااهدة بفأ  املال  -ب 
% ، و ي ون للطفف 49الففيق األول % و للطفف الثاااني من 49للطفف األول من الففيق األول نسااااااااااااااذااة 

% ، اما بالكساااذة لا باح فتقسااام 1% و للطفف الثاني من الففيق الثاني نساااذة 1األول من الففيق الثاني 
 % من صافي األ باح . ويلخص با جدول التالي 25على ا بع حصص متساوية ب يث ي ون ل   طفف 

 املساهدة املالية نسب الفبح ( : )  دول 

 نسبته من األرباح الصافية نسبته  من رأس املال  الطرف 
-----------------------  49  % 25% 
-----------------------  49% 25% 

-----------------------  1% 25% 

-----------------------  1% 25% 

 

ال يجوج للففيق الثاني فساااخها قذ  ان هاء  و ناجح،تساااتدف ما  ام املشااافوع قاخم و ، االتفاقية هذه مدة -3
على انه يجوج ألففا  الففيق األول فسااااااااااخها في حال   ق باملشاااااااااافوع جسااااااااااا   ب ام   ا  املال او  مد ها،

حصول جساخف لثالث  اشهف متوالية ، على ان ي ون جيا  الفسخ بذلي ا  ال بيد طففي  الففيق األول 
 ( مجتدعين .  -----------------------و   -----------------------) 

 

 ت:املساهما -4

تو ع مذاااااشااااااااااااااف  في  أ  ني ينااااا   (14,000) بتدوياااا  مذل يسااااااااااااااااااهم الطفف األول من الففيق األول   -أ
 املشفوع.حساب الشفكة الت   تم ط لغايات 

وصااااااااا   و لي بت فيف أ  ني، ينا   (14,000)يساااااااااااهم الطفف الثاني من الففيق األول بتدوي  مذل   -ب
  كاملة.بانه ا تلم ايجا  السنة األولى جطي ملصل ة الشفكة 

فيتم تقسيدها على الطففين  التدوي ،جيا   في  ولزم لم يلفي املذلغين املذكو ين لفتح املشفوع  إ ا -ت
على أن يعتبر املذل  الذت ،  تأجيراألول و الثاني من الففيق األول و يقوما بالتدوي  مذاشااااااااف  و  ون 

على أن ه فوق  أ  املال  ينا على الشفكة يتم تسديده حسب إم انيات و أ باح الشفكة ن يدفعا
  .يسد  جالل السنة األولى ما املن

 
 بالتوقيع:التفويض  -5

 غذة لها ان ت ون مفوضااااااااااااااة  ال  غذة للطفف األول من الففيق األول باإل ا   و ال فقط،حاليا  -أ
 بالتوقيع بأت أمف من أمو  الشفكة.
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و وكيا   الطفف الثااني من الففيق  (   -----------------------)ي ون الطفف الثااني من الففيق الثااني  -ب
بالتوقيع عن الشاااااااااااااافكة في كافة األمو   اإل ا ية و  ين املفوضاااااااااااااا داه(    -----------------------األول ) 

  و املالية .  القضاخية
اقبة:حق  -6  املر

ي ضااااااااااااااف  العداا  ان ون أت قيااد او شااااااااااااااف  و بدااا ال يعيق  يجوج ألت من اففا  هااذه االتفاااقيااة -أ
 .و م تويات املشفوع و املذيعات على السجالت طلع ملوقع املشفوع و ان ي

عند تأ اااااااااملط اب   يجهز به كاميرات مفاقذة تفاقب كافة مفافق املشااااااااافوع با ااااااااات ناء األماكن  -ب
 للفاحة في الطابق العلوت ان لزم مث  هذا امل ان.  يستثنى م انو  و ا  دامات،ا خاصة 

 يد  ليتدلن األطفاف من مفاقذة املشاااافوع عن  عد بدواصاااافات  بخط انارنتيزو  املشاااافوع  -ت
 . بوا طة ال اميرات

يجوج ألت من األطفاف األ بع ان يقوم باححضاااااااااااااااا  مادقق حسااااااااااااااااباات على نفقتاه وحاده في حاال  -ث
  غب بتدقيق ا  سابات من مدقق جا جي غير متفق عليه. 

 
بمشووووووووووووواركتووه ببوودل املتمثلووة (   -----------------------في مسووووووووووووواهمووة الطرف الثوواني من الفريق األول    -7

 االيجار .

 

فانه يلازم بحعطاء املشاااااااااااافوع حق األفضاااااااااااالية على كافة املسااااااااااااتأ فين من اب الت التجا ية  في  ات  -أ
الذناية، و ت ون األفضااااالية مساااااتدف  طيلة عدف املشااااافوع ، ب يث ا ا منح أت جصااااام ألت مساااااتأ ف 

خيا تلقا فيجب منح مثلها او افض  أت حافز او جيا   باملد  منح او اجف او أت فار   داح للتجهيز  
 . للدشفوع 

  ينا ، 14000مع مفاعا  الذند السابق تقد  بدل اإليجا  السنوية للسنوات ا خدسة األولى بدذل   -ب
  -----------------------الطفف الثاني من الففيق األول ) على انه ا ا ا ااتدفت الشاافكة بالعد  فيلزم 

 ايجا  يدنح للغير بذات الفار  في  ات الذناية.  أق تجديد العقد ملد  مداثلة با ف يساوت ( ب

يعتبر هاااذا العقاااد بدثااااباااة عقاااد ايجاااا  ماااا بين الطفف الثااااني من الففيق األول وبين  الشاااااااااااااافكاااة الت   -ت
  تكشأ بدو ب هذا االتفاق أو أت تعدي  يطفأ عليها. 

 

 األرباح:في تقسيم  -8

و  فيها األ و  كافة املصااا يي بدا  األ باح الصااافية  عد جصاام املشاافوع،لغايات هذا  باأل باحيقصااد  –أ 
  غيره. الصحي ووالفواتب و الضفاخب و الف وم و فواتير املاء و اللهفباء و الصفف 

 
 املصاريف:في  -9

يلازم من يتولى اإل ا   ان ت ون كافة املصاا يي با  د العقول وبدتو اط األ اعا  على األق ، على  -ث
  و   املنتج.  إنقاصال يقصد بذلي التأثير او 
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اندا لهدا الكسذة ما  ام  والتشغي  وال يتقاض ى اففا  الففيق الثاني أت  اتب او ا ف مقاب  اإل ا    -ج
 . و بو و هدا الفعلي ف يشغالن املشفوع بوا ط هدا مذاش

ال يساااات ق من يفغب ان ي ون مفول بالتوقيع عن الشاااافكة أت ا ف، و ال يتم  صااااد او صاااافف أت  -ح
قيااااماااه  مذل  مقاااابااا  قياااام أت من اففا  االتفااااقياااة باااأعداااال املفاقذاااة على العدااا  او بااادالت جياااا   او

وع او التنق  او االنتقال او حضاااااااو  اال تداعات الالجمة للشااااااافكة او املشاااااااف بالدوام بالعد   بالتبرع
  املشفوع.من و الى 

تساااااااااااااجي  الشااااااااااااافكة و للقيام بتأ اااااااااااااملط و ي لي الطفف األول من االتفاقية بتعيين م امي للقيام  -خ
 ااااتشااااا ات قانونية ملفحلة التأ ااااملط و لساااانة كاملة أت ابحعدا  االتفاقيات الالجمة لذلي و تقديم 

نزاع قضااا ي عدالي او غير عدالي طيلة  شاافوع باتاملتا يخ التسااجي  للشاافكة و يدث  الشاافكة و تلي 
  ينا  .  1500السنة ،و يصفف مقاب   لي كله مذل  

بدتااااااا عااااااة اعدااااااال او من يدثلااااااه (   -----------------------ي لي الطفف الثاااااااني من الففيق األول )  - 
الدي و   و تجهيز اب   و مفاقذة العدال و اجتيا هم و شااااااافاء املعدات و اجتيا  النوعيات ا جيد  

  ينا .  1500املوا  و املستلزمات و طيلة فار  التجهيز و يصفف له مقاب   لي مذل  من 

( بااااااالقيااااااام بدهااااااام مفحلااااااة   -----------------------ا ا لم يفغااااااب الطفف الثاااااااني من الففيق األول )  - 
التجهيز و الاادي و  ، فيجوج إحااالااة العداا  حهااذه املفحلااة للطفف الثاااني من الففيق الثاااني ، على ان 

يوم  عااد  االفتتاااح  30 ينااا  طيلااة فار  التجهيز و حتى  500مذل   يصاااااااااااااافف لااه مصاااااااااااااافوف شااااااااااااااهفت 
 شفيطة ان ي ون متففغ لهذا العد  و التوا د املستدف للدفاقذة في موقع املشفوع. 

 

 التصفية:في  -10

وفي حال فشاااااااااااا   السااااااااااااابقة،يقف األطفاف باملساااااااااااااهدات املالية و مقا يفها وفقا ملا تم وصاااااااااااافه في الذنو  
لكساااذة املسااااهدة في و تقسااايده وفقا  بدا فيه من م تويات املشااافوع  فيتم بيع -ال  ااادح    -املشااافوع 

  ا  املال اب د   في  )  دول املساهدة املالية نسب الفبح (.

 
 فكرية : في امللكية ال -11

و الوصااافات السااافية و اال ااافا  التجا ية و الشاااهف  التجا ت  فيها اال ااامت ون كافة ا  قوق املعنوية بدا 
و العالمات ي ملو االبت ا ية و الساااااااااااادعة التجا ية و بفاءات االجاراع و الندا ج الصااااااااااااناعية و حقوق امل

التجا ية و الدي و ات و التصااااميم و ك  ما يعتبر حق من حقوق املللية الفلفية مل ا مشااااركا للشااافكاء 
ا ا حقق املشااااااااااافوع نجاح ، اما ا ا لم ين،ح ال  ااااااااااادح   ، فيتم التقسااااااااااايم و فقا % 25األ بعة بكساااااااااااذة 

 .(   دول املساهدة املالية نسب الفبحللكسب الوا    في ا جدول ) 
 

 أخرى:في فتح فرو   -12

في حال النجاح بالففع األول وت قيق أ باح ملد   تة اشهف متواصلة ، و با تداع الشفكاء في املوافقة ، 
 فيجوج فتح ففوع  ديد  و ينطذق على االففع ا جديد  ما ينطذق على الففع األول من كافة النواحي . 
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 منع املنافسة: -13

االشاااااااااااراك في أت شاااااااااافكة او انشاااااااااااء بطفيقة مذاشااااااااااف  او غير مذاشااااااااااف  ال يجوج ألت من الشاااااااااافكاء األ بعة 
له تجيير  وال يجوج  ت نشا  او غايات مشاحهة لهذا املشفوع، او أت سج  تجا ت مم سة او مشفوع 

الي هذا ، و ك  من يخاو اال اااااااتعانة بالغير لفتح مشااااااافوع مشاااااااابه اعدال املطعم للدنافساااااااين او للغير 
الي  ينا  ا  ني او ما تقف ه اب لدة  سبب املنافسة  ت الذند ي ون ملزما بالتعويض بدا ال يق  عن مئ

 ايهدا اكثر.
 

 في استحقاق افراد الفريق الثاني لنسبتهما من األرباح : -14

ف و مذاشااا وبشااا   يسااات ق اففا  الففيق الثاني نساااذ هدا من األ باح ما  اما يشاااغالن املشااافوع بنفساااهدا 
عدليااا و مااا  امااا  كنين ال ااااااااااااااتدفا  املشاااااااااااااافوع و بقااافه، على انااه  عااد النجاااح و في حااال فتح ففوع أجفى 

 فملست قان نسبهدا عن اإل ا   غير املذاشف  للدشفوع.
 

 بين األطراف:القانونية العالقة  -15

ان العالقاة بين األطفاف يي عالقاة شاااااااااااااافاكاة و لملسااااااااااااااات عالقاة قفل او عالقاة عداالياة باأت شاااااااااااااا ا  من 
األش ال و ال يست ق أت من اطفاف هذه االتفاقية اية مست قات عدالية  سبب العد  و ال بدل عد  

 إضافي و ال م افأ  نهاية جدمة و ال غيره . 
 

 ( لألجرة بعد السنة األولى.  -----------------------استحقاق الطرف الثاني من الفريق األول    -16

------------------مع مفاعا  حق أفضلية املشفوع على الغير فملست ق الطفف الثاني من الففيق األول ) 
( أ فته عن اب   املسااااااتأ ف للدشاااااافوع ك ااااااخص ا ن   عن هذه االتفاقية و ي ف  وصااااااال جطيا   -----

 ب   ا ف  يقذضها . 
على جدساااااااة صاااااااف ات و من ا بع نساااااااخ أصااااااالية و بندا  و اااااااتة عشااااااافحف ت هذه االتفاقية من مقدمة 

 األطفاف و تفهدوا مضدونها و عليه  فى التوقيع. وتليت على
 

 الفريق الثاني الفريق االول  
  -  ------------------------1  -2 -  ----------------------- -1 االسم 
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