بسمه تعالی

« قرارداد مشا کرت مدنی »

فرم شماره 463
تکم
قرارداد مشا کرت احدا ث و یل واحداهی مسکونی
انفرادی رد زمینهای دارای سند مالکیت

نظر به اینکه خانم/آقای  .......................مالک عرصه پالک  ..................بالا اخالم مزهایالای اص یمالبهم باله ا ال ا
ساختبان در پک مزبهر گرفته و برای ا ا ساختبان اا این بانک یقاضای یسههکت مشارکت م نی نبهده ،این قالرارداد
به شرح ایر برای انزاص امر فهق بهن بانک و نامبرده منعق و طرفهن ملزص به اجالرای کلهاله مدالاد و یعهال ات منال رآ در آن
گردی ن .
مشخمات شرکاء:
مــاده -1مشخمات شرکاء به شرح ایر است :
الف) بانک یزارت (شرکت سهامی عام) ثبت ش ه به شباره  72083مهرخ  95/4/82به نشانی خهابان آیت اله طالقالانی،
یقاطع خهابان نزات الهی ،شباره  843پست الکترونهک  ...............بالا نباینال گی خالانم /آقالای  ..........................باله مهجال
معرفی نامه شباره  ...................مهرخ  ............../....../......که در این قرارداد" بانک "نامه ه مهشهد.
ب) خانم/آقای  ............................فران  ...........................شباره شناسنامه  ..........................محل ص ور شناسنامه...........
یاریخ یهل  ............ک ملی  ...................ساکن  .............................................................................ک پستی  ..................یلدن
..........................پست الکترونهک ................
که اا این پس اختمارا" شریک "نامه ه مهشهد/می شهن مشروح ذیل منعق گردی .
یبمره -نشانی ،پست الکترونهک و یلدنیای بانک/مؤسسه اعتباری ،مشتری و ضامن/ضامنهن یبان مهارد من رآ در
این ماده است .چنانچه یکی اا اشخاص مزبهر نشانی ،پست الکترونهک و یلدنیای خهد را یغههر دی بای مهضهع را به
صهرت کتبی به طرفیای دیگر ابکغ کن  .یا وقتی که یغههر مهارد فهق ،کتباً به طرف دیگر ابکغ نش ه باش  ،کلهه مکایبات
و مراسکت و ابکغههیا و اخطاریهیای اجرایی و غهره ،س مهرد اا طریق شباره یلدن (پهامک) ،پست الکترونهک و نشانی
که در این ماده قه ش ه است ،ارسال میشهد و ابکغ ش ه یلقی میگردد.
موضوع مشــارکت
مــاده -2مهضهع مشارکت عباریست اا سرمایه گماری و اق اص در امر ا ا ساختبان مسکهنی  ..........طبقه مشتبل
بر  .........وا مسکهنی که کل ساختبان مزبهر (مهجالهد و ا ال اثی) طبالق پرواناله سالاختبانی شالباره  ......................مالهرخ
 .............../......./.........شهرداری نا هه  ...........شهرستان  .....................بالغ بر  ..........مترمربع خهای بهد و ساختبان مزبهر اا

نهع  .....................می باش که طبق نقشه و پروانه ممهب شهرداری در شش انگ یک قطعه امهن به پک فرعالی شالباره
 .................اا اصلی شباره  .................بخش  .................مهرد ثبت شباره ....................ا ا خهای ش .
نحهه مشالالارکت
مـــاده  -3یزینه ساختبان مزبهر ،طبق ارایابی انزاص ش ه به وسهله بانک کاله بالاطکع و امیالای شالریک رساله ه،
می باش .
مــــاده -4بانک با پرداخت مبلغ  .....................ریال بعنهان سهم الشرکه با مهافقت و قبهل شریک به نسالبت ........
درص درکل ساختبان و منمهبات و یأسهسات و عرصه مهرد مشارکت شریک گردی که پس اا امیالاء ایالن قالرارداد وجاله
مزبهر به ساب مشتر مشارکت نزد بانک واریز می گردد.
یبچنهن شریک نهز یعه نبهد :
الف :برداشت اا ساب مشتر
مشارکت خهای بهد.

مشارکت با مهافقت بانک و مشروط به یزینه ش ن وجهه برداشت ش ه قبلالی در مالهرد

ب  :چنانچه شریک سهم الشرکه خهد را به ساب مشتر مشارکت واریز نبای و طبق یشالخه بانالک باله ممالرف
یکبهل ساختبان مهرد مشارکت برسان  ،نسبت سهم الشرکه بانک  .........درص و نسبت سهم الشرکه شریک ............درصال
خهای بهد و ساختبان مهرد مشارکت به نسبتهای یعههن ش ه متعلق به بانک و شریک خهای بهد.
شرایط و تعهدات طرفین
مــاده -5م ت مشارکت  ........................اا یاریخ  ..........................لغایت  .......................است که شریک قبهل و یعه
کرد که عبلهات اجراء و ا ا ساختبان را طبق پروانه و نقشه ممهب شهرداری اکثر در م ت ممکهر رأساً انزاص دیال و
بانک در این مهرد یهچگهنه مسئهلهتی را به عه ه نخهای داشت.
مـــاده -6چنانچه عبلهات ساختبانی در پایان م ت مقرر در ماده  9قرارداد به ایباص نرس یا در جریالان اجالرای کالار
خساریی متهجه ساختبان گردد ،بانک ق خهای داشت به شرح ماده  44عبل و یا مشارکت خهد را فسخ نبهده و نسبت به
مطالبه و وصهل سهم الشرکه و عهای اصل اا مشارکت و مافی الممه یهافق ش ه به شرح ماده  3طبق مقررات قانهنی و با
یهجه به ماده  46اا طریق ص ور اجرائهه یا به طرق قانهنی دیگر که مملحت ب ان اق اص یا طبق ماده  49عبل نبای .
تبصــره  :بانک می یهان برای وصهل مطالبات خهد اا امهال قابل فروش شریک نهز استهداء قهق نبای .
مـــاده -7در صهریهکه بانک این قرارداد را به یر جهت و دلهلی که صکح ب ان و یا به علت یخلف شالریک اا یالر
یک اا یعه ات وی فسخ نبای و یا شریک در پایان م ت قرارداد اا پرداخت سهم الشرکه و فهای متری بر آن و سایر یزینه
یای متعلقه بانک امتناع وراد اا یاریخ اعکص بانک مبنی بر یخلف اا قرارداد یا فسخ قرارداد یا سررسه آن یا یالاریخ یسالهیه
کامل ب یی مبلغی برذمه شریک یعلق خهای گرفت اا این رو شریک با امیاء این قرارداد متعه گردی عکوه بر بال یههای
یأدیه نش ه خهد به بانک مبلغی به مأخم ......درص بعکوه  6درص (جبعاً  .......درص ) برای یرسال نسبت به مان ه ب یی به

بانک بپردااد . .به یبهن منظهر شریک با امیای این قرارداد به طهر غهرقابل برگشالت باله بانالک اختهالار داد کاله اا یالاریخ
سررسه یا یاریخ یسهیه کامل ب یی معادل مبلغ مهرد قرارداد اا سالاب شالریک برداشالت و یالا باله یبالان مهالزان اا سالایر
دارائههای آن یبلک نبای و اخم مبلغ مقرر به شرح فهق مانع اا ص ور اجرائهه و یعقه عبلهات اجرائی برای وصهل مطالبات
بانک نخهای بهد.
تبصره -1نرخ خسارت من رآ در این ماده در مهاردی که شریک بلحاظ ارائه اطکعات نادرست و یا سایر مهارد اا این قبهل
به یشخه بانک اا یسههکت بانک بنحه غهر مزاا و یا در خارآ اا مهارد من رآ در ماده 4قرارداد استداده نبهده باش نهز
جاری است مبنای محاسبه خسارت یاریخ عق قرارداد می باش  .یبچنهن در صهریهکه شریک مریک یکی اا اعبال خکف
قانهن و مقررات و اا جبله ممادیق مهضهع فمل یاادیم قانهن مزااات اسکمی و نهز قانهن یش ی مزااات مریکبهن
اریشاء ،اختکس و ککیبرداری شهد بانک به صرف یشخه خهد ق دارد بمهرت یکزانبه قرارداد را فسخ و کل مطالبات
خهد ناشی اا این قرارداد را اا شریک دریافت نبای .یبچنهن بانک ق و اختهار دارد به مزرد اطکع اا یخلف شریک نسبت
به معرفی شریک به شبکه بانکی کشهر به منظهر درآ در لهست سهاه جهت محروص نبهدن اا اخم یسههکت به م ت  9سال
اا کلهه بانکها وفق ممهبه مهرخ  23/8/87مزبع عبهمی بانکها اق اص نبهده و شریک ق یر گهنه ادعا و اعتراضی را جزاً
و ککً اا خهد سل و اسقاط نبهد.
تبصره  -2بانک ق دارد یرگهنه وجهیی که پس اا سررسه یا معهق ش ن مطالبات این قرارداد ،به بانک پرداخت و یالا اا
سابها و اسناد و امهال برداشت می شهد را بهن اصل طل ،فهائ متری بر اصل و وجه التزاص س یشخه خهد یسالههم
نبای .
تبصره - 3مداد بخشنامه شباره  54/424243مهرخ  54/3/3بانک مرکزی جبههری اسالکمی ایالران در خمالهص
آئهن نامه وصهل مطالبات غهرجاری مهسسات اعتباری مطالعه و مهرد قبهل طرفهن قرار گرفت و در ایالن خمالهص مالک
انزاص محاسبات یشخه و اعکص بانک خهای بهد.
مـــاده -8با یهجه به اینکه یزینه ساختبان به شرح ماده  7یعههن گردی ه و سهم الشرکه بانک نهز بر آن اسالاس یعهالهن
ش ه ،شریک قبهل نبهد چنانچه بهش اا مبلغ ممکهر یزینه نبای  ،سهم الشرکه بانک و نسبت آن به یهچ وجه یغههر ننبای .
مـــاده -9شریک به مهج این قرارداد قبهل نبهد یزینه یای ا تبالی و اضافی مهضالهع مالاده  2را اا امالهال خالهد
بپردااد و سهم بانک و یبچنهن ق انتداع امهن ممکهر را در ااای دریافت یک یزار ریال به بانک صلح نبهد .صالهغه عقال
صلح جاری ش و طرفهن قبهل نبهدن ضبن این عق اص وکالت ممکهر در بن الف ،شرط یر فسخ مالمکهر در بنال ب و
یهافق نهشته ش ه در بن آ ماده  49انزاص و شرط ش .
مــاده  -11بانک قبهل نبهد ساختبان ا اثی را پس اا یکبهل طبق ضهابط خهد که به اطکع شریک رساله ه و وی
اا آن اطکع کامل دارد ارایابی کن و پس اا یعههن قهبت قابل فروش و سهم یر یک اا شرکاء به نسبت ممکهر در مالاده 4
این قرارداد،طبق درخهاست کتبی شریک مبنی بر خری سهم الشرکه بانک و فهای متری بر آن اا ساختبان ا ال اثی سالهم
الشرکه خهد و فهای متری بر آن را به صهرت نق ی به وی واگمار نبای .
مــاده  -11شریک قبهل نبهد درطهل م ت مشارکت ضبن انزاص مهضهع مشارکت ،نسبت به خری سالهم الشالرکه
بانک و فهای متری بر آن به قهبتی که بانک یعههن و اعکص می نبای اق اص نبای لما در اجرای ایالن امالر سالهم الشالرکه و
سهم سهد بانک یکزا و یا مر له به مر له ،و بمهرت ی ریزی با محاسبه و یشخه بانک قهبت گالماری شال ه و شالریک

متعه و ملتزص است سهم الشرکه و سهم سهد افراای بانک اصل اامشارکت را در یر مر له ،اا بانک خری اری نبای کاله
در اینمهرت به یبان نسبت سهم الشرکه بانک کایش خهای یافت با واگماری و فروش سهم الشرکه و سهم سهد بانک به
طهر ی ریزی نهایتاً مشارکت یمدهه و مریدع خهای ش  .در صهرت یأخهر در خری سهم الشرکه و سهم سالهد بانالک در یالر
مر له و امانی که یهسط بانک اعکص می گردد ،شریک متعه و مکلف است جریبه یأخهر یأدیه مربهطه مالمکهر در مالاده 3
این قرارداد را نسبت به مبلغ مزبهر به بانک بپردااد و در صهرت ع ص خری سهم الشرکه بانک اا سهی شریک در یر مر له
وفق مداد این ماده ،بانک ق دارد مطالبات خهد اعم اا سهم الشرکه و سهم سهد و کارمزد و خسارات متعلقه و سایر یزینه
یای متریبه را به یر طریقی که مقتیی ب ان وصهل نبای .در یر ال سهم بانک کبتر اا قهبت یبالاص شال ه قابالل فالروش
نهست.یبچنهن شریک قبهل نبهد چنانچه قهبت قابل فروش مهضهع مهرد مشارکت کبتر اا قهبت یباص ش ه آن باش سهم
بانک را اقل به قهبت یباص ش ه بعکوه یزینه یای جاری متریبه خری اری و مابه التداوت را اا امهال خهد یامهن نبای .
مـــاده -12شریک به یهچ وجه ق واگماری سهم الشرکه خهد به دیگری را اعم اا عهن یا منافع ب ون اجااه قبلی
و کتبی بانک ن ارد.
تبصره:شریک ق یرگهنه نقل و انتقال نسبت به یسههکت ماخهذه مهضهع این قرارداد به یر شکل (اعالم اا اعطالای
وکالت و یا غهر آن) به غهر و یا انتشار آگهی یبلهغایی در رابطه با واگماری یسههکت را جزئاً و کالکً اا خالهد سالل و اسالقاط
نبهد ،در غهر اینمهرت بانک می یهان یسههکت مهضهعه را یب یل به دین ال نبهده و ب ون اخطار قبلی اق اص به وصالهل
کلهه مطالبات خهد اا شریک یا متعه ین متدقاً یا مندرداً اعم اا اصل و منافع متری بر آن و خسارات متعلقه و سالایر یزیناله
یای مربهطه بنبای .
مـــاده -13درصهرت فهت شریک ،چنانچه ورثه وی قرارداد مشارکت را یائه نباین قالرارداد باله قالهت خالهد بالاقی
خهای مان (.اعکص کتبی ورا به بانک به منزله امیای این قرارداد خهای بهد) در غهر اینمهرت قرارداد مشالارکت مندسالخ
مهگردد و طبق ضهابط مقرر بانک اراش ساختبان مهرد مشارکت در یر الهکه باش یعههن و سهم بانک جهت فالروش باله
ورثه اعکص می گردد ،اگر ورثه اضر به خری سهم بانک و فهای متری بر آن به شرح مهاد  40و  44قرارداد نگردن  ،بانک
ق دارد طبق ماده  46یا  42قرارداد اق اص نبهده وطبق مقررات قانهنی و به یر طریقی که مملحت می دان قهق خالهد را
استهداء نبای در این صهرت چنانچه وجهه ممرف نش ه ای در ساب مشارکت مهجالهد باشال بانالک الق دارد آن را بابالت
قهق و مطالبات خهد ناشی اا قرارداد منظهر نبهده و نسبت به وصهل باقهبان ه مطالبات خهد اق اص نبای .
مـــاده -14چنانچه بانک یشخه دی شریک در اجرای کار ا ا ساختبان طبق برنامه یعههن ش ه عبالل نبالی
نبای یا چنانچه شریک اا یکبهل ساختبان امتناع نبای یا کار را ب ون مهافقت بانک یعطهل یا معطل نبای یا باله نحالهی اا
انحا عبلهات ساختبانی متهقف گردد بانک ق دارد با استداده اا وجهه باقهبان ه در ساب مشتر مشارکت م نی ممکهر در
ماده  4رأساً نسبت به یکبهل ساختبان اق اص نبهده و با یهجه به ماده  46قرارداد نسبت به فروش آن یمبهم مقتیی ایخالاذ
نبای .
تبصــره -در صهریهکه وجهه باقهبان ه در ساب مشتر مشارکت یکافهی یکبهل ساختبان را ننبای بانک چنانچاله
مملحت خهد ب ان اجااه دارد یزینه یای ماااد را انزاص داده ،آن را بعنهان افزایش سهم الشرکه خهد منظهر نبای .
مـــاده -15شریک ب ینهسهله ضبن عق

اص من رآ در ماده  5این قرارداد :

الف) بانک را وکهل بکعزل با ق یهکهل به غهر در هات و وصی خهد بع اا فهت قرار داد که چنانچه وی یالا ورثاله او
اضر به خری سهم بانک با یهجه به مهاد  44و  44قرارداد نگردن یا اضر به فروش عرصه و سهم خهد اا مهرد مشالارکت
نگردن یا مداد ماده  47و  44یحقق یاب بانک ق دارد نسبت به برداشت و منظهر نبهدن وجهه مهجهد در ساب مشالتر
مشارکت به ساب مطالبات خهد وفروش پک  .................و مستح ثات آن (مذکور در مااد  45قاررردرد ) طبالق ضالهابط و
مقررات بانک اق اص نبهده و اصل فروش را به نسبت سهم الشرکه و فهای متری بر آن یقسهم و سهم شالریک را باله وی
بپردااد .شریک ق یرگهنه اعتراض در این مهرد را اا خهد سل نبهد.
ب) اسقاط کافه خهارات بعبل آم و شریک ضبن قبهل شرط یر فسخ ،ق فسالخ و رجالهع و الق واگالماری سالهم
الشرکه خهد به دیگری را اا خهد سل نبهد.
ج) یهافق و قبهل نبهد بهای امهنی که ساختبان در آن ا ا می شهد ( عرصه پک  )...............ینگاص فروش مالهرد
مشارکت و امهن یادش ه بر مبنای نظر بانک که به یر صهرت اا اراش معامکیی کبتر نخهای بهد یعههن گردد اعم اا اینکه
فروش وسهله بانک یا شریک انزاص شهد و شریک ق یرگهنه اعتراضی را اا خهد سل نبهد.
تبصــره  :وکالت (بن الف) مزبهر شامل کلهه اق امات اص برای فروش اعم اا مراجعه باله شالهرداری ،دارائالی و اداره
اص اا قبهل پایان کار و صهریبزلس یدکهکی و دیگر م ار اا یالر مرجالع و سالاامانی و
ثبت و سایر مراجع و اخم م ار
یبچنهن امیاء ذیل اوراق و دفایر و کلهه اسناد یعه آور و اخم ثبن معامله می باش بطهریکه در یهچ یک اا مرا ل و مهارد
مزبهر نهاای به وجهد شریک نبهده و امیاء نباین ه بانک جانشهن امیای شریک می باش وجهه پرداختی بابت اجالرای ایالن
یبمره به ساب مهضهع مشارکت این قرارداد منظهر خهای ش .
مــــاده -16در صهریهکه شریک بر خکف یر یک اا مهاد این قرارداد رفتار نبای یا اا انزاص یعه ات من رآ در این
قرارداد خهدداری نبای بانک ق دارد طبق ماده  49و  43قرارداد اق اص نبهده و مطالبات و سهم الشرکه خهد و فهای متری
بر آن را استهداء نبای .
مــــاده -17بانک به یقاضای شریک مبلغ ده یزار ریال قرض الحسته به م ت  ...........به شریک پرداخت و شریک
اقرار به دریافت آن نبهد و یعه کرد در پایان  ..........اا یاریخ امیای این قرارداد مبلغ مزبهر را به بانک مسترد نبای  .شریک
ضبن این عق اص کلهه یعه ات من رآ در این قرارداد را به عه ه گرفت و قبهل نبهد در صهرت یخلف نامبرده اا یر یالک
اا یعه ات ممکهر در این قرارداد کلهه مطالبات بانک ناشی اا این قرارداد ،یب یل به دین ال ش ه و بانک ق دارد با یهجاله
به مداد ماده  42جهت وصهل مطالبات خهیش به ص ور اجرائهه نسبت به وثهقه ممکهر در مالاده  45اقال اص و اسالتهداء طلال
نبای .
مـــاده -18شریک به منظهر یهثهق و ییبهن ب یی و یعه ات ممکهر در ماده ، 43غهر منقالهل منال رآ در مالاده 45
سهبی ملکی خهد را در رین بانک قرار داد و قبهل نبهد اا گروگان مزبهر فک رین بعبل نهای مگر پس اا واریالز بال یی و
انزاص کلهه یعه ات مهضهع این قرارداد وسهله شریک و قبهل نبهد که یهچ اق اص و معامله ای یحت یالهچ یالک اا عنالاوین
قهقی ،تی به صهرت وکالت در مهرد وثهقه انزاص ن اده و برای دیگری در پک مزبهر ایزاد قی ننبای و یرگهنه معامله
ای و یا اق امی خکف این یعه اا درجه اعتبار ساقط است.

تبصــره -یشخه بانک برای ا راا یخلف و ع ص انزاص یعه به وسهله شریک و یعههن مطالبات خالهد مالهرد قبالهل
شریک بهده و کافی برای اق امات اص و ص ور اجرائهه می باش .
مـــاده -19گروگان عباریست اا :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
مـــاده -21شریک با قبهل کلهه من رجات قرارداد متعه و ملزص گردی  /گردی ن که در صهرت عال ص یسالهیه کامالل
ب یی ناشی اا این قرارداد یا سررسه مقرر و یأخهر در یأدیه ب یی و یا فسخ قرارداد یهسط بانالک بعلالت یخلالف شالریک اا
اجرای یر یک اا شروط و مداد قرارداد نسبت به پرداخت یبامی یسههکت دریافتی اعم اا اصل ،عهای اصل اا مشارکت و
خسارات متعلقه و کلهه یزینه یای مربهط به وصهل مطالبات ناشی اا ایالن قالرارداد اعالم اا یزیناله بالرون سالپاری وصالهل
مطالبات ،یزینه یای ثبتی و اجرایی و دادرسی و ق الهکالاله و الق الز باله کارشناسالی و کارشناسالی مزال د در صالهرت
اعتراض بانک به کارشناسی و یر نهع یزینه دیگری که برای وصهل مطالبات اص باش  ،اق اص نبای  /نباین  .صرف اعکص و
یشخه بانک در خمهص مهزان مطالبات و یزینه یای ممکهر کافی و غهرقابل اعتراض می باش .
ماده  -21یسههکت گهرن ه ویبچنهن ضامنهن ضبن عق اص اضر /خارآ اص به طهر غهرقابل رجهع به بانالک اذن و
اختهارداد که یرگهنه مطالبات خهد اعم اامستقهم یا غهرمستقهم را پس ااسررسه ودرصهرت ع ص پرداخت ،اامهجهدی قابالل
برداشت یریک اا سابهای اندرادی (ارای ،ریالی) ،یارانه ای  ،امهال واسناد آنان نزد بانک راساً و ب ون نهاا به کم قیالائی
یا اجرائی برداشت نبهده وبه ساب ب یی یسههکت گهرن ه منظهر نبای درصهریی که وجهه بمهرت ارای باش بانک آن را
برداشت و با استداده اا نرخ ارا رواانه اعکمی در پایگاه اطکع رسانی بانک مرکزی ،محاسبه می نبای  .یسههکت گهرنال ه و
ضامنهن درصهرت اق اص بانک به شرح یاد ش ه ق یرگهنه اعتراض وطرح دعهی را ااخهد سل نبهدن .
مـــاده  -22ضامنهن/متعه ین یعه نبهدن در یر ال وله در صهرت ورشکسالتگی یسالههکت گهرنال ه ،باله صالرف
اعکص و یشخه بانک ،کلهه مطالبات بانک مشتبل بر اصل و سهد و خسارات و اعم اا خسارات قبل و بع اا یاریخ یهقف را
بپرداان و ورشکستگی یسههکت گهرن ه مانع اا رجهع بانک به ضامنهن/متعه ین برای وصهل مطالبات نخهای بهد.
ماده  -22اگر بانک یحت یرعنهان اشتبایاً یامن غهر ق وجهه یاارقامی به ساب ضامنهن/متعه ین منظهر ویا درمحاسبه
یرنه ع اشتبایی نبای دریرمهقعی مزاا ومختار است راساً و ب ون انزاص یهچگهنه یشریدات اداری و قیایی ودریافت اجالاره
کتبی اا ضامنهن/متعه ین دررفع اشتباه وبرگشت اا سابهای ضامنهن/متعه ین اق اص نبای ویشخه بانک نسبت به وقهع
اشتباه یاپرداخت بال ون الق ولالزوص برگشالت اا سالاب معتبالر خهایال بالهد  .چنانچاله وجالهه فالهق الالمکر مالهرد اسالتداده
ضامنهن/متعه ین قرارگهرد  ،اایاریخ دریافت وجه یهسط ضامنهن/متعه ین به یبان نسبت  .یایأدیه دیالن  ،خسالارت یالأخهر

یأدیه به مأخم با یرین نرخ سهد بخشهای اقتمادی به اضافه  6درص درسال جبعاً به مهزان ……درصال درسالال برذماله
ضامنهن/متعه ین  ،خهای بهد که مهبایست به بانک بپردااد .

