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بسمه تعالی

محل الصاق

شماره :
تاريخ :

تمبر مالياتي
« قرارداد مشاركت مدني احداث و تكميل واحدساختماني و تاسيسات
و نصب ماشين آالت طرح درشهركهاي صنعتي»

تعریف :مشارکت مدني عبارتست از در آميختن سهم الشرکه نقدي و یا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي یا حقوقي متعدد،بنحو مشاع ،به
منظور انتفاع طبق قرارداد.
بنا به درخواست آقاي  /خانم  /شركت ……………………………………  .قرارداد ذيل در مورخ  .......................مستنداً به قانون عملیات بانکی بدون ربا و
آئین نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايی و ساير قوانین موضوعه مخصوصاً ماده  01قانون مدنی،فیمابین بانك تجارت شعبه …………………………………( ..
تمامی شعب بانك عنداالقتضاء و مطالبه درحکم واحد هستند )به نشانی………………………………………………… .داراي شناسه ملی شماره
 01011801101كه ازاين پس اختصارا“ بانك نامیده میشود از يك طرف و
شخص حقيقي
-0خانم/آقاي  ......................................فرزند  ............................شماره شناسنامه  ...............................محل صدور شناسنامه ............................تاريخ تولد  .....................كدملی
.................................ساكن ..............................................................................................كد پستی  .................................تلفن ................................پست الکترونیك
…………………..
-2خانم/آقاي  ......................................فرزند  ...........................شماره شناسنامه  ...............................محل صدور شناسنامه ............................تاريخ تولد  ....................كدملی
..................................ساكن ....................................................................................كد پستی  .................................تلفن  …………………..پست الکترونیك
…………………..
كه از اين پس اختصارا“ شريك نامیده میشود/می شوند ازطرف ديگر قرارداد مشروح ذيل منعقد گرديد .
يا
شخص حقوقي
شركت ............................................ثبت شده بشماره  .......................................مورخ ....................دراداره ثبت  .........................شناسه ملی ........................................و شناسه
اقتصادي  ..............................به نشانی  ..............................................................................كد پستی .....................................تلفن  ...................پست الکترونیك
 …………………..كه دراين قراردادشريك نامیده میشودباامضاي آقايان/خانم ها به مشخصات ذيل :
تاريخ تولد
-0خانم/آقاي .............................................فرزند.............................شماره شناسنامه  .............................محل صدور شناسنامه .. ............................
 ...........................................كدملی  ................................ساكن  .....................................................كد پستی ........................تلفن ..........پست الکترونیك
…………………..
..............................تاريخ تولد
-2خانم/آقاي .............................................فرزند................................شماره شناسنامه  ...........................محل صدور شناسنامه
........................تلفن ..........پست الکترونیك
 ...........................................كدملی  ................................ساكن  .....................................................كد پستی
…………………..
كه به موجب آگهی شماره  .................مندرج در روزنامه رسمی شماره  ................مورخ  ........................حق امضاء اسناد تعهدآور شركت را دارا می باشد/می باشند اين قرارداد
را امضاء و با مهر شركت ممهور نمود/نمودند از طرف ديگر قرارداد مشروح ذيل منعقد گرديد.
و
شخص حقيقي ضامن/ضامنين
-0خانم/آقاي  ......................................فرزند  . .......................شماره شناسنامه  ...............................محل صدور شناسنامه ............................تاريخ تولد  ......................كدملی
 ................................ساكن ..............................................................................................كد پستی  .................................تلفن  …………………..پست الکترونیك
…………………..
-2خانم/آقاي  ......................................فرزند  ............................شماره شناسنامه  ...............................محل صدور شناسنامه ............................تاريخ تولد  ......................كدملی
 ................................ساكن .......................................................................................كد پستی  .................................تلفن  …………………..پست الکترونیك
…………………..
كه ازاين پس اختصارا“ متعهد  /متعهدين نامیده میشود  /میشوند و كلیه الزامات و تعهدات مندرج دراين قرارداد را منفردا“ و متضامنا“ با شريك به عهده دارد /دارند
- -0خانم/آقاي  ......................................فرزند  . .......................شماره شناسنامه  ...............................محل صدور شناسنامه ............................تاريخ تولد  ......................كدملی
 ................................ساكن ......................................................................................كد پستی  .................................تلفن  …………………..پست الکترونیك
…………………..
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-1خانم/آقاي  ......................................فرزند  ............................شماره شناسنامه  ...............................محل صدور شناسنامه ............................تاريخ تولد  ......................كدملی
 ................................ساكن ...................................................................................كد پستی  .................................تلفن  …………………..پست الکترونیك
…………………..
كه ازاين پس اختصارا“ متعهد  /متعهدين نامیده میشود  /میشوند و كلیه الزامات و تعهدات مندرج دراين قرارداد را منفردا“ و متضامنا“ با شريك به عهده دارد /دارند
يا
شخص حقوقي ضامن/ضامنين
 -0شركت ............................................ثبت شده بشماره  .......................................مورخ ......................دراداره ثبت  .........................شناسه ملی ........................................و
شناسه اقتصادي  ..............................به نشانی  ..............................................................................كد پستی .....................................تلفن  ...................پست الکترونیك
 …………………..كه دراين قرارداد متعهد/متعهدين نامیده میشودباامضاي آقايان/خانم ها به مشخصات ذيل :
-0خانم/آقاي .............................................فرزند.................................شماره شناسنامه  .............................محل صدور شناسنامه ..............................تاريخ تولد
 ...........................................كدملی  ................................ساكن  .....................................................كد پستی ........................تلفن ..........پست الکترونیك
…………………..
-2خانم/آقاي ....................................فرزند..................................شماره شناسنامه  .............................محل صدور شناسنامه ..............................تاريخ تولد
 ........................................كدملی  ................................ساكن  .....................................................كد پستی ........................تلفن ..........پست الکترونیك
…………………..
كه به موجب آگهی شماره مندرج درروزنامه رسمی شماره ……………… مورخ ……………… حق امضاء اسنادتعهدآور شركت را دارا می باشد/می باشند اين
قراردادراامضاء وبا مهر شركت ممهور نمود /نمودند وشركت بعنوان متعهد وضامن كلیه الزامات و تعهدات مندرج دراين قرارداد را منفردا“ و متضامنا“ با شريك به عهده
دارد/دارند
-2شركت ............................................ثبت شده بشماره  .......................................مورخ ......................دراداره ثبت  .........................شناسه ملی ........................................و
شناسه اقتصادي  ..............................به نشانی  ..............................................................................كد پستی .....................................تلفن  ...................پست الکترونیك
 …………………..كه دراين قرارداد متعهد/متعهدين نامیده میشودباامضاي آقايان/خانم ها به مشخصات ذيل :
-0خانم/آقاي .............................................فرزند.................................شماره شناسنامه  .............................محل صدور شناسنامه ..............................تاريخ تولد
 ...........................................كدملی  ................................ساكن  .....................................................كد پستی ........................تلفن ..........پست الکترونیك
…………………..
-2خانم/آقاي .........................................فرزند..................................شماره شناسنامه  .............................محل صدور شناسنامه ..............................تاريخ تولد .......................
كدملی  ................................ساكن  .....................................................كد پستی...................تلفن ..........پست الکترونیك …………………..
كه به موجب آگهی شماره مندرج درروزنامه رسمی شماره ……………… مورخ ……………… حق امضاء اسنادتعهدآور شركت را دارا می باشد/می باشند اين
قراردادراامضاء وبا مهر شركت ممهور نمود/نمودند وشركت بعنوان متعهد وضامن كلیه الزامات و تعهدات مندرج دراين قرارداد را منفردا“ و متضامنا“ با شريك به عهده
دارد/دارند .
 -0شركت ............................................ثبت شده بشماره  .......................................مورخ ......................دراداره ثبت  .........................شناسه ملی ........................................و
شناسه اقتصادي  ..............................به نشانی  ..............................................................................كد پستی .....................................تلفن  ...................پست الکترونیك
 …………………..كه دراين قرارداد متعهد/متعهدين نامیده میشودباامضاي آقايان/خانم ها به مشخصات ذيل :
-0خانم/آقاي .............................................فرزند.................................شماره شناسنامه  .............................محل صدور شناسنامه ..............................تاريخ تولد
 ...........................................كدملی  ................................ساكن  .....................................................كد پستی ........................تلفن ..........پست الکترونیك
…………………..
-2خانم/آقاي ....................................فرزند..................................شماره شناسنامه  .............................محل صدور شناسنامه ..............................تاريخ تولد
 ........................................كدملی  ................................ساكن  .....................................................كد پستی ........................تلفن ..........پست الکترونیك
…………………..
كه به موجب آگهی شماره مندرج درروزنامه رسمی شماره ……………… مورخ ……………… حق امضاء اسنادتعهدآور شركت را دارا می باشد/می باشند اين
قراردادراامضاء وبا مهر شركت ممهور نمود /نمودند وشركت بعنوان متعهد وضامن كلیه الزامات و تعهدات مندرج دراين قرارداد را منفردا“ و متضامنا“ با شريك به عهده
دارد/دارند
 -1شركت ............................................ثبت شده بشماره  .......................................مورخ ......................دراداره ثبت  .........................شناسه ملی ........................................و
شناسه اقتصادي  ..............................به نشانی  ..............................................................................كد پستی .....................................تلفن  ...................پست الکترونیك
 …………………..كه دراين قرارداد متعهد/متعهدين نامیده میشودباامضاي آقايان/خانم ها به مشخصات ذيل :
-0خانم/آقاي .............................................فرزند.................................شماره شناسنامه  .............................محل صدور شناسنامه ..............................تاريخ تولد
 ...........................................كدملی  ................................ساكن  .....................................................كد پستی ........................تلفن ..........پست الکترونیك
…………………..
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-2خانم/آقاي .........................................فرزند..................................شماره شناسنامه  .............................محل صدور شناسنامه ..............................تاريخ تولد .......................
كدملی  ................................ساكن  .....................................................كد پستی...................تلفن ..........پست الکترونیك …………………..
كه به موجب آگهی شماره مندرج درروزنامه رسمی شماره ……………… مورخ ……………… حق امضاء اسنادتعهدآور شركت را دارا می باشد/می باشند اين
قراردادراامضاء وبا مهر شركت ممهور نمود/نمودند وشركت بعنوان متعهد وضامن كلیه الزامات و تعهدات مندرج دراين قرارداد را منفردا“ و متضامنا“ با شريك به عهده
دارد/دارند .
تبصره -نشانی ،پست الکترونیك و تلفنهاي بانك/مؤسسه اعتباري ،مشتري و ضامن/ضامنین همان موارد مندرج در اين ماده است .چنانچه يکی از اشخاص مزبور نشانی،
پست الکترونیك و تلفنهاي خود را تغییر دهد بايد موضوع را به صورت كتبی به طرفهاي ديگر ابالغ كند .تا وقتی كه تغییر موارد فوق ،كتباً به طرف ديگر ابالغ نشده باشد،
كلیه مکاتبات و مراسالت و ابالغیهها و اخطاريههاي اجرايی و غیره ،حسب مورد از طريق شماره تلفن (پیامك) ،پست الکترونیك و نشانی كه در اين ماده قید شده است،
ارسال میشود و ابالغ شده تلقی میگردد.
ماده  -1موضوع مشاركت مدنی عبارت است از سرمايه گذاري و اقدام درامر احداث و ايجاد يکواحد  ..........................................كهه نسهبت بهه آن موافقهت اصهولی شهماره
 ..........................................مورخ  ..........................................ازوزارت صنايع اداره كل صنايع  ..........................................صهادر و مشخصهات دقیهق كمهی و كیفهی آن بهه شهرح
گزارشات بررسی شده ازطرف كارشناسان بانك می باشد كه شريك كامال” ازمفاد آن مطلع بوده و مورد تائید وي می باشد و ازاين به بعد دراين قرارداد طرح نامیده می شهود.
طرح مزبور طبق ضوابط و مقررات مربوطه دريك قطعه زمین كه به موجب قهرارداد واگهذاري شهماره  .....................مهورخ  ............................از سهوي شهركت شههر صهنعتی
...........................................به شريك واگذار شده است و شركت شهركهاي صنعتی طی تعهد نامه شماره  ...............................مورخ ( .........................كه فرم آن توسط مهديريت
امور حقوقی بانك ارائه می گردد) بانك را در تمام موارد جانشین و قائم مقام شركت مذكور شناخته است،كه به شرح ذيل احداث خواهد شد.
مشخصات كامل زمین محل اجراي طرح :
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
ماده  -2با توجه به ارزيابی وبررسی هاي انجام شده از طرف بانك وتعیین هزينه كل احداث طرح موضوع مشاركت كه به اطالع و امضاي شريك رسیده است  ،كل سرمايه
مشاركت عبارت است از مبلغ  ..........................................ريال ،سهم الشركه بانك ……………… .ريال معادل ……… ..درصد كل سرمايه مشاركت و سهم
الشركه شريك معادل ………… ..درصد بصورت آورده نقدي  /غیر نقدي تعیین گرديده است كه درحساب مشتركی كه به نام بانك و شريك در شعبه
…………… ..كد ……… ..افتتاح شده منظور میگردد و واريز سهم بانك از سرمايه مشاركت ياد شده بنا به تشخیص بانك و در يك يا چند مرحله می باشد كه می
بايستی به شرح ذيل هزينه گردد:
 -2-0در بخش ساختمان و محوطه سازي طرح،تامین  ....................ريال معادل  ...........درصد با بانك و  ...................ريال معادل  .......................درصد با شريك خواهد بود.
 -2-2در بخش تاسیسات طرح،تامین  ....................ريال معادل  ...........درصد با بانك و  ...................ريال معادل  .......................درصد با شريك خواهد بود.
 -2-0در بخش ماشین آالت داخلی طرح،تامین  ....................ريال معادل  ...........درصد با بانك و  ...................ريال معادل  .......................درصد با شريك خواهد بود.
 -2-1در بخش ماشین آالت خارجی طرح،تامین  ....................ريال معادل  ...........درصد با بانك و  ...................ريال معادل  .......................درصد با شريك خواهد بود.
 -2-5در بخش سرمايه در گردش طرح،تامین  ....................ريال معادل  ...........درصد با بانك و  ...................ريال معادل  .......................درصد با شريك خواهد بود.
 -2-0در ساير بخشها تامین  %011هزينه با شريك خواهد بود.
تبصره  -0مبالغ فوق پس از تائید هزينه هاي انجام شده مراحل قبلی و درصورت پیشرفت كار و تائید ناظر بانك قابل استفاده میباشد
تبصره  -2برداشت ازحساب مشترك مشاركت،منوط به موافقت بانك بوده ودرصورت هزينه شدن وجوه پرداخت شده قبلی است .
ماده  -3مدت مشاركت  :مدت انجام عملیات اجرايی مورد مشاركت طبق برنامه زمانبندي شده و مندرج درطرح توجیهی مصوب ازتاريخ امضاي اين قرارداد لغايت
……………… ( جمعاً …………..ماه /سال ) میباشد .اسقاط كافه خیارات از شريك بعمل آمدو شريك ضمن عقد الزم مندرج درماده  14اين قراردادحق رجوع و
فسخ وافرازو تقاض اي تقسیم مال الشركه وانتقال آنرا به غیر ازخود سلب و ساقط نمود  .و همچنین تعهد نمود ظرف مدت مذكور كار اجرا واحداث طرح موضوع مشاركت را به
انجام رساند .
تبصره  –0بانك به تقاضاي شريك مبلغ ده هزار ريال قرض الحسنه براي مدت اين مشاركت به شريك پرداخت نمود وشريك نیز اقراربه دريافت آن نمود ومتعهد گرديد تا
درپايان مدت  ،مبلغ مذكور را به بانك مسترد دارد .
تبصره 2ه مشاركت بانك و شريك درطرح موضوع مشاركت به صورت مشاع بوده بنحوي كه شريك به تنهايی و مستقال” بدون اذن واجازه قبلی وكتبی بانك حق هیچگونهه
معامله اي تحت هرعنوان نسبت به هیچیك ازاموال موضوع مشاركت را ندارد .
ماده  -4اداره امور شركت مدنی بارعايت مفاد قرارداد حاضر و قوانین جاريه به عهده شريك و بانظارت بانك می باشد و شريك متعهد و ملتزم گرديد كار اجرا واحداث طرح
را طبق نقشه مصوب و پروانه مربوطه ازهرحیث و هرجهت راساً و با نظارت بانك تجارت انجام دهد و ازاين جهت هیچگونه مسئولیتی متوجهه بانهك نمهی باشهد و مهديريت
شريك تبرعاً و بدون هیچگونه حق الزحمه اي خواهد بودوشريك حق مطالبه هرنوع وجهی را ازاين بابت ازخود سلب وساقط نمود .
تبصره ه هرنوع تغییر درنقشه و پروانه موضوع اين قرارداد با كسب مجوز از مراجع ذيصالح و موافقت كتبی بانك خواهد بود.
ماده  -5بانك به نسبت مشاركت  ،درسود حاصله شركت مدنی سهیم خواهد بود و شريك تعهد نمود سود متعلقه سهمی بانك را طبق محاسبه و تشخیص بانك همزمان با
تصفیه مشاركت مدنی موضوع قرارداد حاضر به بانك بپردازد.
ماده  -6شريك قبول و تعهد نمود كه درطول مدت مشاركت با بانك با هیچ شخص حقیقی و يا حقوقی ديگري هیچگونه قراردادي نسبت به موضوع شركت منعقد ننمايد.
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ماده  -7شريك حق ندارد بدون موافقت قبلی و كتبی بانك هیچگونه حقی ازحقوق خود را درمورد سهم الشركه خود وهمچنین عرصه طرح موضوع مشاركت بهه هرصهورت كهه
باشد جزئا” يا كال”  ،عینا” يا منفعتا” تحت عنوان هیچیك از عقود به ديگري واگذار نمايد حکم مزبور شامل كلیه اموال مشهاعی موجهود و هرآنچهه كهه درآينهده ازمحهل سهرمايه
مشترك ايجاد شود نیز خواهد بود.
ماده  -8درصورتیکه بانك درمقام استرداد سهم الشركه خود باشد ونیزدرموارديکه شريك ازهريك ازتعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخیص بانك تخلف نمايد يا
بانك درنتیجه رسیدگی تشخیص دهد اطالعاتی را كه شريك درمورد وضعیت خود داده مطابق با حقیقت نبوده است بانك می تواند سهم الشركه و سهم سود متعلقه و كارمزد
و كل خسارات وارده به خود را طبق اسناد و دفاتر مربوطه ازطريق صدور اجرائیه و يا به هر طريق قانونی ديگري كه مقتضی بداند مطالبه ووصول نمايد.
ماده  -9دفاتر و صورتحسابهاي بانك درهرمورد معتبر وغیرقابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف ازهريك ازشرايط و تعهدات و مقررات ايهن قهرارداد و تعبیهر و تفسهیر
مندرجات آن با بانك بوده و تشخیص و تعبیر و تفسیر بانك مورد قبول شريك خواهد بود .و ازنظرصدوراجرائیه و يا محاسبات بعدي درجريان عملیات اجرايهی صورتحسهاب و
اعالم بانك درهرمورد ( اعم از سهم الشركه  ،سهم سود متعلقه  ،زيان وارده و ساير هزينه ها و كارمزد ) قاطع و كافی می باشد و شريك/متعهدين/ضامنین حق هرگونه ادعا و
اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده  -11شريك تعهد نمود سیستم حسابداري صحیحی كه مبین وضع مالی خود و شركت مدنی باشد برقرار نموده و درهرزمان كه بانك به تشخیص خود گزارش مربهوط
به نحوه فعالیت شركت را مطالبه نمايد شريك بالفاصله گزارش مربوطه را تهیه و تسلیم بانك نمايد.
ماده  -11شريك تعهد نمود كه از سرمايه و اموال شركت مدنی به نحو احسن محافظت نموده و فعالیتهاي خود را درحدود متعارف انجام داده و درهیچیك ازامورخودتعدي
وتفريط ننمايد و درصورتیکه شريك درانجام هريك ازتعهدات مذكور تقصیر نمايد و دراثر اقدامات شريك تمام يا قسمتی از مال الشركه تلف و يا ناقص شود  ،شريك مسئول
پرداخت خسارات ناشی از اعمال خودمی باشد  .احراز قصوريا تقصیر وبطوركلی تعدي و تفريط شريك و همچنین میزان خسارات وارده به تشخیص بانك میباشد و شريك بهه
نحو غیر قابل رجوع به بانك اختیار داد زيانهاي موضوع اين ماده را راساً ازهرگونه اموال وي مجاناً و يا وجوه موجود درحساب مشترك برداشت نمايد و شهريك حهق هرگونهه
ايراد و اعتراضی را ازخود سلب و اسقاط نمود.
ماده  -12درصورت فوت و حجر شريك قبل از انقضاي مدت  ،بانك می تواند قرارداد مشاركت مدنی را فسخ نمايد و بانك حق خواهد داشت مبلغ سهم الشركه وسهم سود
متعلقه را به تشخیص خود بصورت نقدي و يا غیر نقدي از دارايیهاي شريك برداشت و تامین نمايد ضمناً در صورت فوت يا حجر شريك بانك اختیار دارد عنداالقتضاء قائم
مقام قانونی شريك را به عنوان جانشین وي در اين قرارداد بپذيرد .بديهی است در اين صورت كلیه مفاد و تعهدات و شرايط اين قرارداد كماكان به قوت و اعتبار خود باقی
خواهد ماند.
ماده  -13شريك ضمن عقد الزم مندرج درماده  14اين قرارداد و با شرط عدم ضم امین و وكیل و غیره به بانك وكالت بالعزل با حهق توكیهل غیهر داد تها بانهك بتوانهد
درصورت عدم پرداخت سهم الشركه و يا سود متعلقه سهمی بانك و ساير حقوق عینیه و متصوره بانك و يا تخلف ازهريك از مقررات و شرايط اين قرارداد به تشخیص خهود
به شرح ذيل عمل نمايد:
 -00-0قرارداد مشاركت را فسخ و نسبت به فروش پالك مندرج درماده  0اين قرارداد و فروش مستحدثات ايجاد شده درآن طبق ارزيابی و تشخیص خود اقدام نموده و با اخذ
ثمن معامله ابتدائاً كلیه مط البات خود ناشی ازمشاركت اعم از اصل سهم الشركه  ،سود مشاركت  ،هزينه هاي قانونی و قراردادي  ،وجه التزام و تخلف ازشرط و غیره را برداشت
و درصورتیکه وجهی باقی بماند باقیمانده را به شريك پرداخت كند.
 -00-2چنانچه بانك تشخیص دهد شريك دراجراي كار احداث طرح موضوع قر ارداد طبق برنامه تعیین شده عمل نمی نمايد و يا ازتکمیل ساختمان امتناع می ورزد و يا كار
را بدون موافقت بانك تعطیل و معطل می نمايد و يا به هرنحوي ازانحاء عملیات طرح را متوقف نموده  ،بانك با استفاده ازوجوه موجود حساب مشترك راساً نسبت به تکمیهل
طرح اقدام نمايد و درصورتیکه وجوه مذكور تکافوي تکمیل طرح را ننمايد بانك می تواند درصورت مصلحت وجوه مورد نیاز را تامین و به تشخیص خود بهه عنهوان افهزايش
سهم الشركه خود منظور نمايد و سپس به شرح بند يك اين ماده عمل نمايد.
 -00-0بانك مطالبات خود را ازهرگونه اموال شريك به تشخیص خود استیفاء نمايد .
 -00-1درصورتیکه درخاتمه قرارداد شريك حاضر به فروش سهم الشركه خود نباشد و يا ازخريد سهم الشركه بانك خودداري نمايد بانك نسبت به فهروش عرصهه و اعیهان
طرح موضوع مشاركت اقدام نموده و به شرح بند يك اين ماده و ماده  20قرارداد عمل نمايد.
تبصره ه وكالت مذكور دراين ماده وكالت تام بوده و شامل كلیه امور مربوط به فروش اعم از مراجعه به موسسات عمومی و خصوصی وادارات دولتی و شهرداريها و ادارات ثبت
و دفاتراسناد رسمی و شركت شهركهاي صنعتی و اخذ مدارك و اسناد الزم و صورتمجلس تفکیکی و سپردن هرگونه تعهد اعم ازمالی و غیره ذيل اوراق و اسناد و دفاتر اسناد
رسمی خواهد بود .بنحوي كه درهیچ مورد احتیاجی به حضور شريك نخواهد بودو بانك حق تفويض و واگذاري موضوع وكالت اين ماده را به غیر ولو كراراً  ،جزئاً و كالً دارد.
ماده  -14نظربه اينکه هزينه احداث طرح موضوع اين قرارداد بشرح ماده  0تعیین گرديده است لذا شريك قبول و تعهد نمود كلیه هزينه هاي ديگر را كه عالوه برمبلغ پیش
بینی شده درماده  0قرارداد حاضر الزم باشد ازاموال خود پرداخت نمايد و جمع هزينه هاي مزبور را درقبال دريافت مبلغ يکهزار ريال از بانك به بانك صلح نمودو ضمن عقد
صلح مزبور قبول نمود كه  :اوالً ه سهم الشركه بانك تغییري نیابد و افزايش هزينه ها تاثیري درمیزان سهم الشركه مندرج دراين قرارداد نداشهته باشهد .ثانیهاً ه كلیهه شهرايط
وتعهدات مندرج درهريك ازمواد قبلی و آتی اين قرارداد را ازجمله شرط مدت موضوع ماده  5و وكالتهاي بالعزل پیش بینی شده دراين قرارداد را پذيرفت و نسبت به اجهرا و
رعايت مفاد كلیه مواد اين قرارداد قبولی و تعهد خود را اعالم نمود.
ماده  - 15شريك متعهد است در پايان مدت مشاركت سهم الشركه و سهم سود بانك را نقداً به بانك پرداخت نمايد.ضمناً چنانچه بانك با واگذاري سهم الشركه و سهم
سود خود بصورت اقساطی با رعايت ضوابط فروش اقساطی به شريك موافقت نمايد در اين صورت شريك متعهد می گردد سهم الشركه و سهم سود مذكور را برابر شرايط
تعیینی از سوي بانك وفق ضوابط و مقررات بانك و نیز با شرايطی كه در هر مرحله از واگذاري از سوي بانك تعیین می شود از بانك خريداري نمايد.در هر حال سهم بانك
كمتر از قیمت تمام شده قابل فروش نیست .همچنین شريك قبول نمود چنانچه قیمت قابل فروش موضوع مورد مشاركت كمتر از قیمت تمام شده آن باشد سهم بانك را
حداقل به قیمت تمام شده بعالوه هزينه هاي جاري مترتبه خريداري و مابه التفاوت را از اموال خود تامین نمايد.
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ماده  -16درصورتیکه بانك اين قرارداد را به هرجهت و دلیلی كه صالح بداند و يا بعلت تخلف شريك از هريك از تعهدات وي فسخ نمايد و ياشريك در پايان مدت قرارداد
از پرداخت سهم الشركه بانك و فوائد مترتب برآن و ساير هزينه هاي متعلقه بانك امتناع ورزد ازتاريخ اعالم بانك مبنی برتخلف از قرارداد يا فسخ قرارداد يا سررسیدآن
تاتاريخ تسويه كامل بدهی ،مبلغی برذمه شريك تعلق خواهد گرفت از اين رو شريك با امضاء اين قرارداد متعهد گرديد عالوه بر بدهیهاي تاديه نشده خود به بانك مبلغی به
مأخذ  ..........درصد بعالوه  0درصد در سال ( جمعاً …… ..درصد ) براي هرسال نسبت به مانده بدهی به بانك بپردازد بهمین منظور شريك با امضاء اين قرارداد به نحو
غیرقابل برگشت به بانك حق واختیار داد كه ازتاريخ سررسید تا تاريخ تسويه كامل بدهی  ،معادل مبلغ يادشده را ازهرگونه وجوه ،دارائیها و اموال و حسابهاي نامبرده نزدخود و
يا حساب يارانه اي نامبرده برداشت نمايد .اقدام به شرح اين ماده مانع صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرايی و قانونی براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود .
تبصره -1نرخ خسارت مندرج دراين ماده درمواردي كه شريك بلحاظ ارائه اطالعات نادرست و يا ساير موارد از اين قبیل به تشخیص بانك ازتسهیالت بانك به نحو
غیرمجاز استفاده نموده باشد نیز جاري است  .مبناي محاسبه خسارت ،تاريخ عقد قرارداد می باشد.همچنین در صورتیکه شريك مرتکب يکی از اعمال خالف قانون و مقررات
و از جمله مصا ديق موضوع فصل يازدهم قانون مجازات اسالمی و نیز قانون تشديد مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختالس و كالهبرداري شود بانك به صرف تشخیص خود حق
دارد بصورت يکجانبه قرارداد را فسخ و كل مطالبات خود ناشی از اين قرارداد را از شريك دريافت نمايد شريك قبول وتعهد نمود تمامی سرمايه مشاركت را منحصراًو بانظارت
بانك جهت اجراي موضوع قرارداد حاضر به مصرف رسانیده و حق ندارد از سرمايه شركت مدنی به منظور ديگري به جزء آنچه كه دراين قرارداد مشخص شده است استفاده
نمايد همچنین بانك حق و اختیار دارد به مجرد اطالع از تخلف شريك نسبت به معرفی شريك به شبکه بانکی كشور به منظور درج در لیست سیاه جهت محروم نمودن از
اخذ تسهیالت به مدت  5سال از كلیه بانکها وفق مصوبه مورخ  88/2/20مجمع عمومی بانکها اقدام نموده و شريك حق هر گونه ادعا و اعتراضی را جزاً و كالً از خود سلب و
اسقاط نمود.
تبصره -2بانك حق دارد هر گونه وجوهی كه پس از سررسید يا معوق شدن مطالبات اين قرارداد ،به بانك پرداخت و يا از حسابها و اسناد و اموال برداشت می شهود را ابتهدا
بابت هزينه ها و مابقی را بین اصل طلب ،فوايد مترتب بر اصل و وجه التزام حسب تشخیص خود تسهیم نمايد.
تبصره  -3مفاد بخشنامه شماره  41/081818مورخ  41/8/8بانك مركزي جمهوري اسالمی ايران در خصوص آئین نامه وصول مطالبات غیرجاري موسسات اعتباري مطالعه
و مورد قبول طرفین قرار گرفت و در اين خصوص مالك انجام محاسبات تشخیص و اعالم بانك خواهد بود.
تبصره  -4شريك و متعهدين با قبول كلیه مندرجات اين قرارداد متعهد و ملتزم گرديد /گرديدند تا چنانچه از تسهیالت پرداختی و منابع مالی اين بانك به نحو غیرمجاز
استفاده نمايد /نمايند عالوه بر استرداد وجوه و تسهیالت دريافتی اعم از اصل و سود و هزينه هاي مترتبه ،نسبت به پرداخت خسارت طبق ضوابط و مقررات بانك اقدام نمايند.
مبناي محاسبه خسارت تاريخ عقد قرارداد می باشد.
تبصره- 5مشتري حق هرگونه نقل و انتقال نسبت به تسهیالت ماخوذه موضوع اين قرارداد به هر شکل (اعم از اعطاي وكالت و يا غیر آن) به غیر و يا انتشار آگهی تبلیغاتی
در رابطه با واگذاري تسهیالت را جزئاً و كالً از خود سلب و اسقاط نمود ،در غیر اينصورت بانك می تواند تسهیالت موضوعه را تبديل به دين حال نموده و بدون اخطار قبلی
اقدام به وصول كلیه مطالبات خود از مشتري يا متعهدين متفقاً يا منفرداً اعم از اصل و سود و خسارات متعلقه و ساير هزينه هاي مربوطه بنمايد.
تبصره  -6در پايان سررسید دوره مشاركت ،سود دوران جزء دارايی بانك و قسمتی از اصل بدهی محسوب گرديده و از تاريخ تأخیر در پرداخت دين ،وجه التزام بهه اصهل و
سود دوران تعلق می¬گیرد و درصورت صدور اجرائیه ،اجراي ثبت نسبت به محاسبه وجه التزام به نسبت اصل و سود دوران قرارداد اقدام خواهد نمود .فلذا مشتري و ضامنین
و متعهدين با قبول موضوع حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده  -17شريك ،ضامن و متعهد ضمن عقد الزم مندرج درماده  01اين قرارداد به بانك حق و اختیار داد تا بانك ظرف مدت و اعتبار اين قرارداد  ،كلیه هزينه هاي مربوطه
را تحت هرعنوان كه باشد حسب تشخیص خود ازمحل هرگونه وجوه ودارائی و حساب نامبردگان برداشت نمايد و يا درصورت پرداخت توسط بانك به حساب بدهی شريك
منظور نمايد ضمناً پرداخت كلیه هزينه هاي مترتبه  ،اعم از هزينه هاي برون سپاري وصول مطالبات ،هزينه هاي دادرسی  ،حق الوكاله وكیل ،هزينه نمايندگان قضايی ،هزينه
هاي اجرائی و ثبتی و واخواست و كارشناسی اموال و هرنوع هزينه ديگري كه درجهت وصول مطالبات بانك الزم باشد  ،بر عهده شريك  ،ضامن و متعهد می باشد و از
نامبردگان مطالبه خواهد شد دراين صورت و همچنین پس از سررسید ومعوق شدن مطالبات مفاد اين قرارداد  ،هرگونه دريافتی از شريك ،ضامن و متعهد و يا برداشت
ازحسابها و اسناد آنان ابتدا بابت هزينه هاي فوق محسوب و منظور میگردد و نامبرگان حق هرگونه ادعا و اعتراضی را دراين خصوص از خود سلب و اسقاط نمودند .
ماده  -18شريك موظف است درتمام مدت قرارداد امور و فعالیت هاي خود را طبهق اصهول صهنعتی و مهالی و فنهی و تجهاري و محاسهباتی اداره نمهوده و كارشناسهان و
متخصصین اليق و مجرب را بکار گیرد و شريك بايد كارخانه و ماشین آالت و وسايل متعلق به خود و يا شركت مدنی را طبق دستورات كمپانی سازنده و با درنظهر گهرفتن
میزان راندمان و قدرت آنها اداره و نگهداري نموده و كلیه قوانین و مقررات و اصول الزمه درامور مربوط به عملیات و كاركنان را رعايت نمايد ،بانك حق خواهد داشت راسها”
يا بوسیله شخص يا اشخاصی كه معین می نمايد درهرموقع ازساعت كار و بدون اخطار قبلی عملیات شريك را مورد بازديهد و رسهیدگی قراردههد  .شهريك تعههد نمهود كهه
درهرمورد اطالعات مورد تقاضارادراختیار بانك قراردهد و راهنمايی و توصیه هاي بانك را درهرمورد قبول نمايد و شريك مکلف است موجبات تحقق ايهن امهر را ازهرلحهاظ
فراهم نمايد و .درصورتیکه در انجام امور ياد شده به هرعلت متعذرگردد بانك درهرزمان حق دارد بنا به تشخیص خود قرارداد را فسخ نمايد.
تبصره ه عزل و نصب كارمندان و كارگران و تامین كادرفنی شريك و تعیین حقوق و دستمزد وحق بیمه آنان و بطوركلی انجام فعالیتههاي تجهاري موضهوع قهرارداد حاضهر
دركلیه امور جاري شريك و شركت مدنی به عهده شريك می باشد.لیکن اين امر مانع نظارت بانك بشرط مذكور درماده  21اين قرارداد نخواهد بود.
ماده  -19شريك نبايد بدون موافقت بانك با اعضاي هیئت مديره و بازرسها و كارمندان خود بطور مستقیم و يا غیرمستقیم معامله نمايدو يا دروضع حقوقی خود تغییر بدهد.
ماده  -21الف-شريك تعهد نمود درموقع صدور سند انتقال زمین مورد خريداري خود ازشركت شهرك صنعتی …………… نسبت به توثیق آن نزد بانك درقبال كلیه
مطالبات ناشی از قرا رداد حاضر تحت مقررات و شرايط مندرج دراين قرارداد و هرقید و شرط ديگري كه بانك تعیین نمايد اقدام كند  .همچنین شريك متعهد گرديد
درصورتیکه قبل ازصدورسند انتقال زمین محل اجراي طرح و توثیق آن نزد بانك ،ماشین آالت و تاسیسات موضوع طرح خريداري گردد ،نسبت به توثیق اموال مزبور نزد
بانك نیز به شرح مذكور درفوق اقدام نمايد اعم ازاينکه اموال يادشده جزء كاالي مورد طرح بوده و يا شريك ازساير منابع خريداري نموده باشد .ضمنا” شريك به منظور
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تضمین حسن انجام تعهدات ناشی ازاين قرارداد كلیه تاسیسات و مستحدثات و ماشین آالت موجود را نزد بانك به وثیقه گذارد و متعهد گرديد بطور كلی هر آنچه كه در آينده
در محل اجراي طرح نصب و راه اندازي می شود را نزد بانك به وثیقه گذارد( مشخصات كامل ماشین آالت و تاسیسات ذكرگردد).
قبض و اقباض بعمل آمده و موارد مزبور مجددا” تحويل شريك داده شد.
ب -شريك ضمن قرارداد حاضر به بانك و شركت شهر صنعتی ………………… .وكالت با شرط عدم حق عزل و با سلب حق ضم وكیل با حهق توكیهل غیهر ولهو
كرارا” تفويض نمود كه هرگاه نسبت به توثیق اموال مذكور درفوق اعم اززمین محل طرح و يا ماشین آالت و تاسیسات مذكور درفوق اقهدامی بعمهل نیايهد  .شهركت شههر
صنعتی …………… بوكالت ازطرف شريك نسبت به انتقال زمین محل طرح به شريك و توثیق زمین و ماشین آالت و تاسیسات مذكور دربند الف نزد خود اقدام وكلیه
هزينه هاي متعلقه ازقبیل تنظیم سند رهنی و غیررهنی را به حساب شريك منظور نمايد.
ج-شريك به موجب وكالت دربندفوق به بانك و شركت شهرصنعتی …………… اختیار داد كه هرگاه به هرعلتی ازعلل ،انتقال زمین موضوع طرح وي میسهر نگهردد :
اوال” ه بانك می تواند كلیه وجوهی را كه شهريك بابهت بههاي زمهین محهل طهرح بهه شهركت شهرصهنعتی …………… .پرداخهت نمهوده ازشهركت شههر صهنعتی
……………… .دريافت و بابت قسمتی از بدهی شريك به بانك ناشی ازقرارداد حاضر منظور نمايد.
ثانیا” -شركت شهرصنعتی ……………… .به موجب وكالتنامه مذكور بدون اينکه نیازي به ارائه داليل و يا مداركی ازناحیه بانك باشد به مجرد مطالبهه بانهك وجهوه
مذكور را به بانك پرداخت نمايد.
د -بانك طبق وكالت تفويضی ش ريك به شرح مذكور فوق ازتاريخ امضاء و مبادله اين قرارداد هرزمان كه بخواهد می تواند سند قطعی انتقال زمین محل طرح را به جانشهینی
وقائم مقامی شريك امضاء و مبادله نمايدو كلیه هزينه هاي پرداختی را به حساب بدهکار شريك منظور نمايد و شركت شهرصنعتی…………… ..نیز به موجهب وكالهت
مذكوراختیار دارد به وكالت از طرف شر يك به درخواست بانك زمین محل طرح را به بانك انتقال دهد و بطور كلی و دركلیه موارد مذكور دراين قرارداد بانك علی االطالق و
بدون هیچگونهه اسهتانايی جانشهین و قهائم مقهام شهريك بهوده و شهركت شههر صهنعتی…………… ..طبهق تعهدنامهه شهماره …………………… مهورخ
………………… درتمام موارد بانك را بعنوان جانشین و قائم مقام شريك تلقی خواهدنمود.
ماده  -21شريك تعهدنمود كلیه اموال فعلی خود و هرآنچه كه جزء مورد وثیقه بوده و درآينده جزء موارد وثیقه قرارخواهد گرفت و نیز كلیه اموال موضوع مشاركت مدنی را
بالفاصله پس ازامضاي قرارداد حاضر همه ساله به مبلغی كه مورد موافقت بانك باشد دربرابر آتش سوزي و انفجار و ساير خطراتی كه بانك تعیین می كند به نفع بانك بیمه
نمايد و بیمه نامه را بالفاصله به بانك تسلیم كند .درصورت انجام بیمه قبل ازامضاي قرارداد ،بیمه نامه بايد ظرف  05روز به نام بانك انتقال يابد و نیز  05روز قبل ازانقضهاي
مدت بیمه مدارك تجديد بیمه را به بانك ارائه دهد .همچنین شريك مکلف است ماشین آالت و لوازم مربوطه را هنگام حمل ونیز به ترتیب مذكور دراين ماده بیمهه نمايهد .
درصورتیکه شريك تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانك می تواند به هرمبلغی كه مقتضی بداند اقدام به بیمه يا تجديد يا انتقال آن بهه نفهع خهود بنمايهد و شهريك
مکلف است به محض مطالبه بانك هزينه بیمه يا تجديد آن را فورا” به بانك بپردازد.
ماده -22شريك مکلف است ازتاريخ عقد قرارداد هرشش ماه يك بار و متوالیا” چگونگی اقدامات مربوط به موضوع مشاركت مدنی را كتبها” بهراي بانهك گهزارش نمايهد .
همچنین شريك تعهد نمود ترازنامه مصوب مجمع عمومی خود را كه بايد حاوي كلیه اطالعات مربوط به مشاركت بانك باشد همه ساله درپايان همان سال مهالی بهه بانهك
تسلیم نمايد  .همچنین شريك قبول و تعهد نمودكه درهرزمان كه بانك به تشخیص خود گزارش مربوط به نحوه فعالیت و پیشرفت شركت مدنی را ازشهريك مطالبهه نمايهد
شريك بالفاصله گزارش مربوطه را تهیه و تسلیم بانك نمايد.
ماده  -23شريك تعهد نمود كلیه عملیات گشايش اعتبار اسنادي يا بروات وصولی ( ارزي و ريالی ) مربوط به دوران مشاركت و همچنین كلیه خدمات و امور بهانکی مهورد
نیاز براي اجراي مفاد قرارداد حاضر را توسط بانك تجارت انجام دهد .
ماده  25ه شريك قبول و تعهد نمود كه توسعه تاسیسات متعلق به وي موكول به اجازه قبلی و كتبی بانك بوده  ،همچنهین پرداخهت سودسههام شهركت بهه شهريك درازاي
تعهدات وي درهرسال با رعايت مقررات قانون تجارت با كسب اجازه قبلی و كتبی بانك صورت گیرد.
ماده -24خانمها  /آقايان ( اسامی متعهدين ذكرگردد):
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
حاضرشدند و با امضاي ذيل اين قرارداد مسئولیت ايفاء كلیه تعهدات مندرج دراين قرارداد را متضامناً و منفرداً دربرابر بانك تقبل و تعهد نمودند بنحوي كه بانك حهق دارد بهه
هريك ازآنه ا منفرداً يا به تمام آنها مجتمعاً جهت استیفاي مطالبات خود ازهرحیث و هرجهت كه باشد مراجعه نمايد  .ضمناً اين تعهد مانع ازاين نخواهد بود كه بانهك بنها بهه
تشخیص خود ازطريق تقاضاي صدوراجرائیه درخصوص موارد وثیقه نسبت به استیفاء مطالبات خود اقدامی نمايدو به هرحال اقدام به هرطريق مانع از اقدام به طريق يا طهرق
ديگر جهت استیفاء مطالبات بانك نخواهدبود .ضمناً مشارالیهم و شريك ضمن عقد صلح مندرج درماده 01اين قرارداد بنحو غیرقابل رجوع به بانك حق و اختیهار دادنهد كهه
هرنوع ضرر و زيان و خسارات وارده به اصل سهم الشركه و يا هرنوع مطالبات اعم از مستقیم و غیرمستقیم و خسارات ناشی از اين قرارداد و ساير معامالت بانك را از هرنهوع
سپرده و موجوديهاي ارزي و ريالی و حسابهاي مشترك و جاري و يارانه اي و پس انداز و غیره و هرنوع مال و طلب شريك  /ضامن /متعهد نزد خود تحت هرعنوان كه باشد
بدون هیچگونه تشريفاتی تهاتر ،برداشت و وصول نمايد و مبلغ مزبور را بنا به تشخیص خود بابت هرطلب و خسارتی كه بخواهد محسوب دارد.
ماده  -25ضامن /متعهد تعهد نمود در هر حال ولو در صورت ورشکستگی شريك ،به صرف اعالم و تشخیص بانك ،كلیه مطالبات بانك مشتمل بر اصل و سود و خسارات
اعم از خسارات قبل و بعد از تاريخ توقف را بپردازد و ورشکستگی شريك مانع از رجوع بانك به متعهد/ضامن براي وصول مطالبات نخواهد بود.

محل امضا و مهر بانک/مؤسسه اعتباري

محل امضا/اثر انگشت /مهر متقاضي

محل امضا/اثر انگشت/مهر ضامنين

7
ماده -26اقامتگاه شريك  /متعهد /ضامن ازنظرابالغ هرگونه نامه يا اخطاريه ازطرف بانك و يا مراجع قضائی و قانونی همان نشانی مندرج درمقدمه اين قرارداد می باشد و
هرگونه تغییر دراقامتگاه می بايستی دراسرع وقت كتباً و با اخذ رسید باطالع بانك برسد.
ماده  -27اگر بانك تحت هرعنوان اشتباهاً يامن غیرحق وجوه ياارقامی به حساب شريك  /ضامن  /متعهد منظور ويا درمحاسبه هرنوع اشتباهی نمايد درهرموقعی مجاز
ومختار است راساً و بدون انجام هیچگونه تشريفات اداري و قضايی ودريافت اجازه كتبی از شريك /ضامن /متعهد دررفع اشتباه وبرگشت از حسابهاي شريك/ضامن  /متعهد
اقدام نمايد وتشخیص بانك نسبت به وقوع اشتباه ياپرداخت بدون حق ولزوم برگشت از حساب معتبر خواهد بود  .چنانچه وجوه فوق الذكر مورد استفاده شريك  /ضامن
/متعهد قرارگیرد  ،ازتاريخ دريافت وجه توسط شريك /ضامن /متعهد به همان نسبت  .تاتأديه دين  ،خسارت تأخیر تأديه به مأخذ باالترين نرخ سود بخشهاي اقتصادي به
درصد درسال برذمه شريك /متعهد  /ضامن ،خواهد بود كه میبايست به بانك به پردازد .
اضافه  0درصددرسال به میزان
ماده -28تسهیالت گیرنده و همچنین ضامنین ضمن عقد خارج الزم به طور غیرقابل رجوع به بانك اذن و اختیار داد/دادند كه هرگونه مطالبهات خهود اعهم ازمسهتقیم يها
غیرمستقیم را پس ازسررسید ودرصورت عدم پرداخت ،ازموجودي قابل برداشت هريك ازحسابهاي انفرادي (ارزي ،ريالی) ،يارانه اي  ،اموال واسناد آنان نزد بانك راساً و بدون
نیاز به حکم قضائی يا اجرائی برداشت نموده وبه حساب بدهی تسهیالت گیرنده منظور نمايد درصورتی كه وجوه بصورت ارزي باشد بانك آن را برداشت و با استفاده از نرخ ارز
روزانه اعالمی در پايگاه اطالع رسانی بانك مركزي ،محاسبه می نمايد .تسهیالت گیرنده و ضامنین درصورت اقدام بانك به شرح ياد شده حق هرگونه اعتراض وطرح دعوي
را ازخود سلب نمودند.
ماده  -29اين قرارداد دراجراي قانون عملیات بانکی بدون ربا وماده  05اصالحی قانون موصوف و تبصره هاي الحاقی آن و ماده  8قانون تسهیل اعطاي تسهیالت بانکی
در  24ماده منعقد گرديد  ،لذا شريك عالوه برقبول كلیه شرايط و تعهدات فوق  ،ضمن مطالعه و آگاهی كامل از مقررات عقد مشاركت مدنی موضوع قانون مرقوم تايید و
اقرار نمود كه نسبت به مفاد ومندرجات اين قرارداد وقوف كامل داشته و باعلم و اطالع ازكمیت و كیفیت معامله وتعهدات موضوع اين قرارداد اقدام نموده است  .ضمناً نامبرده
تصريح وتاكید نمودكه طبق توافق حاصله قرارداد فوق درحکم اسنادرسمی الزم االجراء و تابع مفاد آئین نامه اجرايی اسنادرسمی بوده و قابل صدوراجرائیه و تعقیب عملیات
اجرايی می باشد  .شريك /ضامن  /متعهد حق هرگونه ايراد واعتراضی را نسبت به اقدامات اجرائی بانك درصدور اجرائیه باستناد قرارداد مرقوم و همچنین نسبت به تعقیب
عملیات اجرائی درهرمرحله و از هر نظر تا استیفاي كلیه حقوق بانك وايفاء كلیه تعهدات و پرداخت ديون موضوع اين قرارداد را ازخود سلب وساقط نمودند .
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