1
شماره :

محل الصاق
تمبر مالیاتي

بسمه تعالي

باري :

« قرارداد مشاركت مدني جهت تهیه ،تجهیز و تکمیل اموال غیرمنقول و اموال منقول »
بنا به درخواست آقاي  /خانم  /شركت..........................قرارداد ذيل در مورخ  ............../........./......مستنداً به قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامهه اها و دسهتورال مل اهاي
اجرايههههی فیمههههابین بانههههش بهههههارت شهههه ه  ( ...................بمههههامی شهههه ن بانههههش عندااقتهههههام و م ال ههههه در کههههم وا ههههد اسههههتند )بههههه
نشانی ....................................................................................................................كه ازاين پس اختصاراً بانش نامیده میشود از يش طرف و
شخص حقیقي :
-1خانم/آقاي  ......................................فرزند  .....................................شهماره شناسهنامه  ...............................محهل دهدور شناسهنامه ............................بهاري بولهد .....................
كههدملی ...............................سههاكن ..............................................................................................كههد پسههتی  .................................بلفههن  …………………..پسههت الکترونیههش
.......................
-2خانم/آقاي  ......................................فرزند  .............................شماره شناسنامه  ...............................محل ددور شناسهنامه ............................بهاري بولهد  ......................كهدملی
...............................ساكن ..............................................................................................كد پستی  .................................بلفن  …………………..پست الکترونیش .......................
كه از اين پس اختصارا“ شريك نامیده میشود/مي شوند ازطرف ديگر قرارداد مشروح ذيل منعقد گرديد .
يا
شخص حقوقي :
شركت ............................................ث ت شده بشهماره  .......................................مهورخ ......................دراداره ث هت  .........................شناسهه ملهی ........................................و شناسهه
اقتصادي  ..............................به نشانی  ..............................................................................كد پستی .....................................بلفهن  ..................پسهت الکترونیهش ........................كهه
دراين قراردادشريش نامیده میشودباامهاي آقايان/خانم اا به مشخصات ذيل :
-1خهههانم/آقهههاي .............................................فرزنهههد................................شهههماره شناسهههنامه  .............................محهههل دهههدور شناسهههنامه ..............................بهههاري بولهههد
 ..........................................كدملی ................................ساكن  .....................................................كد پستی ........................بلفن ..........پست الکترونیش .......................
-2خههانم/آقههاي .............................................فرزنههد...................................شههماره شناسههنامه  .............................محههل دههدور شناسههنامه ..............................بههاري بولههد
 ..........................................كههههههههههههههههههههههههههههههههههههدملی ................................سههههههههههههههههههههههههههههههههههههاكن .....................................................
كد پستی ........................بلفن ..........پست الکترونیش .......................
كه به موجن آگهی شماره  .................مندرج در روزنامه رسمی شماره  ................مورخ  ........................ق امهام اسناد ب هدآور شركت را دارا می باشد/می باشند اين قرارداد را
امهام و با مهر شركت ممهورنمود /نمودند از طرف ديگر قرارداد مشروح ذيل من قد گرديد.
ب صههره :دا ان امهام مهاز شركت (نام ردگان فوق) درف نظر از سمت و مشاركت خود در شركت بسهیالت گیرنده كلیه ب هدات ناشی از اين قرارداد را منفرداً و متهامناً
با شركت بق ل و ب هد نمودند.
و
شخص حقیقي ضامن/ضامنین :
-1خانم/آقاي  ......................................فرزند  .............................شماره شناسنامه  ...............................محل ددور شناسنامه ............................باري دهدور  ......................كهدملی
...............................ساكن ..............................................................................................كد پستی  .................................بلفن  …………………..پست الکترونیش .......................
-2خانم/آقاي  ......................................فرزند  ...........................شماره شناسنامه  ...............................محل دهدور شناسهنامه ............................بهاري بولهد  ......................كهدملی
...............................ساكن ..............................................................................................كد پستی  .................................بلفن  …………………..پست الکترونیش .......................
 -3خانم/آقاي  ......................................فرزند  .............................شماره شناسنامه  ...............................محل ددور شناسنامه ............................باري ددور  ......................كهدملی
...............................ساكن ..............................................................................................كد پستی  .................................بلفن  …………………..پست الکترونیش .......................

محل امضا و مهر بانک/مؤسسه اعتباري
مهر متقاضي

محل امضا/اثر انگشت/
محل امضا/اثر انگشت/مهر ضامنين

2
 -4خانم/آقاي  ......................................فرزند  ...........................شماره شناسنامه  ...............................محل ددور شناسهنامه ............................بهاري بولهد  ......................كهدملی
...............................ساكن ..............................................................................................كد پستی  .................................بلفن  …………………..پست الکترونیش .......................
كه ازاين پس اختصارا“ مت هد  /مت هدين نامیده میشود  /میشوند و كلیه الزامات و ب هدات مندرج دراين قرارداد را منفرداً و متهامناً با شريش به عهده دارد /دارند
يا
شخص حقوقي ضامن/ضامنین :
-1شركت ............................................ث ت شده بشماره  .......................................مورخ .....................دراداره ث ت  .........................شناسهه ملهی ........................................و شناسهه
اقتصادي  ..............................به نشانی  ..............................................................................كد پستی .....................................بلفهن  ...................پسهت الکترونیهش .......................كهه
دراين قراردادمت هد/مت هدين نامیده میشودباامهاي آقايان/خانم اا به مشخصات ذيل :
 - 1خههانم/آقههاي .............................................فرزنههد...............................شههماره شناسههنامه  .............................محههل دههدور شناسههنامه ..............................بههاري بولههد
 ...........................................كدملی ...............................ساكن  .....................................................كد پستی ........................بلفن ..........پست الکترونیش .......................
 - 2خههانم/آقههاي .............................................فرزنههد.................................شههماره شناسههنامه  .............................محههل دههدور شناسههنامه ..............................بههاري بولههد
 ...........................................كدملی ...............................ساكن  .....................................................كد پستی ........................بلفن ..........پست الکترونیش .......................
كه به موجن آگهی شماره مندرج درروزنامه رسمی شماره ……………… مورخ ……………… ق امهام اسنادب هدآور شركت را دارا می باشد/می باشند اين قراردادراامهام وبا
مهر شركت ممهورنمود /نمودند وشركت ب نوان مت هد وضامن كلیه الزامات و ب هدات مندرج دراين قرارداد را منفردا“ و متهامنا“ با شريش به عهده دارد .
 -2شركت ............................................ث ت شده بشماره  .......................................مورخ .....................دراداره ث ت  .........................شناسه ملهی ........................................و شناسهه
اقتصادي  ..............................به نشانی  ..............................................................................كد پستی .....................................بلفهن  ...................پسهت الکترونیهش .......................كهه
دراين قراردادمت هد/مت هدين نامیده میشودباامهاي آقايان/خانم اا به مشخصات ذيل :
 - 1خههانم/آقههاي .............................................فرزنههد...............................شههماره شناسههنامه  .............................محههل دههدور شناسههنامه ..............................بههاري بولههد
 ...........................................كدملی ...............................ساكن  .....................................................كد پستی ........................بلفن ..........پست الکترونیش .......................
 - 2خههانم/آقههاي .............................................فرزنههد.................................شههماره شناسههنامه  .............................محههل دههدور شناسههنامه ..............................بههاري بولههد
 ...........................................كدملی ...............................ساكن  .....................................................كد پستی ........................بلفن ..........پست الکترونیش .......................
كه به موجن آگهی شماره مندرج درروزنامه رسمی شماره ……………… مورخ ……………… ق امهام اسنادب هدآور شركت را دارا می باشد/می باشند اين قراردادراامههام
وبا مهر شركت ممهورنمود /نمودند وشركت ب نوان مت هد وضامن كلیه الزامات و ب هدات مندرج دراين قرارداد را منفردا“ و متهامنا“ با شريش به عهده دارد
-3شركت ............................................ث ت شده بشماره  .......................................مورخ .....................دراداره ث ت  .........................شناسهه ملهی ........................................و شناسهه
اقتصادي  ..............................به نشانی  ..............................................................................كد پستی .....................................بلفهن  ...................پسهت الکترونیهش .......................كهه
دراين قراردادمت هد/مت هدين نامیده میشودباامهاي آقايان/خانم اا به مشخصات ذيل :
 - 1خههانم/آقههاي .............................................فرزنههد...............................شههماره شناسههنامه  .............................محههل دههدور شناسههنامه ..............................بههاري بولههد
 ...........................................كدملی ...............................ساكن  .....................................................كد پستی ........................بلفن ..........پست الکترونیش .......................
 - 2خههانم/آقههاي .............................................فرزنههد.................................شههماره شناسههنامه  .............................محههل دههدور شناسههنامه ..............................بههاري بولههد
 ...........................................كدملی ...............................ساكن  .....................................................كد پستی ........................بلفن ..........پست الکترونیش .......................
كه به موجن آگهی شماره مندرج درروزنامه رسمی شماره ……………… مورخ ……………… ق امهام اسنادب هدآور شركت را دارا می باشد/می باشند اين قراردادراامهام وبا
مهر شركت ممهورنمود /نمودند وشركت ب نوان مت هد وضامن كلیه الزامات و ب هدات مندرج دراين قرارداد را منفردا“ و متهامنا“ با شريش به عهده دارد .
 -4شركت ............................................ث ت شده بشماره  .......................................مورخ .....................دراداره ث ت  .........................شناسه ملهی ........................................و شناسهه
اقتصادي  ..............................به نشانی  ..............................................................................كد پستی .....................................بلفهن  ...................پسهت الکترونیهش .......................كهه
دراين قراردادمت هد/مت هدين نامیده میشودباامهاي آقايان/خانم اا به مشخصات ذيل :
 - 1خههانم/آقههاي .............................................فرزنههد...............................شههماره شناسههنامه  .............................محههل دههدور شناسههنامه ..............................بههاري بولههد
 ...........................................كدملی ...............................ساكن  .....................................................كد پستی ........................بلفن ..........پست الکترونیش .......................
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 - 2خههانم/آقههاي .............................................فرزنههد.................................شههماره شناسههنامه  .............................محههل دههدور شناسههنامه ..............................بههاري بولههد
 ...........................................كدملی ...............................ساكن  .....................................................كد پستی ........................بلفن ..........پست الکترونیش .......................
كه به موجن آگهی شماره مندرج درروزنامه رسمی شماره ……………… مورخ ……………… ق امهام اسنادب هدآور شركت را دارا می باشد/می باشند اين قراردادراامههام
وبا مهر شركت ممهورنمود /نمودند وشركت ب نوان مت هد وضامن كلیه الزامات و ب هدات مندرج دراين قرارداد را منفردا“ و متهامنا“ با شريش به عهده دارد.
تبصره -نشانی پست الکترونیش و بلفنااي بانش/مؤسسه اعت اري مشتري و ضامن/ضامنین امان موارد مندرج در اين ماده است .چنانچه يکی از اشخاص مزبور نشهانی
پست الکترونیش و بلفنااي خود را بغییر داد بايد موضوع را به دورت كت ی به طرفااي ديگر ابالغ كند .با وقتی كه بغییر موارد فوق كت اً به طرف ديگر ابالغ نشده باشهد
كلیه مکاب ات و مراسالت و ابالغیهاا و اخ اريهااي اجرايی و غیره سن مورد از طريق شماره بلفن (پیامش) پست الکترونیش و نشانی كه در اين ماده قید شده است ارسال
میشود و ابالغ شده بلقی میگردد.
ماده  -1موضهوع مشهاركت ع اربسهت از م هادرت شهريش بهه بهیهه بههیهز و بکمیهل يهش دسهتگاه آپاربمهان/عردهه و اعیهان ششهدانال پهالد ششهدانال يکدسهتگاه
 ..............................................................................................................................................................................................بههه منظههور  ................................كههه شههريش از كیفیههت و
كمیت آن م لع است و مرابن مورد بائید وي می باشد.
ماااده  -2سههرمايه شههركت مههدنی م لهه .....................................ريههال اسههت  .سهههم بانههش از سههرمايه مزبههور م لهه  .....................................ريههال وسهههم شههريش
.....................................ريال وكلیه وجوه طرفین در ساب مشترد شماره .....................................نزد ش ه  .....................................كه به نام بانش وشهريش افتتهاح شهده اسهت
منظور گرديد .نس ت سهم الشركه بانش وشريش به بربین ...................دردد و  ..............دردد می اشد .
ب صره  -شريش مت هد گرديد كلیه عايدات ووجوه ادل از مشاركت را درطول مدت قرارداد اضر به ساب مشترد مذكور درماده  2واريز و درآن متمركز نمايد و داكثر با
باري انقهاي قرارداد نس ت به بسويه مشاركت اقدام نمايد .
ماده -3مشخصات دقیق موضوع مشاركت ع ارت است از ششدانال پالد شماره .............................واقع دربخش  ..................شهرستان  ......................به موجن قرارداد ق ی
شههههههههههماره . .............................مههههههههههورخ  ............................مت لههههههههههق بههههههههههه  ...........................مههههههههههی باشههههههههههد بههههههههههه نشههههههههههانی
/...................................................................................................................................................................يا ششدانال يکدستگاه  .....................می باشد.
ماده  –4مدت مشاركت موضوع اين قرارداد  ......................ازباري ان قاد است كه در سررسید ...................منقهی می شهود. .در دهورت ورود كهاا جههت بههیهز و بکمیهل
موضوع مشاركت اقدامات شريش دراجراي اين قرارداد بايستی طوري بنظیم شده و دورت گیرد كه ورود كاا نصن بهره برداري آن درطول مدت قرارداد انهام و بها ق هل از
انقهاي قرارداد ادل سرمايه و سود ادله به بانش بر اساس مفاد ماده  11اين قرارداد پرداخت شود .
ماده  -5سود مشاركت به نس ت سهم الشركه ار يش از طرفین می باشد.
ماده  -6ب هدات وشرايط خاص
 -6 -1اسقاط كافه خیارات از شريش ب مل آمد و شريش ق رجوع و فس اين قرارداد و درخواست افراز و بقسیم مال الشركه را ضمن عقد دلح مندرج درماده  9اين قرارداد
ازخود سلن واسقاط نمود.
 -6-2شريش مت هد گرديد به جهت سود آوري م امله نس ت به بازپرداخت سهم الشركه بانش و سهم سود بانش وفق مفاد اين قرارداد اقدام نمايد.
 -6-3اداره امورشركت مدنی با رعايت مفادقرارداد اضر برعهده شريش و با نظارت بانش می اشد و شركت مت هدگرديد ارنوع كار وف الیت ازم جهت اجراي موضوع مشاركت
اين قرارداد را راساً انهام داد و بانش از اين بابت ایچگونه مسئولیتی ندارد مديريت شريش ب رعاً بوده و شريش ق م ال ه ارنوع وجهی را از اين بابت ازخهود سهلن واسهقاط
نمود  .وشريش مت هد گرديد اقدامات خود را طوري بنظیم نمايد كه ف الیت موضوع قرارداد داكثر باانقهاي مدت قرارداد به ابمام برسد .
 -6-4شريش ق ول وب هد نمود كه در اجراي مشاركت موضوع اين قرارداد و درطول آن:
الف– درم ل و شرايط م امالت موضوع مشاركت نظر بانش را جلن نمايد .
ب -درطول مدت مشاركت با بانش با ایچ شخص قیقی و يا قوقی ديگري ایچگونه قراردادي نس ت به موضوع شركت من قد ننمايد و در دورت نیاز درمواردي كهه بها
مهوز بانش براي انهام م امالت موضوع مشاركت قراردا دااي جداگانه بنظیم می نمايدقرارداد مزبور را ق ل از امهام به بصوين بانش برساند .
ج– دفابر و سابها و اسناد مربوط به مشاركت را به طور منظم ومربن ط ق نظربانش طوري ث ت و نگهداري نمايد كه درموقع لزوم بوسط بانش قابل رسیدگی باشد .
د به اجراي مشاركت شخصاً م اشرت نمايد و بدون موافقت بانش انهام ایچیش ازعملیات مشاركت را بديگري واگذار ننمايد .
 -6-5براي صول اطمینان از ان اق نحوه مصرف وبرگشت سرمايه مشاركت با مفاد اين قرارداد بانش ق دارد به ار طريق و نحهوه اي كهه مقتههی بدانهد بهر مصهرف و
برگشت سرمايه و نیز عملیات اجرائی مشاركت نظارت ازم را ب مل آورد دراجراي اين موضوع شريش ق ول وب هد نمهود كهه دفهابر و سهابها و ارگونهه مهدارد و ارقهام و
اطالعات ديگر مورد نیاز درراب ه با عملیات مشاركت را در اختیار بانش قرارداد و ارگونه بسهیالت ازم را براي اعمال نظارت بانش فراام آورد .
 -6-6شريش مت هد است كه اموال موضوع مشاركت را براي مدبی كه قراردادبصفیه نشده و يا اموال موضوع مشاركت به فروش نرسیده يا بقسیم نشده است بیمه نمايد .
-6-7شريش ق ول وب هد نمود كه كلیه خدمات واموربانکی مورد نیاز براي اجراي موضوع مشاركت را منحصراً ازطريق بانش بهارت انهام داد .
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 -6-8دردوربیکه شريش سن بشخیص بانش برخالف اريش ازمواد اين قرارداد عمل نمايد ويااز انهام ب هدات خود بشرح اين قراردادخودداري كند دراينصورت بانهش ادهالتا“ و نیهز
وكالتا“ ازطرف شريش نس ت به دراختیار گرفتن موضوع ومورد قرارداد اقدام و از ادل فروش بدواً سهم پرداختی خود و كلیه ازينه اا را بحت ارعنوان كه باشهد برداشهت و مهازاد را بهه
شريش پرداخت خوااد نمود .
شريش مت هد و ملتزم گرديد سرمايه مشاركت را با رعايت مندرجات اين قراردادمورد استفاده قرارداد و شريش ق ندارد از سرمايه مشاركت جهت انهام امور ديگر استفاده نمايد .
ماده  –7ضامن  /مت هد ضمن امهاي ذيل اين قرارداد متهامناً و منفرداً دربرابر بانش مسئول بوده و بانش می بواند عندااقتههام بهه بشهخیص خهود و بهه اريهش از
شريش /ضامن  /مت هد جهت ودول كلیه م ال ات خود و خسارات وارده مراج ه نمايد  .ضمناً مشارالیهم و شريش ضمن عقد دلح مندرج درماده  9اين قرارداد بنحو غیر قابل
رجوع به بانش ق واختیار دادند كه خسارات وارده به خود يا ارنوع م ال ات اعم از مستقیم وغیر مستقیم وخسارات ناشی از اين قرارداد وساير م هامالت بانهش را از موجهودي
قابل برداشت اريش از سابهاي انفرادي (ارزي ريالی) يارانه اي اموال واسناد آنان نزد بانش راساً و بدون نیاز به کم قهائی يا اجرائی برداشهت نمهوده وبهه سهاب بهدای
بسهیالت گیرنده منظور نمايد دردوربی كه وجوه بصورت ارزي باشد بانش آن را برداشت و با استفاده از نرخ ارز روزانه اعالمی در پايگاه اطالع رسانی بانش مركزي محاسه ه
می نمايد .بسهیالت گیرنده و ضامنین دردورت اقدام بانش به شرح ياد شده ق ارگونه اعتراض وطرح دعوي را ازخود سلن نمودند.
ماده  -8شريش ضمن عقد دلح مندرج درماده  9اين قرارداد ق ول وب هد نمود چنانچه به اردلیل نقصان و يا خساربی برادل سرمايه پرداختی بانش موضوع اين قرارداد واردآيد آنهرا بهه
ارمیزانی كه بانش ب یین می كند از اموال خود مهاناً به بانش پرداخت نمايد  .درف اظهار بانش درمورد میزان نقصان و يا خسارت وارده برادل سرمايه م ت ر می اشد .
ماده  -9شريش ق ول وب هد نمود كه كلیه ازينه ااي ا تمالی جهت انهام موضوع اين قرارداد را به استثنام ازينه ااي ادلی را از اموال خود بالعهوض بهامین و پرداخهت
نمايد وشريش جمع ازينه ااي مزبور را درمقابل دريافت يکهزار ريال از بانش به بانش دلح نمود .و ضمن عقد دلح موضوع اين ماده كلیه شرايط وب ههدات منهدرج درمهواد
ق لی و آبی اين قرارداد را ق ول نمود وملزم به اجراي آن گرديد .
ماده  -11شريش مت هد است درطول مدت مشاركت نس ت به انهام موضوع مشاركت اقدام و ادل را به ساب مشترد واريز ونس ت به بسويه سهم الشركه و سهم سهود
بانش در  ..............مر له  ......................كه سررسید اولین مر له آن باري  13...../......./........می باشد اقدام نمايد لذا در اجراي اين امر سهم الشركه و سهم سود بانش مر له
به مر له با محاس ه و بشخیص بانش قیمت گذاري شده و شريش مت هد و ملتزم است سهم الشركه و سهم سود افرازي بانش ادل از مشاركت را در اهر مر لهه از بانهش
خريداري نمايد كه در اينصورت به امان نس ت در ار مر له از سهم الشركه بانش كسر خوااد شد .در دورت باخیر در خريد سهم الشركه و سهم سود بانهش در اهر مر لهه
شريش مت هد و مکلف است جريمه باخیر باديه مربوطه مذكور در ماده  11اين قرارداد را نس ت به م ل مزبور به بانش بپردازد و در دورت عدم خريد سههم الشهركه بانهش از
سوي شريش در ار مر له وفق مفاد اين ماده بانش ق دارد جهت ودول م ال ات خود اعم از سهم الشركه و سهم سود و كارمزد و خسارات مت لقه وساير ازينه ااي مترب ه
به ارطريقی كه مقتهی بداند اقدام نمايد .
ماده -11دردوربیکه بانش اين قرارداد را به ارجهت و دلیلی كه دالح ب داند و يا ب لت بخلف شريش از اريش از ب هدات وي فس نمايد و ياشريش در پايان مدت قرارداد از
پرداخت سهم الشركه و سهم سود وساير ازينه ااي مت لقه بانش امتناع ورزد ازباري اعالم بانش م نی بربخلف از قرارداد يا فس قرارداد يا سررسیدآن بابهاري بسهويه كامهل
بدای م لغی برذمه شريش ب لق خوااد گرفت از اين رو شريش با امهام اين قرارداد مت هد گرديد عالوه بر بدایهاي باديه نشده خود به بانش م لغی به مأخذ ……… ...دردهد
ب الوه  6دردد ( جم اً …… ..دردد ) براي ارسال نس ت به مانده بدای به بانش بپردازد بهمین منظور شريش با امهام اين قرارداد به نحو غیر قابل برگشهت بهه بانهش هق
واختیار داد كه ازباري سررسید با باري بسويه كامل مانده بدای به بانش م ادل م ل يادشده را ازارگونه وجوه و دارائیهاي ديگر نام رده نزدخود برداشت نمايد .اقهدام بشهرح
اين ماده مانع ددور اجرائیه و ب قین عملیات اجرايی و قانونی براي ودول م ال ات بانش نخوااد بود
ب صره -1نرخ خسارت مندرج دراين ماده درمواردي كه شريش بلحاظ ارائه اطالعات نادرست و يا ساير موارد از اين ق یل به بشخیص بانش ازبسهیالت بانش به نحو غیرمههاز
استفاده نموده باشد نیز جاري است  .م ناي محاس ه خسارت باري عقد قرارداد می باشد .امچنین در دوربیکه شريش مربکن يکی از اعمال خالف قانون و مقررات و از جمله
مصاديق موضوع فصل يازدام قانون مهازات اسالمی و نیز قانون بشديد مهازات مربک ین اربشام اختالس و كالا رداري شود بانش به درف بشخیص خود ق دارد بصورت
يکهان ه قرارداد را فس و كل م ال ات خود ناشی از اين قرارداد را از شريش دريافت نمايدشريش ق ول وب هد نمود بمامی سرمايه مشاركت را منحصراًو بانظهارت بانهش جههت
اجراي موضوع قرارداد اضر به مصرف رسانیده و ق ندارد از سرمايه شركت مدنی به منظور ديگري به جزم آنچه كه دراين قرارداد مشخص شده است استفاده نمايد امچنین
بانش ق و اختیار دارد به مهرد اطالع از بخلف شريش نس ت به م رفی شريش به ش که بانکی كشور به منظور درج در لیست سیاه جهت محروم نمودن از اخذ بسههیالت بهه
مدت  5سال از كلیه بانکها وفق مصوبه مورخ  87/2/23مهمع عمومی بانکها اقدام نموده و شريش ق ار گونه ادعا و اعتراضی را جزاً و كالً از خود سلن و اسقاط نمود.
ب صره  -2بانش ق دارد ارگونه وجوای كه پس از سررسید يا م وق شدن م ال ات اين قرارداد به بانش پرداخت و يا از سابها و اسناد و اموال برداشت می شود ابتهدا بابهت
ازينه اا و مابقی آن را بین ادل طلن فوائد متربن بر ادل و وجه التزام سن بشخیص خود بسهیم نمايد.
ب صره  -3مفاد بخشنامه شماره  48/148481مورخ  48/1/1بانش مركزي جمهوري اسالمی ايران در خصوص آئین نامه ودول م ال ات غیرجاري موسسات اعت اري م ال ه و
مورد ق ول طرفین قرار گرفت و در اين خصوص مالد انهام محاس ات بشخیص و اعالم بانش خوااد بود.
تبصاااره - 4شريش و مت هدين با ق ول كلیه مندرجات اين قرارداد مت هد و ملتزم گرديد /گرديدند با چنانچه از بسهیالت پرداختی و منابع مالی اين بانهش بنحهو غیرمههاز
استفاده نمايد /نمايند عالوه بر استرداد وجوه و بسهیالت دريافتی اع م از ادل و سود و ازينه ااي مترب ه نس ت به پرداخت خسارت ط ق ضوابط و مقررات بانش اقدام نمايند.
م ناي محاس ه خسارت باري عقد قرارداد می باشد.
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ب صره -5شريش ق ارگونه نقل و انتقال نس ت به بسهیالت ماخوذه موضوع اين قرارداد به ار شکل (اعم از اع اي وكالت و يا غیر آن) به غیر و يا انتشار آگهی ب لیغهابی در
راب ه با واگذاري بسهیالت را جزئاً و كالً از خود سلن و اسقاط نمود در غیر اينصورت بانش می بواند بسهیالت موضوعه را ب ديل به دين ال نموده و بدون اخ ار ق لی اقدام
به ودول كلیه م ال ات خود از شريش يا مت هدين متفقاً يا منفرداً اعم از ادل و سود و خسارات مت لقه و ساير ازينه ااي مربوطه بنمايد.
تبصره  -6در پايان سررسید دوره مشاركت سود دوران جزم دارايی بانش و قسمتی از ادل بدای محسوب گرديده و از باري بأخیر در پرداخت دين وجه التهزام بهه ادهل و
سود دوران ب لق می¬گیرد و دردورت ددور اجرائیه اجراي ث ت نس ت به محاس ه وجه التزام به نس ت ادل و سود دوران قرارداد اقدام خوااد نمود .فلذا مشتري و ضامنین و
مت هدين با ق ول موضوع ق ارگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلن و ساقط نمودند.
ماده -12دفابر و دوربحسابهاي مالی بانش درارمورد م ت ر وغیر قابل اعتراض می اشد و بشخیص بخلف ازاريش ازشرايط ومقررات وب هدات ناشی از اين قهرارداد و ب یهین
ازينه ااي مختلف و نیز سود و خسارات مربوطه و ب یرو بفسیر مندرجات آن با بانش می اشد درف اظهار بانش درخصوص میزان طلن و بشهخیص واعهالم بانهش دروقهوع
بخلف براي شريش  /مت هد /ضا من الزام آور بوده وازنظر ددور اجرائیه يا محاس ات ب دي درجريان عملیات درار مورد قاطع می اشد و شريش  /مت هد /ضامن ق ارگونه ادعا
واعتراض را در مورد نحوه عمل بانش (نحوه فروش و قیمت گذاري و برداشت م ال مربوط به خسارات و ازينه ااي انهام شده و غیره) ازخود سلن وساقط نمودند .
ماده  -13شريش ضامن و مت هد ضمن عقد ازم مندرج درماده  9اين قرارداد به بانش ق و اختیار داد با بانش ظرف مدت و اعت ار اين قرارداد كلیه ازينه ااي مربوطه را
بحت ارعنوان كه باشد سن بشخیص خود ازمحل ارگونه وجوه ودارائی و ساب نام ردگان برداشت نمايد ويا دردورت پرداخت بوسط بانش به ساب بدای شريش منظور
نمايد ضمناً پرداخت كلیه ازينه ااي مترب ه اعم از ازينه برون سپاري ودول م ال ات ازينه ااي دادرسی ق الوكاله وكیهل و ازينهه نماينهدگان قههايی ازينهه اهاي
اجرائی و ث تی و واخواست و كارشناسی اموال و ارنوع ازينه ديگري كه درجهت ودول م ال ات بانش ازم باشد با شريش ضامن و مت هد می باشد و از نام ردگان م ال هه
خوااد شد دراين دورت و امچنین پس از سررسید وم وق شدن م ال ات مفاد اين قرارداد ارگونه دريافتی از شريش ضامن و مت هد و يا برداشت از سابها و اسناد آنان ابتدا
بابت ازينه ااي فوق محسوب و منظور میگردد و نام رگان ق ارگونه ادعا و اعتراضی را دراين خصوص از خود سلن و اسقاط نمودند
ماده  -14عالوه بر قوق واختیارابی كه به موجن اين قرارداد به بانش بفويض شده شريش ضمن عقد خارج ازم بانش را بهراي اسهتیفام م ال هات خهود وكیهل و امچنهین
دردوربیکه شريش شخص قیقی باشد بانش رارسماً وكیل وودی ب د از فوت خود قرارداد كه نس ت به فروش وارگونه م امله درخصوص اموال وسهام شركتها و اوراق بهادار
و اوراق مشاركت واسناد بهاري شريش و ودول ارگونه م ال ات شريش از اشخاص ثالث درمورد فروش سهام شركتها و اوراق بهادار بانش ق خوااد داشت بهر طريق و يا به
ار م ل كه دالح بداند اقدام كند و شريش ق ارگونه ايراد واعترض دراين خصوص از خود سلن و ساقط نمود  .بانش درمورد وكالت مذكور در اين ماده داراي اختیارات بام
ونامحدود با ق بوكیل غیر ولو كراراً و نیز ق مراج ه به كلیه ادارات وسازمانهاي دولتی و مراجع قهائی وموسسات و افراد براي بمهید مقدمات و رفع موانع كار می اشد و نیهز
ضمن عقد خارج ازم عدم عزل بانش از وكالت مرقوم يا ضم وكیل ديگر با باري استهالد كامل بدای شريش ناشی از اين قرارداد شرط شد .
ماده  -15اگر بانش بحت ارعنوان اشت اااً يامن غیر ق وجوه ياارقامی به ساب شريش  /ضامن  /مت هد منظور ويا درمحاس ه ارنهوع اشهت اای نمايهد درارمهوق ی مههاز
ومختار است راساً و بدون انهام ایچگونه بشريفات اداري و قهايی ودريافت اجازه كت ی از شريش /ضامن /مت هد دررفع اشت اه وبرگشت از سابهاي شريش/ضهامن  /مت ههد
اقدام نمايد وبشخیص بانش نس ت به وقوع اشت اه ياپرداخت بدون ق ولزوم برگشت از ساب م ت ر خوااد بود .چنانچه وجوه فوق الذكر مورد استفاده شريش  /ضامن /مت ههد
قرارگیرد ازباري دريافت وجه بوسط شريش /ضامن  /مت هد به امان نس ت بابأديه دين خسارت بأخیر بأديه به مأخذ بهاابرين نهرخ سهود پهیش بینهی شهده بهه اضهافه 6
دردددرسال به میزان  .............دردد درسال برذمه شريش /مت هد  /ضامن خوااد بود كه می ايست به بانش بپردازد .
ماده -16اقامتگاه شريش و مت هد  /ضامن ازنظرابالغ ارگونه نامه يا اخ اريه ازطهرف بانهش و يها مراجهع قههائی و قهانونی امهان نشهانی منهدرج درمقدمهه ايهن قهرارداد
می اشدوارگونه بغییر دراقامتگاه بايستی دراسرع وقت كت اً و با اخذ رسید باطالع بانش برسد.
ماده  -17ضامنین با امهاي ذيل اين قرارداد ايفاي كلیه ب هدات و پرداخت بمامی م ال ات بانش ناشی از اين قرارداد اعم از ادل و خسارات و جهرائم متههامناً و مشهتركاً و
منفرداً ب قل و ب هد نموده و و ضمن ق ول عقد دلح مندرج درماده  9بنحو غیرقابل رجوع به بانش اختیار دادند براي ودول م ال ات خود علیه ضامنین و شريش اقدام نمايد.
ماده  -18ضامنین با امهام ذيل اين قرارداد ايفاي كلیه ب هدات و پرداخت بمامی م ال ات بانش ناشی از اين قرارداد اعهم از ادهل خسهارات و جهرائم مههاقا" و مشهتركا" و
منفردا" بق ل و ب هد نموده و ضمن ق ول عقد دلح مندرج در ماده 9بنحو غیر قابل رجوع به بانش اختیار داده با براي ودول م ال ات خود علیه ضامنین و شريش اقدام نمايد
ماده  -19ضامن /مت هد ب هد نمود در ار ال ولو در دورت ورشکستگی شريش به درف اعالم و بشخیص بانش كلیه م ال ات بانش مشتمل بر ادل و سود و خسارات
اعم از خسارات ق ل و ب د از باري بوقف را بپردازد و ورشکستگی شريش مانع از رجوع بانش به مت هد/ضامن براي ودول م ال ات نخوااد بود
ماده  -21بسهیالت موضوع اين قرارداد دراجراي قانون عملیات بانکی بدون ربا وماده  15ادال ی قانون مودوف و ب صره ااي الحاقی آن و ماده  7قانون بسهیل اع هاي
بسهیالت بانکی در 21ماده من قد گرديده است لذا شريش عالوه برق ول كلیه شرايط و ب هدات فوق ضمن م ال ه و آگاای كامل از مقررات عقد مشهاركت مهدنی موضهوع
قانون مرقوم بايید و اقرار نمود كه نس ت به مفاد ومندرجات اين قرارداد وقوف كامل داشت ه و باعلم و اطالع ازكمیت و كیفیت م امله وب هدات موضوع اين قرارداد اقدام نمهوده
است  .ضمناً نام رده بصريح وباكید نمودكه ط ق بوافق ادله قرارداد فوق در کم اسنادرسمی ازم ااجرام و بابع مفاد آئین نامه اجرايی اسنادرسمی بوده و قابل ددوراجرائیه
و ب قین عملیات اجرايی می باشد  .شريش و ضامن ق ارگونه ايراد واعتراضی را نس ت به اقدامات اجرائی بانش درددور اجرائیه باستناد قرارداد مرقوم و امچنین نس ت بهه
ب قین عملیات اجرائی درارمر له و از ار نظر با استیفاي كلیه قوق بانش وايفام كلیه ب هدات و پرداخت ديون موضوع اين قرارداد را ازخود سلن وساقط نمودند.
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