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محل الصاق
تمبر مالیاتی

بسمه تعالي

شماره :
تاریخ :

« قرارداد مشاركت مدني »
این قرارداد بين امضاء کنندگان ذیل :
الف) بانک تجارت ثبت شده به شماره  72083به نشانی  :تهران خیابان آیت اله طالقانی ،تقاطع خیابان استاد نجات اللهی شماره  170و به نمایندگی آقای
 ....................................................................دارای شناسه ملی شماره  10100271100که از این پس بانک نامیده می شود از یک طرف و
ب) خانم/آقای  .............................فرزند  .......................متولد .......................شماره شناسنامه  .......................صادره از  ...................کد ملی  ............................به نشانی
و اقامتگاه  .........................................................................................کد پستی  ..........................تلفن  .........................پست الکترونیک  .................که از این پس اختصاراً شریک
نامیده می شود از طرف دیگر
شرکت  .......................شماره ثبت  .......................تاریخ ثبت  .......................محل ثبت  .......................شناسه ملی  .......................کد اقتصادی  .......................به
نشانی و اقامتگاه  ...........................................................................................کد پستی  .......................تلفن  .......................پست الکترونیک ........................که در این قرارداد
شریک نامیده می شود از طرف دیگر با امضاء :
 -1خانم/آقای  ................................فرزند  .......................متولد .......................شماره شناسنامه  .......................صادره از  .......................کد ملی  .................................به
سمت ................................به نشانی و اقامتگاه  ............................................................................................کد پستی  ..........................تلفن  ..........................پست الکترونیک
........................
 -8خانم/آقای  ................................فرزند  .......................متولد .......................شماره شناسنامه  .......................صادره از  .......................کد ملی  .................................به
سمت ................................به نشانی و اقامتگاه  ............................................................................................کد پستی  ..........................تلفن  ..........................پست الکترونیک
........................
که به موجب آگهی شماره  .......................مندرج در روزنامه رسمی شماره  .......................مورخ  .......................حق امضای اسناد تعهدآور شرکت را دارا می باشند این
قرارداد را امضا و با مهر شرکت ممهور نمودند.
ج)  -1خانم/آقای  ................................فرزند  .......................متولد .......................شماره شناسنامه  .......................صادره از  .......................کد ملی  .................................به نشانی و
اقامتگاه  ............................................................................................کد پستی  ..........................تلفن  ..........................پست الکترونیک ........................
 -8خانم/آقای  ................................فرزند  .......................متولد .......................شماره شناسنامه  .......................صادره از  .......................کد ملی  .................................به نشانی و
اقامتگاه  ............................................................................................کد پستی  ..........................تلفن  ..........................پست الکترونیک ........................
 -7شرکت  .......................شماره ثبت  .......................تاریخ ثبت  .......................محل ثبت  .......................شناسه ملی  .......................کد اقتصادی  .......................به نشانی و اقامتگاه
 ...........................................................................................کد پستی  .......................تلفن  .......................پست الکترونیک ........................
 -4شرکت  .......................شماره ثبت  .......................تاریخ ثبت  .......................محل ثبت  .......................شناسه ملی  .......................کد اقتصادی  .......................به نشانی و اقامتگاه
 ...........................................................................................کد پستی  .......................تلفن  .......................پست الکترونیک ........................
تبصــره :صاحبان امضای مجاز شرکت (نامبردگان فوق) صرف نظر از سمت و مشارکت خود در شرکت تسهیالت گیرنده کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد را منفرداً و متضامناً با
شرکت تقبل و تعهد نمودند.
که از این پس اختصاراً ضامن یا ضامنین نامیده می شوند از طرف دیگر منعقد گردید.
ماده  -1موضوع مشارکت مدنی عبارتست از ورود ماشین آالت /توسعه و تکمیل .................................... /سرمایه گذاری و اقدام در امر احداث یک واحد  ............................به
ظرفیت .........................که نسبت به آن مجوزات الزم صادر و مشخصات دقیق کمی و کیفی آن به شرح گزارشات بررسی شده از طرف کارشناسان بانک می باشد و شریک کامالً از مفاد
آن مطلع بوده و مورد تائید وی می باشد و از این به بعد در این قرارداد طرح نامیده می شود و طبق ضوابط ومقررات مربوطه :
الف:در مواردی که محل اجرای طرح دارای سند مالکیت رسمی باشد:
در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  ................مترمربع واقع در  ..........................پالك ثبتی شماره  .....................فرعی از ................اصلی ،در حوزه ثبتی ..................
ب :در صورتی که زمین محل اجرای طرح بموجب قرارداد واگذاری از سوی شرکت شهرکهای صنعتی و یا وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده باشد:
که به موجب قرارداد شماره  ............................مورخ  .....................از طرف شرکت شهرك صنعتی /وزارت کشاورزی  .................................به شرح مشخصات ذیل به شریک واگذار
شده است و شرکت  /وزارت مزبور طی تعهدنامه شماره  ........................مورخ  .....................بانک را در تمامی موارد قائم مقام و جانشین شریک شناخته است احداث خواهد شد.
..........................................................................................................................................................:
طرح
اجرای
محل
زمین
کامل
مشخصات
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ماده  -8با توجه به بررسیهای انجام شده از طرف بانک هزینه کل اجرای موضوع مشارکت طبق ارزیابی بانک تعیین و مشخص گردید که مراتب به اطالع شریک رسیده است
و بانک با پرداخت مبلغ .............................یورو/دالر( ...................../مشخصات و نوع ارز مشخص شود) از محل  ......................................بعنوان سهم الشرکه به نسبت .......................درصد در
طرح موضوع مشارکت شریک شد و سهم الشرکه شریک  ...............درصد می باشد.
تبصره -1مشارکت بانک و شریک در طرح موضوع مشارکت به صورت مشاع بوده به نحویکه شریک به تنهائی و مستقالً بدون اذن و اجازه قبلی و کتبی بانک حق هیچگونه
معامله و قراردادی تحت هر عنوان نسبت به هیچ یک از اموال موضوع مشارکت را ندارد.
تبصره -8سهم الشرکه بانک در موارد ذیل به مصرف خواهد رسید.
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ماده  -7مدت این قرارداد از زمان انعقاد به مدت ..........................ماه /سال تعیین گردید و شریک ضمن عقد صلح موضوع ماده  11این قرارداد حق رجوع و فسخ را از خود سلب
و ساقط نمود و همچنین شریک تعهد نمود ظرف مدت مذکور کار اجرا و احداث طرح موضوع مشارکت را به مسئولیت خود به انجام رساند.
ماده  -1بانک و شریک موافقت نمودند که سهم الشرکه خود را به حساب مشترك نزد بانک واریز نمایند و طبق ارزیابی انجام شده توسط بانک (که مورد قبول شریک می
باشد) شریک نیز قسمتی از سهم الشرکه خود را به مصرف اجرای موضوع مشارکت رسانده و متعهد گردید بقیه سهم الشرکه خود را به تشخیص و تائید بانک به مصرف احداث بقیه طرح
موضوع مشارکت برساند و یا به محض درخواست بانک سهم الشرکه خود را نقداً به حساب مشترك واریز نماید .تشخیص بانک در مورد مصرف شدن سهم الشرکه شریک در جهت
احداث طرح موضوع مشارکت و یا واریز آن به حساب مشترك برای شریک معتبر و غیر قابل اعتراض می باشد.
تبصره  -1واریز سهم الشرکه بانک به حساب مشترك و استفاده از وجوه حساب مشترك مندرج در این ماده تدریجاً با رعایت شرایط قرارداد حاضر و مصرف شدن وجوه برداشت
شده قبلی و موکول به موافقت و تائید کتبی و قبلی بانک می باشد.
تبصره  -8کلیه عایدات و وجوه حاصل از مشارکت در خالل مدت قرارداد حاضر باید به حساب مشترك واریز شود.
تبصره  -7در صورت تخلف شریک از هر یک از مفاد و شرایط و یا عدم ایفاء هرگونه تعهدات دیگر وی و نیز در صورت فسخ قرارداد حاضر بانک می تواند حساب مشترك را
مسدود نموده و از وجوه موجود در حساب مشترك تمام و یا هر قسمت از سهم الشرکه خود ،خسارات و زیانهای حاصله و یا هرگونه مبالغ دیگری که به نفع بانک منظور گردیده و یا باید
منظور گردد را برداشت نماید و شریک حق هرگونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود.
ماده -1اداره امور شرکت مدنی با رعایت مفاد قرارداد حاضر و قوانین جاریه بعهده شریک می باشد و شریک متعهد و ملتزم گردید کار اجرای موضوع قرارداد را از هر حیث و هر
جهت راساً و با نظارت بانک تجارت انجام دهد و از این جهت هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک نمی باشد و مدیریت شریک تبرعاً و بدون هیچگونه حق الزحمه ای خواهد بود.
تبصره -هر نوع تغییر در نحوه اجرای موضوع این قرارداد با کسب مجوز از مراجع ذیصالح و موافقت کتبی بانک خواهد بود.
ماده  -0چنانچه در اثر اقدامات شریک تمام و یا قسمتی از مال الشرکه تلف یا ناقص شود شریک نسبت به آن مسئول بوده و بایستی معادل آنرا به بانک پرداخت نماید .
تشخیص تخلف شریک در این مورد با بانک بوده و شریک به نحو غیر قابل رجوع به بانک اختیار داد زیانهای موضوع این ماده را راساً از هرگونه اموال وی و یا وجوه موجود در حساب
مشترك برداشت نماید و شریک حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب نمود.
ماده  - 3شریک قبول وتعهد نمود که کلیه هزینه های احتمالی جهت انجام موضوع این قرارداد را از اموال خود بالعوض تامین و پرداخت نماید وشریک جمع هزینه های
مزبور را درمقابل دریافت یکهزار ریال از بانک به بانک صلح نمود .و ضمن عقد صلح موضوع این ماده  ،کلیه شرایط وتعهدات مندرج درمواد قبلی و آتی این قرارداد را قبول نمود وملزم به
اجرای آن گردید .
ماده  -3بانک به نسبت مشارکت ،در سود حاصله شرکت مدنی سهیم خواهد بود و شریک تعهد نمود سود متعلقه سهمی بانک را طبق محاسبه و تشخیص بانک همزمان با
تصفیه مشارکت مدنی موضوع قرارداد حاضر به بانک بپردازد.
ماده  -2شریک حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی بانک هیچگونه حقی ازحقوق خود در مورد سهم الشرکه خود و همچنین عرصه طرح موضوع مشارکت به هر صورت که
باشد جزئاً یا کالً،عیناً یا منفعتاً تحت عنوان هیچیک از عقود به دیگری واگذار نماید حکم مزبور شامل کلیه اموال مشاعی موجود و هرآنچه که در آینده از محل سرمایه مشترك ایجاد شود
نیز خواهد بود .همچنین شریک حق تقاضای افراز مال مشترك را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده  -9در صورتیکه بانک در مقام استرداد سهم الشرکه خود باشد و نیز در مواردیکه شریک از هر یک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید
یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد اطالعاتی را که شریک در مورد وضعیت خود داده ،مطابق با حقیقت نبوده است بانک می تواند سهم الشرکه و سود متعلقه و کل خسارات وارده
را طبق اسناد و دفاتر مربوطه از طریق صدور اجرائیه و یا هر اقدام قانونی دیگر مطالبه و وصول نماید.
ماده  -10دفاتر و صورتحسابهای بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هریک از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر و تفسیر
مندرجات آن با بانک بوده و تشخیص بانک مورد قبول شریک خواهد بود و از نظر صدور اجرائیه و یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرائی صورتحساب و اعالم بانک در هر
مورد(اعم از سهم الشرکه،سود متعلقه ،زیان وارده و خسارت تاخیر در تادیه و سایر هزینه ها) قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت کافی می باشد.
ماده  -11شریک تعهد نمود سیستم حسابداری صحیحی که مبین وضع مالی خود و شرکت مدنی باشد برقرار نموده و در هر زمان که بانک به تشخیص خود گزارش مربوط به
نحوه فعالیت شرکت را مطالبه نماید شریک بالفاصله گزارش مربوطه را تهیه و تسلیم بانک نماید.
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ماده  -18شریک تعهد نمود که از اموال شرکت مدنی به نحو احسن محافظت نموده و فعالیت خود را در حدود اصول متعارف انجام داده و در هیچ یک از امور فوق تعدی و
تفریط ننماید و در صورتیکه شریک در انجام هریک از تعهدات مذکور قصور نماید مسئول پرداخت خسارات ناشی از اعمال خود می باشد .احراز قصور یا تقصیر و بطور کلی تعدی و تفریط
شریک و همچنین میزان خسارات وارده به تشخیص بانک می باشد و شریک حق هرگونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود.
ماده  -17شریک ضمن عقد الزم صلح موضوع ماده  11این قرارداد و با امضای قرارداد حاضر و بطور غیرقابل برگشت و غیرقابل اعتراض و با شرط عدم ضم امین و وکیل و
غیره به بانک وکالت بالعزل با حق توکیل به غیر ولوکراراً داد تا بانک بتواند در صورت عدم پرداخت سهم الشرکه و یا سود متعلقه سهمی بانک و سایر حقوق عینیه و متصوره بانک و یا
تخلف از هر یک از مقررات و مفاد این قرارداد به تشخیص خود به شرح ذیل عمل نماید:
 -17-1قرارداد مشارکت مدنی را فسخ و نسبت به فروش عرصه و اعیان مندرج در ماده  87این قرارداد و فروش مستحدثات و تاسیسات ایجاد شده در آن و ماشین آالت و مال
الشرکه طبق ارزیابی و تشخیص خود اقدام نموده و با اخذ ثمن معامله ابتدائاً کلیه مطالبات خود ناشی از مشارکت اعم از اصل سهم الشرکه ،سهم سود مشارکت ،هزینه های قانونی و
قراردادی و خسارت تاخیر تادیه و تخلف از شرط و غیره را برداشت و در صورتیکه وجهی باقی بماند باقیمانده را به شریک پرداخت کند.
 -17-8چنانچه بانک تشخیص دهد شریک در اجرای کار موضوع قرارداد طبق برنامه تعیین شده عمل ننموده و بدون موافقت بانک کار موضوع قرارداد را تعطیل نماید و یا به
هرنحوی از انحاء عملیات موضوع قرارداد را متوقف نموده ،بانک با استفاده از وجوه موجود در حساب مشترك راساً نسبت به تکمیل و اجرای موضوع قرارداد اقدام نماید و در صورتیکه
وجوه مذکور تکافوی تکمیل واجرای موضوع قرارداد را ننماید بانک در صورت مصلحت وجوه مورد نیاز را تامین و به تشخیص خود به عنوان افزایش سهم الشرکه خود منظور نماید و
سپس به شرح بند  1این ماده عمل نماید.
 -17-7بانک مطالبات خود را از هرگونه اموال شریک به تشخیص خود استیفاء نماید.
 -17-1در صورتیکه در خاتمه قرارداد شریک از خرید سهم الشرکه بانک خودداری نماید بانک نسبت به فروش عرصه و اعیان و تاسیسات و ماشین آالت و مال الشرکه
موضوع مشارکت اقدام نموده و بشرح بند  1این ماده و ماده  78این قرارداد عمل می نماید.
تبصره -وکالت مذکور در این قرارداد وکالت بال عزل و تام بوده و شامل کلیه امور مربوط به فروش اعم از مراجعه به موسسات عمومی و خصوصی و ادارات دولتی و شهرداریها ،
ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و اخذ مدارك و اسناد الزم و صورتمجلس تفکیکی و سپردن هر گونه تعهد اعم از مالی و غیره ،امضا ذیل اوراق و اسناد عادی و رسمی خواهد بود به
نحوی که در هیچ مورد احتیاجی به حضور شریک نبوده و بانک حق انجام و تفویض و واگذاری موضوع وکالت این ماده را به غیر ولو کراراً جزئاً و کالً دارد و همچنین در کلیه مواردی که
بانک در این قرارداد از طرف شریک وکیل می باشد وصی بعد از فوت او نیز خواهد بود.
ماده  -11درصورت فوت ،حجرو انحالل شریک قبل ازانقضاء مدت  ،قرارداد فسخ خواهد شد و بانک حق خواهد داشت مبلغ سهم الشرکه وسود متعلقه را به تشخیص خود چه
بصورت وجه نقدی وچه بصورت سایر دارائیها برداشت ویا تامین نموده وازشرکت خارج نماید 0ضمناً بانک اختیار دارد عنداالاقتضاء قائم مقام قانونی شریک را به عنوان جانشین وی در
این قرارداد بپذیرد .بدیهی است در این صورت کلیه مفاد و تعهدات و تضمینات و سایر شرایط این قرارداد کماکان به قوت واعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده  -11نظر به اینکه هزینه احداث طرح موضوع این قرارداد به شرح ماده  8تعیین گردیده است لذا شریک قبول و تعهد نمود کلیه هزینه های دیگر را که عالوه بر مبلغ پیش
بینی شده درماده  8قرارداد حاضر الزم باشد از اموال خود پرداخت نماید و جمع هزینه های مزبور بانضمام حق انتفاع از زمین محل اجرای طرح را در قبال مبلغ پنج دالر /یورو ......../به
بانک صلح نمود و ضمن عقد صلح مزبور قبول نمود که:
الف :کلیه هزینه های گشایش اعتباراسنادی برای ورود ماشین آالت خارجی طرح و هزینه های منظور نشده درسرمایه مشارکت وهزینه های پیش بینی نشده وهرگونه هزینه
ناشی از تغییر درنرخ برابری ارزها ونیز افزایش قیمت ها برای اجرای طرح را ازمنابع خود تامین نماید.
ب -سهم الشرکه بانک تغییری نیابد و افزایش هزینه ها تاثیری در میزان سهم الشرکه مندرج در این قرارداد نداشته باشد.
ج -کلیه شرایط و تعهدات و مدتهای مندرج در هر یک از مواد قبلی و آتی این قرارداد و وکالتهای بال عزل پیش بینی شده در این قرارداد را پذیرفته و نسبت به اجراء و رعایت
مفاد کلیه مواد این قرارداد قبولی و تعهد خود را اعالم نمود.
ماده  -10شریک ضمن عقد صلح موضوع ماده  11قبول و تعهد نمود چنانچه به هر دلیل نقصان و یا خسارتی بر اصل سهم الشرکه پرداختی بانک موضوع این قرارداد وارد آید
به هر میزانی که بانک تعیین کند از اموال خود مجاناً به بانک پرداخت نماید.صرف اظهار بانک در مورد میزان نقصان و یا خسارات وارده بر اصل سرمایه معتبر بوده و شریک حق هرگونه
ایراد و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده -13شریک با قبول شرایط عمومی حسابجاری بانک به طور غیر قابل رجوع به بانک حق و اختیار داد که وجوه الزم جهت تسویه اصل سهم الشرکه و فوائد مترتب بر آن و
خسارت تاخیر تادیه و هرگونه هزینه ای را که بانک تشخیص دهد از هر یک از حسابهای موجود و اموال و اسناد شریک نزد خود برداشت و استیفاء نماید.
ماده  -12شریک قبول و تعهد نمود که کلیه خدمات و امور بانکی مورد نیاز برای اجرای مفاد قرارداد حاضر را از طریق بانک تجارت انجام دهد.
ماده  -19شریک متعهد است سهم الشرکه بانک و سهم سود و کلیه هزینه ها و خسارات مترتبه را نقداً به بانک بپردازد همچنین بانک می تواند سهم الشرکه افرازی خود
حاصله از مشارکت را به شریک نقداً به فروش رساند.
تبصره  -شریک قبول و تعهد نمود چنانچه قیمت قابل فروش مشارکت کمتر از قیمت تمام شده آن باشد سهم بانک را به قیمت تمام شده محاسبه و مابه التفاوت را شریک از
مال خود مجاناً و بال عوض به بانک پرداخت نماید در هر صورت نظر و تشخیص و محاسبه بانک در تعیین قیمت تمام شده و سهم سود حاصله مشارکت برای شریک قطعی و غیر قابل
اعتراض می باشد.
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ماده  -80شریک موظف است در تمام مدت قرارداد امور و فعالیتهای خود را طبق اصول صنعتی و مالی و فنی و تجاری و محاسباتی اداره نموده وکارشناس و متخصصین الیق
و مجرب استخدام کند و شریک باید کارخانه و ماشین آالت و وسایل متعلق به خود یا شرکت مدنی را طبق دستورات سازنده و با در نظر گرفتن میزان راندمان و قدرت آنها اداره و
نگهداری نموده و کلیه قوانین و مقررات و اصول الزمه در امور مربوط به عملیات وکارکنان را رعایت نماید ،بانک حق خواهد داشت راساً یا بوسیله شخص یا اشخاصیکه معین می نماید در
هر موقع از ساعت کار و بدون اخطار قبلی عملیات شریک را مورد بازدید و رسیدگی قرار دهد .شریک مکلف است موجبات تحقق این امر را از هر لحاظ فراهم نماید.در غیر اینصورت
بانک در هر زمان حق دارد بنا به تشخیص خود قرارداد را فسخ نماید.
ماده  -81عزل و نصب کارمندان و کارگران و تامین کادر فنی شرکت و تعیین حقوق ودستمزد و حق بیمه آنان و بطور کلی انجام فعالیتهای جاری مربوط به شرکت مدنی بعهده
شریک می باشد.
ماده  -88الف -شریک تعهد نمود در موقع صدور اسناد انتقال زمین مورد خریداری از شرکت شهرك صنعتی/وزارت کشاورزی ........................................../نسبت به توثیق آن
طبق دستورالعملها و ضوابط بانک نزد بانک در قبال مطالبات ناشی از قرارداد حاضر تحت مقررات و شرایط مندرج در این قرارداد و هر قید و شرط دیگری که بانک تعیین نماید اقدام کند،
همچنین شریک متعهد گردید در صورتیکه قبل از صدور اسناد انتقال زمین محل اجرای طرح و توثیق آن نزد بانک ،ماشین آالت و تاسیسات موضوع طرح خریداری گردد نسبت به توثیق
اموال مزبور نزد بانک نیز به شرح مذکور در فوق اقدام نماید.
ضمناً شریک به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد محل اجرای طرح و کلیه تاسیسات و مستحدثات و ماشین آالت موجود در طرح را با مشخصات ذیل نزد
بانک به وثیقه و رهن قرارداد (موارد رهن ) :
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
قبض و اقباض بعمل آمده و موارد مزبور مجدداً تحویل شرکت داده شد .کلیه تاسیسات و ماشین آالت و به طور کلی هرآنچه که در آینده در محل اجرای طرح ایجاد ،نصب و
راه اندازی شود جزء مورد وثیقه و رهن قرار دارد.
ب -شریک ضمن عقد صلح موضوع ماده  11این قرارداد  ،شرکت شهر صنعتی/وزارت کشاورزی  ...............................وکالت با شرط عدم حق عزل و با سلب حق ضم وکیل و
با حق توکیل به غیر ولو کراراً تفویض نمود که نسبت به توثیق اموال مذکور در فوق اعم از زمین محل طرح و یا ماشین آالت و تاسیسات مذکور در بند یک نزد خود اقدام نموده و کلیه
هزینه های متعلقه از قبیل تنظیم سند رهنی و غیره را به حساب شریک منظور نماید.
ج -شریک به موجب وکالت در بند فوق به بانک و شرکت شهر صنعتی /وزارت کشاورزی ......................................اختیار دارد که هر گاه به هر علتی از علل انتقال زمین موضوع
طرح به وی میسر نگردد.
اوالً ،بانک می تواندکلیه وجوهی را که شریک بابت بهای زمین محل طرح به شرکت شهر صنعتی/وزارت کشاورزی  ................................پرداخت نموده از شرکت شهر صنعتی
دریافت و بابت قسمتی از بدهی شریک به بانک ناشی از قرارداد حاضر منظور نماید.
ثانیاً ،بانک طبق وکالت تفویضی شریک به شرح مذکور فوق از تاریخ امضاء و مبادله این قرارداد هر زمان که بخواهد می تواند سند قطعی انتقال زمین محل طرح را به جانشینی
و قائم مقامی شریک امضاء و مبادله نماید و کلیه هزینه های پرداختی را به حساب بدهکار منظور نماید و شرکت شهر صنعتی /وزارت کشاورزی  ..........................................نیز به موجب
وکالت مذکور اختیار دارد به وکالت از طرف هر یک به درخواست بانک و یا شخصی که بانک معرفی کند انتقال دهد و به طورکلی در کلیه موارد مذکور در این قرارداد بانک علی االطالق
و بدون هیچگونه استثنائی جانشین و قائم مقام شریک بوده و شرکت شهر صنعتی /وزارت کشاورزی  ................................طبق تعهد نامه مندرج در ماده  1این قرارداد بانک را در تمامی
موارد به عنوان جانشین و قائم مقام شریک شناخته است.
ثالثاً -مدت وکالتهای یاد شده در بندهای فوق از تاریخ عقد قرارداد تا زمان انجام و اتمام کامل مفاد این قرارداد میباشد و در تمام موارد مذکور در فوق شریک حق عزل وکیل و
حق ضم امین و وکیل را از خود سلب و اسقاط نمود.
ماده  -87شریک تعهد نمود کلیه اموال فعلی خود و هر آنچه که جزء مورد وثیقه بوده و در آینده جزء موارد وثیقه قرار خواهد گرفت و نیز کلیه اموال موضوع مشارکت مدنی را
بالفاصله پس از امضاء قرارداد حاضر همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک باشد در برابر آتش سوزی و انفجار و سایر خطراتی که بانک تعیین کند به نفع بانک بیمه نماید ،بیمه نامه را
بالفاصله به بانک تسلیم کند و در صورت انجام بیمه قبل از امضاء قرارداد ،بیمه نامه باید ظرف  11روز به نام بانک انتقال یابد و نیز  11روز قبل از انقضاء بیمه مدارك تجدید بیمه را به
بانک ارائه دهد .همچنین شریک مکلف است ماشین آالت و لوازم مربوطه را هنگام حمل و نیز به ترتیب مذکور در این ماده ،بیمه نماید.
در صورتیکه شریک تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک می تواند به هر مبلغی که مقتضی بداند اقدام به بیمه یا تجدید یا انتقال آن به نفع خود بنماید و شریک مکلف
است به محض مطالبه بانک هزینه بیمه یا تجدید آنرا فوراً به بانک بپردازد.
ماده  -81شریک تعهد نمود کلیه عملیات اعتبار اسنادی یا بروات وصولی دوران مشارکت و عمده عملیات بانکی خود در سراسر کشور را توسط بانک انجام دهد.
ماده  -81شریک قبول و تعهد نموده که توسعه تاسیسات متعلق به شرکت موکول به اجازه قبلی و کتبی بانک بوده ،همچنین پرداخت سود سهام شرکت شریک به سهامداران با
رعایت مقررات قانون تجارت با کسب اجازه قبلی و کتبی بانک صورت گیرد.
ماده -80اشخاص مندرج در بند ج صدر این قرارداد به نامهای :
................................... -7
..................................... -8
................................... -1
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حاضر شدند و با امضاء ذیل این قرارداد مسئولیت ایفاء کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را متضامناً ،مشترکاً و منفرداً همراه با شریک تقبل و تعهد نمودند به نحویکه بانک حق
دارد به هر یک از آنها منفرداً و یا به تمام آنها مجتمعاً جهت استیفاء مطالبات خود از هر حیث و جهت که باشد مراجعه نماید .ضمناً این تعهد مانع از این نخواهد بود که بانک بنا به
تشخیص خود با اقدامات قانونی از طریق مراجع قضایی یا ثبتی نسبت به استیفاء مطالبات خود اقدام نماید و به هر حال اقدام به هر طریق مانع از اقدام به طریق دیگر جهت استیفاء
مطالبات بانک نخواهد بود.
ماده -83ضامنین/متعهدین تعهد نمودند در هر حال ولو در صورت ورشکستگی شریک به صرف اعالم و تشخیص بانک ،کلیه مطالبات بانک مشتمل بر اصل و سود و خسارات
اعم از خسارات قبل و بعد از تاریخ توقف را بپردازد و ورشکستگی شریک ،مانع از رجوع بانک به ضامنین/متعهدین برای وصول مطالبات نخواهد بود.
ماده -82شریک ،ضامن و متعهد با قبول کلیه مندرجات قرارداد متعهد و ملزم شدند که در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد تا سررسید مقرر و تاخیر در تادیه
بدهی و یا فسخ قرارداد توسط بانک به علت تخلف تسهیالت گیرنده از اجرای هر یک از شروط و مفاد قرارداد نسبت به پرداخت تمامی تسهیالت دریافتی اعم از اصل ،سود و خسارات
تأخیر در تأدیه متعلقه اقدام نمایند همچنین شریک ضمن عقد الزم مندرج درماده  11این قرارداد به بانک حق و اختیار داد تا بانک ظرف مدت و اعتبار این قرارداد  ،کلیه هزینه های
مربوطه را تحت هرعنوان که باشد حسب تشخیص خود ازمحل هرگونه وجوه ودارائی و حساب شریک برداشت نماید و یا درصورت پرداخت توسط بانک به حساب بدهی شریک منظور
نماید ضمناً چنانچه بانک جهت استیفاء مطالبات خود به اقدامات قانونی متوسل گردد پرداخت کلیه هزینه های مترتبه  ،اعم از هزینه های برون سپاری وصول مطالبات ،هزینه های
دادرسی  ،حق الوکاله وکیل ،هزینه نمایندگان قضایی ،هزینه های اجرائی و ثبتی و واخواست و کارشناسی اموال و هرنوع هزینه دیگری که درجهت وصول مطالبات بانک الزم باشد  ،بر
عهده شریک  ،ضامن و متعهد می باشد و از نامبردگان مطالبه خواهد شد دراین صورت و همچنین پس از سررسید ومعوق شدن مطالبات مفاد این قرارداد  ،هرگونه دریافتی از شریک،
ضامن و متعهد و یا برداشت ازحسابها و اسناد آنان ابتدا بابت هزینه های فوق محسوب و منظور میگردد و نامبرگان حق هرگونه ادعا و اعتراضی را دراین خصوص از خود سلب و اسقاط
نمودند .
ماده  -89شریک اقرار نمود که کلیه مصوبات اعالمی از سوی بانک و همچنین کلیه شرایط و ضوابط اعطای تسهیالت ارزی موضوع قوانین و مقررات مربوطه در خصوص
استفاده از تسهیالت موضوع این قرارداد را چه در زمان حال یا آینده قبول داشته و متعهد به اجرای آن می باشد .ضمن اینکه چنانچه بعد ازامضای قرارداد حاضر قوانین کشور جمهوری
اسالمی ایران تغییر نمود بنحوی که موجب افزایش هزینه های بانک مرتبط با این قرارداد باشد شریک موظف است افزایش هزینه های مزبور را جبران نماید.
تبصــره  :در صورتیکه از تاریخ انعقاد قرارداد حاضر حسب اعالم مراجع ذیصالح دولت جمهوری اسالمی ایران نرخ سود مورد انتظار یا خسارت تاخیر تادیه به هر علت افزایش
یابد از تاریخ اعالم و رسمی شدن نرخ مزبور نرخ مندرج در این قرارداد نیز بر اساس نرخ اعالمی از سوی مراجع صالحه افزیش خواهد یافت و کلیه محاسبات بر اساس نرخ افزایش یافته
انجام خواهد شد و بدین وسیله شریک و ضامنین حق هر گونه اعتراض به محاسبه بانک و اعمال نرخ های جدید را از خود سلب وساقط نمودند.
ماده - 70شریک قبول نمود هر گونه نامه یا اخطاریه بانک که به عنوان وی به نشانی مندرج در مقدمه این قرارداد و از طریق پست یا نامه رسان بانک ارسال گردد به منزله
ابالغ به وی تلقی شود فلذا شریک در صورت تغییر نشانی در ارسال اوراق از سوی بانک به نشانی قبلی وی حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.
ماده  -71در صورتیکه بانک این قرارداد را به علت تخلف شریک از هر یک از تعهدات وی فسخ نماید و یا شریک در پایان مدت قرارداد از پرداخت سهم الشرکه و فوائد مترتب
بر آن و سایر هزینه های متعلقه به آن امتناع ورزد از تاریخ اعالم بانک مبنی برتخلف از قرارداد یا فسخ قرارداد یا از تاریخ سررسید آن تا تاریخ تسویه کامل بدهی مبلغی بر ذمه شریک
تعلق خواهدگرفت ،از این رو شریک با امضاء این قرارداد متعهد گردید عالوه بر بدهی های تادیه نشده خود به بانک مبلغی به ماخذ ................................................برای هر سال نسبت به
مانده بدهی به عنوان خسارت تاخیرتأدیه به بانک بپردازد بهمین منظور شریک با امضاء این قرارداد به نحو غیر قابل برگشت به بانک حق و اختیار داد که کلیه مطالبات خود را تا تاریخ
تسویه کامل بدهی ،از طریق صدور اجرائیه علیه شریک و متعهدین وصول نماید همچنین بانک اختیار دارد کلیه مطالبات خود را از هر گونه وجوه ،دارائیها و اموال و حسابهای نامبرده نزد
خود و حسابهای یارانه ای نامبرده برداشت نماید اقدام به شرح اخیر این ماده مانع صدو راجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی قانونی 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 قبیل به تشخیص 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 تاریخ عقد قرارداد می باشد .همچنین در صورتیکه شریک مرتکب یکی از اعمال
خالف قانون و مقررات و از جمله مصادیق موضوع فصل یازدهم قانون مجازات اسالمی و نیز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختالس و کالهبرداری شود بانک به صرف
تشخیص خود حق دارد بصورت یکجانبه قرارداد را فسخ و کل مطالبات خود ناشی از این قرارداد را از شریک دریافت نماید.همچنین بانک حق و اختیار دارد به مجرد اطالع از تخلف
شریک نسبت به معرفی شریک به شبکه بانکی کشور به منظور درج در لیست سیاه جهت محروم نمودن از اخذ تسهیالت به مدت  1سال از کلیه بانکها وفق مصوبه مورخ 23/8/87
مجمع عمومی بانکها اقدام نموده و شریک حق هر گونه ادعا و اعتراضی را جزاً و کالً از خود سلب و اسقاط نمود.
تبصره  -8مفاد بخشنامه شماره  91/121213مورخ  91/3/3بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری مطالعه و
مورد قبول طرفین قرار گرفت و در این خصوص مالك انجام محاسبات تشخیص و اعالم بانک خواهد بود.
تبصـــره -7مشتری و متعهدین با قبول کلیه مندرجات این قرارداد متعهد و ملتزم گردید /گردیدند تا چنانچه از تسهیالت پرداختی و منابع مالی این بانک بنحو غیرمجاز استفاده
نماید /نمایند عالوه بر استرداد وجوه و تسهیالت دریافتی اعم از اصل و سود و هزینه های مترتبه ،نسبت به پرداخت خسارت طبق ضوابط و مقررات بانک اقدام نمایند .مبنای محاسبه
خسارت تاریخ عقد قرارداد می باشد.
تبصره-1مشتری حق هرگونه نقل و انتقال نسبت به تسهیالت ماخوذه موضوع این قرارداد به هر شکل (اعم از اعطای وکالت و یا غیر آن) به غیر و یا انتشار آگهی تبلیغاتی در
رابطه با واگذاری تسهیالت را جزئاً و کالً از خود سلب و اسقاط نمود ،در غیر اینصورت بانک می تواند تسهیالت موضوعه را تبدیل به دین حال نموده و بدون اخطار قبلی اقدام به وصول
کلیه مطالبات خود از مشتری یا متعهدین متفقاً یا منفرداً اعم از اصل و سود و خسارات متعلقه و سایر هزینه های مربوطه بنماید.
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تبصره - 1بانک حق دارد هرگونه وجوهی که پس از سررسید یا معوق شدن مطالبات این قرارداد ،به بانک پرداخت و یا از حسابها و اسناد و اموال برداشت می شود را ابتدا بابت
هزینه ها و مابقی آن را بین اصل طلب ،فواید مترتب بر اصل و وجه التزام حسب تشخیص خود تسهیم نماید.
تبصره  -6در پایان سررسید دوره مشارکت ،سود دوران جزء دارایی بانک و قسمتی از اصل بدهی محسوب گردیده و از تاریخ تأخیر در پرداخت دین ،وجه التزام به اصل و سود
دوران تعلق می¬گیرد و درصورت صدور اجرائیه ،اجرای ثبت نسبت به محاسبه وجه التزام به نسبت اصل و سود دوران قرارداد اقدام خواهد نمود .فلذا مشتری و ضامنین و متعهدین با
قبول موضوع حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده  -78موارد ذیل نیز ازسوی شریک تقبل وتعهد می گردد:
 -78-1قبل ازگشایش اعتباراسنادی ماشین آالت خارجی  ............. ،درصد ازکارهای تاسیساتی وساختمانی توسط مجری طرح انجام پذیرد.
 -78-8عملیات اجرائی طرح را دقیقاً مطابق نقشه های ارائه شده جهت بررسی طرح که مبنای تهیه گزارش کارشناسی بانک بوده ودرچهارچوب برنامه زمانبندی ارائه شده به
انجام برساند.
 -78-7ازهرگونه تغییردرسهامداران ،مدیران و برنامه های اجرای طرح وبرنامه های تولیدی ونیز ازدریافت هرگونه تسهیالت اعتباری ازسایر بانکها وموسسات مالی بدون کسب
موافقت قبلی وکتبی بانک خودداری نماید.
 -78-1کلیه مجوزات الزم برای ورود ماشین آالت خارجی طرح ازمحل تسهیالت اعطائی  .....................................را اخذ وبه بانک تسلیم نماید.
 -78-1شرکت باید بعدازتکمیل وراه اندازی طرح موضوع مشارکت مدنی  ،صادرات محصوالت تولیدی طرح را منحصراً ازطریق بانک تجارت انجام دهد.
-78-0مراتب استفاده از تسهیالت اعتباری بانک جهت راه اندازی طرح را در تابلوها و نیز دربرنامه های تبلیغاتی شرکت و همچنین درسایت اینترنتی بانک به
آدرس .............................................................بطورشایسته و با هماهنگی قبلی بانک منظور و اعمال نماید.
 -78-3شرکت تاقبل ازتکمیل عملیات اجرائی اقدامات الزمه را جهت دریافت سند مالکیت محل اجرای طرح معمول داشته و در زمان واگذاری سهم الشرکه بانک می بایست
آن را باکلیه مستحدثات  ،تاسیسات و ماشین آالت حداقل به میزان جمع اقساط بعنوان پوشش کلی و عمومی طبق ضوابط و دستورالعملها در رهن بانک قرار دهد.
 -78-2حداکثر ظرف مدت  ...............ماه ازتاریخ انعقاد قرارداد ،گشایش اعتبارنماید.
ماده -77شریک متعهداست که تسهیالت پرداختی و مطالبات بانک ناشی از این قرارداد را به ارز موضوع قرارداد به بانک بپردازد و درصورتیکه تسهیالت پرداختی درسررسید
مقرربازپرداخت نگردد و بانک ازمحل منابع خود نسبت به تسویه مطالبات  ............................................اقدام نماید ودرفاصله زمانی پرداخت بانک تاتسویه حساب شریک ،نوسانات جدیدی
درنرخ ارز حاصل گردد ،هرگونه افزایش درنرخ ارزباعث افزایش بدهی مشتری برمبنای نرخ جدید خواهد بود ومیزان دقیق بدهی مشتری برمبنای باالترین نرخ ارز درروز پرداخت تعیین
خواهدشد.لیکن کاهش احتمالی نرخ ارز درتعیین بدهی محاسبه نشده ودراین صورت نرخ روز اعطای تسهیالت مالك محاسبه برای پرداخت مطالبات بانک خواهد بود وشریک حق
هرگونه ادعا واعتراضی را دراین خصوص ازخودسلب وساقط نمود.
ماده  -71تسهیالت گیرنده و همچنین ضامنین ضمن عقد خارج الزم به طور غیرقابل رجوع به بانک اذن و اختیار داد/دادند که هرگونه مطالبات خود اعم ازمستقیم یا
غیرمستقیم را پس ازسررسید ودرصورت عدم پرداخت ،ازموجودی قابل برداشت هریک ازحسابهای انفرادی (ارزی ،ریالی) ،یارانه ای  ،اموال واسناد آنان نزد بانک راساً و بدون نیاز به حکم
قضائی یا اجرائی برداشت نموده وبه حساب بدهی تسهیالت گیرنده منظور نماید درصورتی که وجوه بصورت ارزی باشد بانک آن را برداشت و با استفاده از نرخ ارز روزانه اعالمی در پایگاه
اطالع رسانی بانک مرکزی ،محاسبه می نماید .تسهیالت گیرنده و ضامنین درصورت اقدام بانک به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض وطرح دعوی را ازخود سلب نمودند.
ماده  -71اگر بانک تحت هرعنوان اشتباهاً یامن غیرحق وجوه یاارقامی به حساب شریک  /ضامن  /متعهد منظور ویا درمحاسبه هرنوع اشتباهی نماید درهرموقعی مجاز ومختار
است راساً و بدون انجام هیچگونه تشریفات اداری و قضایی ودریافت اجازه کتبی از شریک  /ضامن /متعهد دررفع اشتباه وبرگشت از حسابهای شریک /ضامن  /متعهد اقدام نماید
وتشخیص بانک نسبت به وقوع اشتباه یاپرداخت بدون حق ولزوم برگشت از حساب معتبر خواهد بود .چنانچه وجوه فوق الذکر مورد استفاده شریک  /ضامن /متعهد قرارگیرد  ،ازتاریخ
دریافت وجه توسط فروشنده /ضامن  /متعهد به همان نسبت تاتأدیه دین  ،خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ  ..........................................درسال برذمه شریک  /متعهد  /ضامن  ،خواهد بود که
می بایست به بانک بپردازد .
ماده-70تسهیالت موضوع این قرارداد بر اساس توافق طرفین و دراجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا وماده  11اصالحی قانون موصوف و تبصره های الحاقی آن و ماده 3
قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی در 70ماده منعقد گردیده است ،لذا شریک عالوه برقبول کلیه شرایط و تعهدات فوق  ،ضمن مطالعه و آگاهی کامل از مقررات عقد مشارکت مدنی
موضوع قانون مرقوم تایید و اقرار نمود که نسبت به مفاد ومندرجات این قرارداد وقوف کامل داشته و باعلم و اطالع ازکمیت و کیفیت معامله وتعهدات موضوع این قرارداد اقدام نموده است
 .ضمنا“ نامبرده تصریح وتاکید نمودکه طبق توافق حاصله قرارداد فوق درحکم اسنادرسمی الزم االجراء و تابع مفاد آئین نامه اجرایی اسنادرسمی بوده و قابل صدوراجرائیه و تعقیب
عملیات اجرایی می باشد  .شریک و ضامن حق هرگونه ایراد واعتراضی را نسبت به اقدامات اجرائی بانک درصدور اجرائیه باستناد قرارداد مرقوم و همچنین نسبت به تعقیب عملیات
اجرائی درهرمرحله و از هر نظر تا استیفای کلیه حقوق بانک وایفاء کلیه تعهدات و پرداخت دیون موضوع این قرارداد را ازخود سلب وساقط نمودند .
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