فرم شماره  382جدید
جه ت تها ص ت تاد نهای ت تات ت ت ی ر ت ی ت تات ا ت ت ا رت ت ت کت
شت تصرعیات ت ت ی /منت تا ت تی/امت ت رارا ت تی ار شت تا ر ت/
سا مان مسکن شصرسا ت

« قرارداد مشا کرت مدنی»
بین امضا کنندگان زیر :

الف ) بانک تجارت ( شرکت سهامی عام) ثبت شده به شماره  72083مورخ  95/4/82بهه ناهان  :تههران
خیابان آیت اله طالقان تقاطع خیابان استاد نجات اله شماره  843با نمایندگ خانم /آقای  ...........................به
موجب معرف نامه شماره  ...................مورخ ................../......./......که از این پس بانک نامیده میاود از یک طرف
و
ب)
خههانم/آقههای  .............................فرزنههد  .......................متولههد .......................شههماره شناسههنامه  .......................صههادره از
 ...................کد مل  ............................به ناان و اقامتگاه  .........................................................................................کد پسهت
 ..........................تلفن  .........................پست الکترونیک  .................که از این پس اختصاراً شریک نامیده م شود از طرف دیگر
شرکت  .......................شهماره ثبهت  .......................تهاری ثبهت  .......................محه ثبهت  .......................شناسهه مله
 .......................کد اقتصادی  .......................به ناهان و اقامتگهاه  ...........................................................................................کهد
پست  .......................تلفن  .......................پست الکترونیک ........................که در این قرارداد شریک نامیهده مه شهود از طهرف
دیگر با امضاء :
 -1خانم/آقای  ................................فرزند  .......................متولهد .......................شهماره شناسهنامه  .......................صهادره از
 .......................کهههههد ملههههه  .................................بهههههه سهههههمت ................................بهههههه ناهههههان و اقامتگهههههاه
 ........................................................... .................................کد پست  ..........................تلفن  ..........................پسهت الکترونیهک
........................
 -2خانم/آقای  ................................فرزند  .......................متولهد .......................شهماره شناسهنامه  .......................صهادره از
 .......................کهههههد ملههههه  .................................بهههههه سهههههمت ................................بهههههه ناهههههان و اقامتگهههههاه
 ............................................................................................کد پست  ..........................تلفن  ..........................پسهت الکترونیهک
........................
که به موجب آگه شماره  .......................مندرج در روزنامه رسم شماره  .......................مورخ  .......................حق امضهای
اسناد تعهدآور شرکت را دارا م باشند این قرارداد را امضا و با مهر شرکت ممهور نمودند.
تبصــره :صاحبان امضای مجاز شرکت (نامبردگان فوق) صرف نظر از سمت و ماارکت خود در شرکت تسهیالت گیرنده

کلیه تعهدات ناش از این قرارداد را منفرداً و متضامناً با شرکت تقب و تعهد نمودند.

ج)  -1خانم/آقای  ................................فرزند  .......................متولد .......................شماره شناسنامه  .......................صادره از
 .......................کد مل  .................................به ناان و اقامتگاه  ............................................................................................کد
پست  ..........................تلفن  ..........................پست الکترونیک ........................
 -2خانم/آقای  ................................فرزند  .......................متولهد .......................شهماره شناسهنامه  .......................صهادره از
 .......................کد مل  .................................به ناان و اقامتگاه  ............................................................................................کد
پست  ..........................تلفن  ..........................پست الکترونیک ........................
 -3شرکت  .......................شماره ثبت  .......................تاری ثبهت  .......................محه ثبهت  .......................شناسهه مله
 .......................کد اقتصادی  .......................به ناهان و اقامتگهاه  ...........................................................................................کهد
پست  .......................تلفن  .......................پست الکترونیک ........................
 -4شرکت  .......................شماره ثبت  .......................تهاری ثبهت  .......................محه ثبهت  .......................شناسهه مله
 .......................کد اقتصادی  .......................به ناهان و اقامتگهاه  ...........................................................................................کهد
پست  .......................تلفن  .......................پست الکترونیک ........................
که از این پس اختصاراً ضامن یا ضامنین نامیده م شوند از طرف دیگر منعقد گردید.

تبصره -ناان

پست الکترونیک و تلفنهای بانک/مؤسسه اعتباری ماتری و ضامن/ضامنین همان موارد مندرج

در این ماده است .چنانچه یک از اشخاص مزبور ناان

پست الکترونیک و تلفنهای خود را تغییر دهد

باید موضوع را به صورت کتب به طرفهای دیگر ابالغ کند .تا وقت که تغییر موارد فوق کتباً به طرف
دیگر ابالغ ناده باشد کلیه مکاتبات و مراسالت و ابالغیهها و اخطاریههای اجرای و غیره حسب مورد
از طریق شماره تلفن (پیامک) پست الکترونیک و ناان که در این ماده قید شده است ارسال م شود و
ابالغ شده تلق م گردد.

مــــاده -1موضوع ماارکت مدن عبارتست از سرمایه گذاری و اقدام در امر احداث یک باب کارخانه
..............که نسبت به آن موافقت اصول شماره  ..............مهورخ  ................/...../........از وزارت صهنایع /اداره که
صنایع صادر و ماخصات دقیق کم و کیف آن به شهر گزارشهات بررسه شهده از طهرف کارشناسهان بانهک
م باشد که شریک کامالً از مفاد آن مطلع بوده و مورد تائید وی م باشد و از این بعد در این قرارداد طر نامیده
م شود  .طر مزبور طبق ضوابط و مقررات مربوطه در یک قطعه زمین که به موجب قرارداد شماره ....................
مورخ ................../......./........از طرف شهرک صنعت /منابع طبیع /امور اراض وزارت جهاد کااورزی بهه شهریک
واگذار شده است به شر ذی احداث خواهد شد.
ماخصات کام زمین مح اجرای طر :

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
مــــاده -2بانک و شریک موافقت نمودند که بانک سهم الارکه خود را به حساب ماترک نزد بانک
واریز نماید ضمناً طبق ارزیاب انجام شده توسط بانک (که مورد قبول شریک م باشهد ) شهریک نیهز قسهمت از
سهم الارکه خود را به مصرف احداث قسمت از طر موضوع ماارکت رسانده و متعهد گردید بقیه سهم الاهرکه
خود را به تاخیص و تائید بانک به مصرف احداث بقیه طر موضوع ماارکت برساند و به محض درخواست بانک
سهم الارک ه متعلقه را نقداً به حساب ماترک واریز نماید ضمنآً طر موضوع ماهارکت بهه نسهبت  ........درصهد
متعلق به بانک و  ........درصد متعلق به شریک م باشد .تاخیص بانک در مهورد مصهرف شهدن سههم الاهرکه
شریک در جهت احداث طر موضوع ماارکت و یا واریز آن به حساب ماترک ماارکت برای شریک معتبر و غیر
قاب اعتراض م باشد.
سهم الارکه بانک به شر ذی هزینه م گردد :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
تبصـــره  -1واریز سهم الارکه بانک به حساب ماترک و استفاده از وجوه حساب ماترک مندرج در این
ماده تدریجاً با رعایت شرایط قرارداد حاضر و مصرف شدن وجوه برداشت شده قبل موکول بهه موافقهت و تائیهد
کتب و قبل بانک در هر دو مورد م باشد.
تبصـــره  -2کلیه عایدات و وجوه حاص از ماارکت در خالل مدت قرارداد حاضر باید به حساب ماترک
واریز شود.
تبصـــره  -3در صورت تخلف شریک از هر یک از مفاد و شرایط قرارداد حاضر و یا عدم ایفهاء ههر گونهه
تعهدات دیگر وی و نیز در صورت فس قرارداد حاضر بانک م تواند حساب ماترک را مسهدود نمهوده از وجهوه
موجود در حساب ماترک تمام یا هر قسمت از سهم الارکه خود فواید مترتب برآن خسارات و زیانهای حاصله و
یا هر گونه مبالغ دیگری که به نفع بانک منظور گردیده و یا باید منظور گهردد را برداشهت نمایهد و شهریک حهق
هرگونه اعتراض را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود.

مــــاده-3مدت این قرارداد از زمان انعقاد به مدت  .........سال تعیین گردید و شریک حهق رجهوع و
فس را از خود سلب و ساقط نمود و همچنین شریک تعهد نمود ظرف مدت مذکور عملیات اجهرا و احهداث طهر
موضوع ماارکت را به انجام رساند.
تبصـــره -در هر زمان قب از خاتمه مدت مندرج در این ماده بانک حق فس این قرارداد و یا تمدید آن را
به صرف اعالم کتب به شریک خواهد داشت.
مــــاده -4بانک با پرداخت مبلغ  ..........................ریال بعنوان سهم الارکه به نسبت  ..........درصد در
طر موضوع ماارکت شریک شد.
تبصـــره -ماارکت بانک و شریک در طر موضوع ماارکت به صورت مااع بوده به نحویکه شریک به
تنهائ و مستقالً بدون اذن و اجازه قبل و کتب بانک حق هیچگونه معامله ای تحت هر عنوان نسهبت بهه ههی
یک از اموال موضوع ماارکت را ندارد.
مـــاده-5اداره امور شرکت مدن با رعایت مفاد قرارداد حاضر و قوانین جاریه بعهده شریک و با نظارت
بانک م باشد و شریک متعهد و ملتزم گردید عملیات اجراء و احداث طر را طبق نقاه مصوب و پروانه مربوطهه
از هر حیث و هر جهت رأساً و با نظارت بانک تجارت انجام دهد و از این جهت هیچگونه مسئولیت متوجه بانهک
نم باشد و مدیریت شریک تبرعاً و بدون هیچگونه حق الزحمه ای خواهد بود و شریک حق مطالبه هرنوع وجه
را از این بابت از خود سلب و ساقط نمود.
تبصـــره -هرنوع تغییر در نقاه و پروانه موضوع این قرارداد با کسب مجوز از مراجع ذیصهال و موافقهت
کتب بانک خواهد بود.
مـــاده -6شریک ضمن قبول شرایط عموم حسابجاری به موجب قرارداد حاضر قبهول و تعههد نمهود
چنانچه در اثر اقدامات شریک و یا به هردلی تمام یا قسمت از مال الاهرکه تلهف یها نهاقص شهود و نقصهان یها
خسارت بر اص سهم الارکه پرداخت بانک موضوع این قرارداد وارد آید شریک نسهبت بهه آن مسهئول بهوده و
بایست معادل آن را به هر میزان که بانک تعیین کند از اموال خود مجاناً به بانک پرداخت نماید .تاخیص تخلف
شریک در این مورد با بانک بوده و صرف اظهار بانک در مورد میزان نقصان و یا خسارات وارده بر اصه سهرمایه
معتبر بوده و شریک به نحو غیرقاب رجوع به بانک اختیار داد زیانهای موضوع این ماده را رأسهاً و بهدون نیهاز بهه
هرگونه اقدام قانون از هرگونه اموال وی و یا وجوه در حساب ماترک برداشت نماید و شریک حق هرگونه ایراد و
اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.
مـــاده -7بانک به نسبت ماارکت در سود حاصله شرکت مدن سهیم خواهد بود و شریک تعهد نمود
سود متعلقه سهم بانک را طبق محاسبه و تاخیص بانک همزمان با تصهفیه ماهارکت مهدن موضهوع قهرارداد
حاضر به بانک بپردازد.

مـــاده -8شریک متعهد گردید که به هی وجه زاید برمیزان سرمایه شرکت مهدن بهه انجهام معاملهه
وایجاد تعهدات مال مبادرت ننماید.
مـــاده -9شریک قبول وتعهد نمود که درطول مدت ماارکت با بانک بها ههی شهخص حقیقه ویها
حقوق دیگری هیچگونه قراردادی نسبت به موضوع شرکت منعقد ننماید.
مـــاده -11شریک حق ندارد بدون موافقت قبل وکتب بانک هیچگونه حق ازحقوق خهودرا درمهورد
سهم الارکه خود وهمچنین عرصه طر موضوع ماارکت به هرصورت که باشدجزئاً یا کالً عیناً یا منفعتاً تحهت
عنوان هیچیک ازعقود به دیگری واگذار نماید حکم مزبور شام کلیه اموال مااع موجود وهرآنچه کهه درآینهده
ازمح سرمایه ماترک ایجاد شود نیز خواهد بود .همچنین شریک حق تقاضای افراز ازمال ماترک را ازخود سلب
وساقط نمود.
تبصره:شریک حق هرگونه نق و انتقال نسبت به تسهیالت ماخوذه موضوع این قرارداد به هر شک (اعم
از اعطای وکالت و یا غیر آن) به غیر و یا انتاار آگه تبلیغات در رابطه با واگذاری تسهیالت را جزئاً و کالً از خود
سلب و اسقاط نمود در غیر اینصورت بانک م تواند تسهیالت موضوعه را تبدی بهه دیهن حهال نمهوده و بهدون
اخطار قبل اقدام به وصول کلیه مطالبات خود از شریک یا متعهدین متفقاً یا منفرداً اعم از اصه و فوایهد مترتهب
برآن و خسارات متعلقه و سایر هزینه های مربوطه بنماید.
مـــاده -11درصورتیکه بانک درمقام استرداد سهم الارکه خود باشد ونیز درمواردیکه شریک ازهریک
از تعهدات وشرایط ومقررات این قرارداد به تاخیص بانک تخلف نماید یا بانک درنتیجه رسیدگ تاهخیص دههد
اطالعات را که شریک درموردوضعیت خود داده است مطابق با حقیقت نبوده است بانهک میتوانهد سههم الاهرکه
وسود متعلقه و ک خسارات وارده را طبق اسناد ودفاتر مربوطه از طریق صدور اجرائیه و یا هراقدام قهانون دیگهر
مطالبه و وصول نماید.
مـــاده -12دفاتر وصورتحسابهای بانک درهرمورد معتبر وغیرقابه اعتهراض خواههد بهود وتاهخیص
تخلف ازهریک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد وتعبیر وتفسیر مندرجات آن با بانهک بهوده و تاهخیص
وتعبیر وتفسیر بانک مورد قبول شریک خواهد بود وازنظر صدور اجرائیه ویها محاسهبات بعهدی درجریهان عملیهات
اجرائ صورتحساب واعالم بانک در هرمورد ( اعم ازسهم الارکه فواید مترتب برآن زیان وارده وسهایر هزینهه
ها) قاطع وبرای دفاتراسناد رسم وادارات ودوایر اجرای ثبت کاف م باشد .
مـــاده-13شریک تعهد نمود سیستم حسابداری صحیح که مبین وضع مال خهود وشهرکت مهدن
باشد برقرارنموده ودرهرزمان که بانک به تاخیص خود گزارش مربوط به نحوه فعالیت شهرکت را مطالبهه نمایهد
شریک بالفاصله گزارش مربوطه را تهیه وتسلیم بانک نماید.

مـــاده-14شریک تعهد نمود تمام سرمایه ماارکت را منحصراً و با نظارت بانک جهت اجرای طر
موضوع قرارداد حاضر به مصرف برساند و متعهد است که ازاموال شرکت مدن به نحهو احسهن محافظهت نمهوده
وفعالیتهای خود را در حدود اصول متعارف انجام داده ودرهی یک ازامورفوق تعدی وتفهریط ننمایهد ودرصهورتیکه
شریک درانجام هریک از تعهدات مذکور تقصیرنماید مسئول پرداخت خسارات ناش ازاعمال خود م باشد  0احراز
قصور یا تقصیر وبطورکل تعدی وتفریط شریک وهمچنین میزان خسارات وارده بهه تاهخیص بانهک مه باشهد
وشریک حق هرگونه اعتراض را دراین مورد ازخود سلب واسقاط نمود.
مـــاده -15درصورت انحالل ویا ورشکستگ شریک قب ازانقضاء مدت قهرارداد فسه خواههد شهد
وبانک حق خواهد داشت مبلغ سهم الارکه و عواید مترتب برآن را به تاخیص خود چه به صورت وجه نقدی وچه
به صورت سایر دارائیها برداشت ویا تامین نموده وازشرکت خارج نماید .بدیه اسهت بانهک مه توانهد درصهورت
اقتضاء با قائم مقام قانون شریک قرارداد ماارکت را تجدید نماید.
مـــاده  -16شریک تا تسویه کام بده ناش ازاین قرارداد به تاخیص بانک با شرط عدم حق عزل
وعدم ضم وکی و امین وغیره به بانک تفویض وکالت نموده تا بانک بتواند درصورت عدم پرداخت سهم الاهرکه
ویا فواید مترتب برآن سهم بانک ویا سایرحقوق عینیه ومتصوره بانک ویا تخلف ازهریک از مقررات وشرایط این
قرارداد به تاخیص خود به شر ذی عم نماید:
 -1قرارداد ماارکت را فس ونسبت به فهروش پهالک منهدرج در مهاده یهک ایهن قهرارداد وفهروش
مستحدثات ایجاد شده درآن طبق ارزیاب وتاخیص خود اقدام نموده وبا اخذ ثمن معامله ابتدائاً کلیه مطالبات
خود ناش از ماارکت اعم ازاص سهم الارکه سود ماارکت وعواید ناش ازقرارداد هزینهه ههای قهانون
وقراردادی وجوه التزام وتخلف ازشرط وغیره را برداشت ودرصهورتیکه وجهه بهاق بمانهد باقیمانهده را بهه
شریک پرداخت کند.
 -8چنانچه بانک تاخیص دهد شریک دراجرای عملیات احداث طر موضوع قهرارداد طبهق برنامهه
تعیین شده عم نم نماید ویا ازتکمی ساختمان امتناع م ورزد ویا کهار را بهدون موافقهت بانهک تعطیه
ومعط م نماید ویا به هرنحوی ازانحاء عملیات طر را متوقف نموده بانک رأساً با استفاده از وجوه موجود
حساب ماترک نسبت به تکمی طر اقدام و درصهورتیکه وجهوه مهذکور تکهافوی تکمیه طهر را ننمایهد
درصورت م صلحت وجوه مورد نیاز را تأمین وبه تاخیص خود بعنوان افزایش سهم الارکه خود منظور نموده
وسپس به شر بند  1این ماده عم نماید.
 -7بانک مطالبات خود راازهرگونه اموال شریک به تاخیص خود استیفاء نماید.
 -4درصورتیکه درخاتمه قرارداد شریک حاضر به فروش سهم الارکه خود نباشهد ویها ازخریهد سههم
الارکه بانک خودداری نماید بانک نسبت به فروش عرصه واعیان طر موضوع ماارکت اقهدام نمهوده وبهه
شر بند  1این ماده وماده  89قرارداد عم نماید.

مـــاده -17نظربه اینکه هزینه احداث طر موضوع این قرارداد به شر ماده  8تعیین گردیده است لذا
شریک قبول وتعهد نمود کلیه هزینه های دیگر را که عالوه برمبلغ پیش بین شده درماده  8قهرارداد حاضهر مزم
باشد ازاموال خود پرداخت نماید وجمع هزینه های مزبور را در مقاب دریافت یک هزارریال به بانهک صهلن نمهود
وضمن عقد صلن مزبور قبول نمود که  :اومً -سهم الارکه بانک تغییری نیابد وافزایش هزینه ها تاثیری درمیزان
سهم الارکه مندرج دراین قرارداد نداشته باشد .ثانیاً -کلیه شرایط وتعهدات مندرج درهریک از موادقبل وآت این
قرارداد را ازجمله شرط مدت موضوع ماده  7و وکالتهای بالعزل پیش بین شده دراین قرارداد را پذیرفت ونسهبت
به اجراء و رعایت مفاد کلیه مواد این قرارداد قبول وتعهد خود را اعالم نمود.
مـــاده -18شریک قبول وتعهد نمود که کلیه خدمات واموربانک ازجمله گاایش اعتبهار اسهنادی یها
بروات وصول ( ارزی وریالی ) مورد نیاز برای اجرای مفاد قرارداد حاضر را ازطریق بانک تجارت انجام دهد.
مـــاده -19الف) شریک با قبول شرایط عموم حساب جاری بانک به طور غیر قاب رجوع به بانهک
حق و اختیار داد که وجوه مزم جهت وصول وجه التزام و جبران کسهر و نقصهان خسهارات وارده بهر اصه سههم
الارکه خود را از هر یک از حسابهای موجود و اموال و اسناد نزد خود برداشت و استیفاء نماید.
ب) بانک حسب مورد مخیر است به شر ذی اقدام نماید :
 -1در طول مدت ماارکت ضمن انجام ماارکت نسبت به فروش سهم الارکه خود و فوائد مترتب بر آن
به قیمت که خود تعیین م نماید به شریک اقدام کند .لذا دراجرای این امر سهم الارکه بانک مرحله به مرحله با
محاسبه وتاخیص بانک قیمت گذاری شده وشریک متعهد وملتزم است سهم الارکه وسهم سود افهزاری بانهک
حاص ازماارکت را درهرمرحله ازبانک خریداری نماید که دراین صورت به همان نسهبت سههم الاهرکه بانهک
کاهش خواهد یافت .با فروش و واگذاری سهم الارکه وسهم سود بانک به طور تدریج ماارکت تصفیه ومرتفع
خواهد شد .درصورت تاخیر درخرید سهم الارکه وسهم سود بانک درهرمرحله و زمهان کهه توسهط بانهک اعهالم
م گردد شریک متعهد ومکلف است جریمه تاخیر تادیه مربوطه مذکور درماده  80این قرارداد را نسبت به مبلهغ
مزبور به بانک بپردازد ودرصورت عدم خرید سهم الارکه بانک ازسوی شریک در هرمرحله وفق مفاد ایهن مهاده
بانک حق دارد جهت وصول مطالبات خود اعم ازسهم الارکه سهم سود کارمزد و خسارات متعلقهه وسهایرهزینه
های مترتبه به هرطریق که مقتض بداند اقدام نماید  .شریک ملزم است سهم الارکه وسهم سود مهذکور رابرابهر
شرایط تعیین ازسوی بانک وفق ضوابط ومقررات بانک ونیز با شرایط که درهرمرحله ازواگذاری ازسهوی بانهک
تعیین م شود ازبانک خریداری نماید.
 -8بانک م تواند پس ازختم موضوع ماارکت مدن سهم الارکه افرازی خود حاصله ازماارکت و فوائد
مترتب برآن را به شریک به صورت اقساط به فروش رساند دراین صورت طرفین توافق دارند سهم الارکه بانک
طبق تاخیص و محاسبه وارزیاب بانک به شریک فروخته شود 0شریک نیز تعهد نمود که اموال یاد شده را طبق

شرایط مندرج دراین ماده ازبانک خریداری نماید .دراجرای مفاد این ماده شریک برای مدت ده سال وکالت بالعزل
با حق توکی به غیر وباسلب حق ضم وکی وامین وغیره به بانک تفویض نمود تا بانک نیز بتواند عندامقتضاء وبنا
به تاخیص خود سهم الارکه خود رابه قیمت که خود ارزیاب م نماید وبرای هرمدتیکه خود صهال بدانهد بهه
صورت اقساط ویا نقدی به شریک به فروش رساند ووکالتاً ازطرف شریک تاهریفات انجهام معاملهه اقسهاط را
انجام داده کلیه اموال وی را در ازای مطالبات خود ناش از قرارداد فروش اقساط نزد خود توثیق نموده وهرگونه
قرارداد وسند ر ا به امضاء برساند اعطاء وکالت موضوع این ماده به بانک مسقط تعهدات شریک نخواهد بود.
تبصـــره  -1شریک قبول و تعهد نمود چنانچه قیمت قاب فروش موضوع ماارکت کمتهر ازقیمهت تمهام
شده آن باشد سهم بانک را به قیمت تمام شده محاسبه ومابه التفاوت را شریک ازمال خود مجانهاً وبالعهوض بهه
بانک پرداخت نماید درهرصورت نظر وتاخیص ومحاسبه بانک درتعیین قیمت تمهام شهده وسههم سهود حاصهله
ماارکت برای شریک قطع وغیرقاب اعتراض م باشد .
تبصـــره  -2وکالت موصوف وکالت تام بوده وشام کلیه امورمربوط به فروش اعم از مراجعه به موسسات
عموم وخصوص وادارات دولت وشهرداریها وادارات ثبت ودفاتر اسناد رسم و شرکت شهرکهای صنعت واخهذ
مدارک واسناد مزمه وصورت مجلس تفکیک وسپردن هرگونه تعهد اعم ازمال وغیره وامضاء ذیه اوراق واسهناد
ودفاتر اسنادرسم واخذ ثمن واسقاط کلیه خیارات خواهد بود .به نحویکه درهی مورد احتیاج به حضهور شهریک
نخواهد بود وبانک حق تفویض و واگذاری موضوع وکالت این ماده را به غیر ولوکراراً جزئاً وکالً دارد.
مـــاده -21در صورتیکه بانک این قرارداد را به هر جهت و یا به علت تخلف شهریک از ههر یهک از
تعهدات فس نماید و یا در پایان مدت قرارداد شریک از پرداخت سهم الارکه بانک و فواید مترتهب بهرآن امتنهاع
ورزد از تاری استفاده از سرمایه تا تاری تسویه کام اص بده مبلغ بر ذمه امضاء کننده  /امضا کنندگان ایهن
قرارداد تعلق خواهد گرفت و شریک با امضاء این قرارداد متعهد گردید عالوه بر بدهیهای تادیه ناده خود به بانک
مبلغ به مأخذ .........درصد بعالوه  6درصد (جمعاً .......درصد)در به بانک بپردازد .به همهین منظهور شهریک بها
امضای این قرارداد به طور غیرقاب برگات به بانک اختیار داد که از تاری سررسید تا تاری تسویه کامه بهده
معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب شریک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارائیهای آن تملهک نمایهد و اخهذ
مبلغ مقرر به شر فوق مانع صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائ برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.
تبصره -1نرخ خسارت مندرج در این ماده در مواردی که شریک بلحاظ ارائه اطالعات نادرست و یا سایر موارد از
این قبی به تاخیص بانک از تسهیالت بانک بنحو غیر مجاز و یا در خارج از موارد مندرج در ماده 1قرارداد
استفاده نموده باشد نیز جاری است مبنای محاسبه خسارت تاری عقد قرارداد م باشد .همچنین در صورتیکه
شریک مرتکب یک از اعمال خالف قانون و مقررات و از جمله مصادیق موضوع فص یازدهم قانون مجازات
اسالم و نیز قانون تادید مجازات مرتکبین ارتااء اختالس و کالهبرداری شود بانک به صرف تاخیص خود

حق دارد بصورت یکجانبه قرارداد را فس و ک مطالبات خود ناش از این قرارداد را از شریک دریافت
نماید.همچنین بانک حق و اختیار دارد به مجرد اطالع از تخلف شریک نسبت به معرف شریک به شبکه بانک
کاور به منظور درج در لیست سیاه جهت محروم نمودن از اخذ تسهیالت به مدت  9سال از کلیه بانکها وفق
مصوبه مورخ  23/8/87مجمع عموم بانکها اقدام نموده و شریک حق هر گونه ادعا و اعتراض را جزاً و کالً از
خود سلب و اسقاط نمود.
تبصره -2بانک حق دارد هرگونه وجوه که پس از سررسید یا معوق شدن مطالبهات ایهن قهرارداد بهه بانهک
پرداخت و یا از حسابها و اسناد و اموال برداشت م شود را بین اص طلب فوائد مترتب بهر اصه و وجهه التهزام
حسب تاخیص خود تسهیم نماید.
تبصره -3مفاد بخانامه شماره  54/124243مورخ  54/3/3بانک مرکزی جمهوری اسالم ایران در خصوص
آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری مطالعه و مورد قبول طرفین قرار گرفت و در این خصهوص
مالک انجام محاسبات تاخیص و اعالم بانک خواهد بود.
تبصره- 4شریک با قبول کلیه مندرجات این قرارداد متعهد و ملزم گردید تها چنانچهه از تسههیالت پرداخته و
منابع مال این بانک به نحو غیر مجاز استفاده نماید عالوه بر استرداد وجوه و تسهیالت دریافت اعهم از اصه و
سود و عواید حاصله و پرداخت هزینه های متعلقه نسبت به پرداخت خسارات طبق ضوابط و مقررات بانک اقهدام
نماید  .مبنای محاسبه خسارت تاری عقد قرارداد م باشد.
مـــاده-21کلیه هزینه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر من جمله حق الثبت و حق التحریر سهم بانک کالً
و بدون حق هرگونه مطالبه به عهده شریک م باشد .
مـــاده -22شریک موظف است در تمام مدت قرارداد امور و فعالیتهای خود را طبق اصول صهنعت و مهال و
فن و تجاری و محاسبات اداره نموده و کارشناسان و متخصصین میق و مجرب اسهتخدام کنهد و شهریک بایهد
کارخانه و ماشین آمت و وسای متعلق به خود و یا شرکت مدن را طبق دستورات کمپهان سهازنده و بها در نظهر
گرفتن میزان راندمان و قدرت آنها اداره و نگهداری نموده و کلیه قوانین و مقررات و اصول مزمه در امور مربهوط
به عملیات و کارکنان را رعایت نماید  .بانک حق خواهد داشت راساً یا به وسیله شخص یها اشخاصه کهه معهین
مینماید و در هر موقع از ساعت کار و بدون اخطار قبل عملیات شریک را مهورد بازدیهد و رسهیدگ قهرار دههد .
شریک تعهد نمود که در هر مورد اطالعات مورد تقاضا را در اختیار بانک قراردهد و راهنمای و توصیه های بانک
را در هر مورد قبول نماید و شریک مکلف است موجبات تحقق این امر را از هر لحاظ فراهم نماید  .در صهورتیکه
انجام امور یاد شده به هر علت متعذر گردد بانک حق دارد بنا به تاخیص خود قرارداد را فس نماید .
مـــاده -23عزل و نصب کارمندان و کارگران و تامین کادر فن شرکت و تعیین حقوق و دستمزد و حق بیمهه
آنان و بطور کل انجام فعالیتهای تجاری موضوع قرارداد حاضر در کلیه امور جاری شریک و شرکت مدن بعههده
شریک میباشد لیکن این امر مانع نظارت بانک به شر مذکور در ماده 88قرارداد نخواهد بود .

مـــاده -24شریک نباید بدون موافقت بانک با اعضاء هیئت مدیره و بازرسها و کارمندان خود به طور مستقیم
و یا غیر مستقیم معامله نماید و یا در وضع حقوق خود تغییر بدهد .
مـــاده -25الف) شریک تعهد نمود در موقع صدور سند انتقال زمین مورد خریداری خهود از شهرکت شههرک
صنعت  .....................نسبت به توثیق آن نزد بانک در قبال کلیه مطالبات ناش از قرارداد حاضر تحهت مقهررات و
شرایط مندرج در این قرارداد و هر قید و شرط دیگری که بانک معین نماید اقدام کنهد همچنهین شهریک متعههد
گردید در صورتیکه قب از صدور سند انتقال زمین محه اجهرای طهر و توثیهق آن نهزد بانهک ماشهین آمت و
تاسیسات موضوع طر خریداری گردد نسبت به توثیق اموال مزبور نزد بانک نیز به شهر مهذکور در فهوق اقهدام
نماید  .اعم از اینکه اموال یاد شده جزء کامی مورد طر بوده یا شریک از سایر منابع خریداری نموده باشد .ضمنا
شریک به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناش از این قرارداد کلیه تاسیسهات و مسهتحدثات و ماشهین آمت
موجود در طر را نزد بانک به وثیقه گذارد ( ماخصات کام ماشین آمت و تاسیسات ذکر گردد ).
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
قبض و اقباض بعم آمده و موارد مزبور مجددا تحوی شریک داده شده ضمنا کلیهه تاسیسهات و ماشهین آمت و
بطور کل هر آنچه در آینده در مح اجرای طر ایجاد نصب و راه اندازی شود جزء مورد وثیقه خواهد شد .
ب) شریک ضمن قرارداد حاضر و عقد خارج مزم برای مدت  19سال تمام از تاری عقد این قرارداد بهه بانهک و
شرکت شهرک صنعت وکالت با شرط عدم حق عزل و با سلب حق ضم وکی با حق توکی غیر ولوکرارا تفویض
نمود که هر گاه نسبت به توثیق اموال مذکور در فوق اعم از زمین مح طر و ماشین آمت و تاسیسات مذکور در
فوق اقدام بعم نیاید شرکت شهرک صنعت  ......................به وکالت از طرف شریک نسبت به انتقهال زمهین
م ح طر به شریک و توثیق آن نزد بانک تحت شرایط و ضوابط مذکور در فوق اقدام نماید همچنین بانک طبق
مفاد وکالت حق دارد نسبت به توثیق زمین و ماشین آمت و تأسیسات نزد خود اقدام و کلیه هزینه های متعلقهه از
قبی تنظیم سند رهن مالیات مربوطه و غیره را به حساب بدهکار شریک منظور نماید .
ج) شریک به موجب وکالت مذکور در بند فوق به بانک و شرکت شهرک صنعت  ......................اختیار داد هرگهاه
به هر علت از عل انتقال زمین طر به وی میسر نگردد  :اوم بانک بتواند کلیه وجوه را که شریک بابت بهای
زمههین مح ه طههر بههه شههرکت شهههرک صههنعت  ....................پرداخههت نمههوده از شههرکت شهههرک صههنعت
....................دریافت و بابت قسمت از بده شریک به بانک ناش از قرارداد حاضر منظور نماید .
ثانیا شرکت شهرک صنعت  ....................به موجب وکالتنامه مذکور بدون اینکه نیازی به ارائه دمی و یا مهدارک
از ناحیه بانک باشد به مجرد مطالبه بانک وجوه مذکور را به بانک پرداخت نماید .

د) بانک طبق وکالت تفویض شریک به شر مذکور فوق از تاری امضاء و مبادله این قرارداد هر زمان که بخواهد
میتواند سند قطع انتقال زمین مح طر را به جاناین و قائم مقهام شهریک امضهاء و مبادلهه نمایهد و کلیهه
هزینه های پرداخت را به حساب بدهکار شریک منظور نماید و شرکت شهرک صهنعت نیهز بهه موجهب وکالهت
مذکور اختیار دارد به وکالت از طرف شریک به درخواست بانک زمین مح طر را بهه بانهک انتقهال دههد و بهه
طورکل در کلیه موارد مذکور در این قرارداد بانک عل امطالق و بدون هیچگونه استثنائ جاناین و قهائم مقهام
شریک بوده و شرکت شهرک صنعت ....................طبق تعهد نامه شماره ..............مورخ  ....................در تمام موارد
بانک را به عنوان جاناین و قائم مقام شریک تلق خواهد نمود .
ه) مدت وکالتهای یاد شده در بندهای چهارگونه فوق  .........سال تمام از تاری عقد قرارداد میباشد و در تمام موارد
مذکور در فوق شریک حق عزل وکی و حق ضم وکی و امین دیگری را از خود سلب و اسقاط نمود .
مـــاده -26شریک تعهد نمود کلیه اموال فعل خود و هر آنچه که جزء مورد وثیقه بوده و در آینده جزء مهوارد
وثیقه قرار خواهد گرفت و نیز کلیه اموال موضوع ماارکت مدن را بالفاصله پس از امضاء قرارداد حاضر همه ساله
به مبلغ که مورد موافقت بانک م باشد در برابر آتش سوزی و انفجار و سایر خطراتیکه بانک تعیین کند به نفهع
بانک بیمه نماید و بیمه نامه را بالف اصله به بانک تسلیم کند در صورت انجام بیمه قب از امضاء قرارداد بیمه نامه
باید ظرف  19روز بر اساس شرایط مورد نظر بانک بنام بانک انتقال یابد و نیز  19روز قب از انقضهاء مهدت بیمهه
مدارک تجدید بیمه را به بانک ارائه دهد  .همچنین شریک مکلف است ماشین آمت ولوازم مربوطه را هنگام حم
و نیز به ترتیب مذکور در این ماده بیمه نماید .در هر حال بانک میتواند به هر مبلغ که مقتض بداند اقدام به بیمه
یا تجدید یا انتقال آن به نفع خود بنماید و شریک مکلف است به محض مطالبه بانک هزینه بیمه یها تجدیهد آنهرا
فورا به بانک بپردازد .
مـــاده -27شریک قبول و تعهد نمود که توسعه تاسیسات متعلق به وی موکول به اجازه قبل و کتبه بانهک
بوده همچنین پرداخت سود سهام شرکت به شریک در ازاء تعهدات وی در هر سهال بها رعایهت مقهررات قهانون
تجارت با کسب اجازه قبل و کتب بانک صورت پذیرد .
مـــاده-28خانمها  /آقایان ( اسامی متعهدین ذکر گردد )
............................ -9 ............................-4 ............................-7 ............................-8 ............................ - 1
حاضر شدند و با امضاء ذی این قرارداد مسئولیت ایفاء کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را متضهامناً ماهترکاً و
منفرداً همراه با شریک تقب و تعهد نمودند به نحویکه بانک حق دارد به هریک از آنها منفرداً و یا بهه تمهام آنهها
مجتمعاً جهت استیفا مطالبات خود از هر حیث و هر جهت که باشد مراجعه نمایهد ضهمنا ایهن تعههد مهانع از ایهن
نخواهد بود که بانک بنا به تاخیص خود از طریق تقاضای صدور اجرائیه یا از هر طریقه کهه مقتضه بدانهد در
خصوص موارد وثیقه نسبت به استیفاء مطالبات خود اقدام نماید .

مـــاده -29متعهدین تعهد نمودند در هر حال ولو در صورت ورشکسهتگ شهریک بهه صهرف اعهالم و
تاخیص بانک کلیه مطالبات بانک ماتم بر اص و سود و خسارات اعم از خسارات قب و بعد از تاری توقف را
بپردازند و ورشکستگ شریک مانع از رجوع بانک به متعهدین برای وصول مطالبات نخواهد بود.
مـــاده-31شریک و ضامن و متعهد با قبول کلیه مندرجات قرارداد متعهد و ملزم شد/شدند که در صورت عدم
تسویه کام بده ناش از این قرارداد تا سررسید مقرر و تاخیر در تادیه بده و یا فس قرارداد توسط بانهک بهه
علت تخلفات شریک از اجرای هریک از شروط و مفاد قرارداد نسبت به پرداخت تمام تسهیالت دریافت اعهم از
اص و سود و عوائد حاصله و خسارات متعلقه و کلیه هزینه های مربوط به وصول مطالبات ناشه از ایهن قهرارداد
اعم از هزینه برون سپاری وصول مطالبات هزینه های ثبت و اجرای و دادرسه و حهق الوکالهه و حهق الزحمهه
کارشناس و کارشناس مجدد در صورت اعتراض بانک به کارشناس و هر نوع هزینه دیگری کهه بهرای وصهول
مطالبات مزم باشد اقدام نماید/نمایند  .صرف اعالم و تاخیص بانک در خصوص میزان مطالبات و هزینه های
مذکور کاف و غیر قاب اعتراض م باشد .
ماده  -71اگر بانک تحت هرعنوان اشتباهاً یامن غیرحق وجوه یاارقام به حساب شریک  /ضامن  /متعهد منظور
ویا درمحاسبه هرنوع اشتباه نماید درهرموقع مجاز ومختار است راساً و بدون انجام هیچگونه تاریفات اداری و
قضای ودریافت اجازه کتب از شریک /ضامن /متعهد دررفع اشتباه وبرگات از حسابهای شریک/ضامن  /متعههد
اقدام نماید وتاخیص بانک نسبت به وقوع اشتباه یاپرداخت بدون حق ولزوم برگات از حساب معتبر خواهد بود .
چنانچه وجوه فوق الذکر مورد استفاده شریک  /ضامن /متعهد قرارگیهرد ازتهاری دریافهت وجهه توسهط شهریک
/ضامن  /متعهد به همان نسبت  .تا تأدیه دین خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ بامترین نرخ سود بخاهای اقتصادی
به اضافه  6درصددرسال به میزان
به بانک به پردازد .
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