شماره:
تاریخ:

«قرارداد مشارکت مدنی»

محل الصاق
تمبر مالياتي

ماده  -1طرفین قرارداد
این قرارداد بر اسااااا قانعم یاتیاا بانبی بدرم ربا رب)رهص م اااع
دستعرالعال ا ر بخشنام

 1362/6/8مجتس شاااعراس اساااآمی ر مهن نام

ا

اس ابآغی از سعس بانک مرکزس جا)عرس اسآمی ایرام بین امضاء کنندگام زیر منعقد می گردد:

الف -با نک ................... ................................شاااع  ..................................... .کد .....................................................
نشاااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااای:

بااااااااااااااااااااااااااا

 ................................................................ ................................................................................................................بااا
ناایندگی مقاس  /خانم  ................................................ک از این پس در این قرارداد بانک نامیده می شعد ر
 ردر صعرتی ک ت س)یآا گیرنده شخص حقیقی با شدص مقاس  /خانم  ....................................... .........فرزند ..................تاریخ تعلد  ...........................شااره شنا سنام  .................محل صدرر  ...................شااره سریال شنا سنام ....................
کد متی  /شااره اخت اصی ات.اع خارجی  ..................... .............کد اقت ادس  ..............................کد پستی .....................
نشاااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااای:

بااااااااااااااااااااااااااا

................................................................................................................................................................................
شااره تااا ثابت  .........................................شااره تتفن اراه  ................................پست البتررنیک ...........................
ردر صعرتی ک ت س)یآا گیرنده شخص حقعقی با شد ص شرکت  .........................................ث.ت شده ب شااره ................
معرخ  ...................اداره ث.ت شرکت اس  ..............................کد اق

ادس  .......................................شنا س متی /شااره

اخت ا صی ات.اع خارجی  ..........................................با ام ضا س مقاس /خانم  ..........................فرزند  ........................شااره
شناسنام  ..............................تاریخ تعلد  ..........................کد متی /شااره اخت اصی ات.اع خارجی .................................
ب ینعام  .. ........................شرکت ر مقاس  /خانم  ............................فرزند  ............................شااره شناسنام ..................
تاریخ تعلد  ....................کد متی  /شااره اخت

ا صی ات.اع خارجی  .............................................................................ب

ینعام  ......................................................شاارکت ر با م)ر شاارکت ط.ه مگ)ی شااااره .....................................................
ررزنام رسااای شااااره  ...........................................معرخ  ........................کد پسااتی  ..................................ب نشااانی
...........
.....................................................................................................................................................................................
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محل امضا/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
 .............شااا ااره ت ااا ثا بت  .........................................شااا ااره تتفن اراه  ..............................پسااات البتررن یک
 .............................ک از این پس از در این قرارداد شریک نامیده می شعد.
ردر صااعرا اخض ااااانت حساای صااآحدید بانکص ج -متع)د/متع)دین:ردر صااعرتی ک متع)د/متع)دین شااخص حقیقی
باشاااد صم قاس  /خانم  ....................................فرز ند  ............................تاریخ تع لد  ...................شااا ااره شااا ناسااا نا م
 ..........................محل صدرر  ...........................شااره سریال شنا سنام  ..............................کد متی ............................
کاااااااااد

پساااااااااااتااااااااای

...............

بااااااااا

نشاااااااااااانااااااااای:

.................................................................................................................................................................................
شااره تااا ثابت  .....................................شاار تتفن اراه  ..................................پست البتررنیک ..............................
ردر صاااعرتی ک متع)د/متع)دین شاااخص حقعقی باشاااد ص شااارکت  ..........................................ث.ت شاااده ب شاااااره
 ...........................معرخ  .............................ادراه ث .ت شااار کت

اس  ................................................کد اقت اااادس

 .........................شاناسا متی  .......................................با امضااس مقا س /خانم  .....................................................فرزند
 ....................................شااره شنا سنام  .....................تاریخ تعلد  ......................کد متی  ..............................با سات
 .........................شرکت ر مق اس /خانم  ........................................فرزند  ......................شااره شناسنام ............................
تاریخ تعلد  .........................کد متی  .................................با سااات  ..........................شاارکت ر با م)ر شاارکت ط.ه مگ)ی
شااره  ...........................ررزنام رسای شااره  ............................معرخ  .....................کد پستی .....................................
ب نشاااانی  ...................................... .....................................................................................شااا ااره ت ااا ثا بت
 .....................................شاار تتفن اراه  ..................................پست البتررنیک ..............................
ت.

ره :ن شانی پ ست البتررنیک ر تتفن اس بانک شریک ر متع)د/متع)دین اام معارد مندرج در این ماده ا ست .چنام

چ یبی از ا شخاص مزبعر ن شانی پ ست البتررنیک ر تتفن اس خعد را تغییر د د باید مع اعع را ب

صعرا کت.ی ب طرف

ً
کت.ا ب طرف دیگر ابآغ نشده باشد کتی مبات.اا رمراسآا ر ابآغی
اس دیگر ابآغ کند .تا رقتی ک تغییر معارد فعق
اخطاری

ار

اس اجرایی ر غیره ح سی معرد از طریه ن شانی پ ست البتررنیک ر تتفن اییرپیامکص ک در این ماده قید شده

است ارسال می شعد ر ابآغ شده تتقی می گردد.
ماده  -2معاعع قرارداد ک از این پس در این قرارداد طرح نامیده می شعد ی.ارا است از:
......................................................................................................................................................................... ............
.....................................................................................................................................................................................
..........................
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محل امضا/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
ماده  -3باتعج ب ارزیابی ر بررساای اس انجاش شااده از طرف بانک
شااااریااک رساااایااده اساااات ماا.ااتاا

زین کل اجراس طرح معاااعع مشااارکت ک ب اطآع

رباا یاادد ص  .......................................................................رباا

 ..........................................................................ماای باااشااااد ر بااانااک بااا پاارداخاات ماا.ااتاا

رباا

حااررفص
یااددص

 ...................................................................رب حررف ص  .......................................................ب ینعام ساا)م الشاارک ب
نس.ت  ..........درصد در طرح معاعع مشارکت شریک شد.
ماده  -4بانک ر شاریک معافقت ناعدند ک بانک سا)م الشارک خعد را ب حساا
ال شرک بانک ب ح سا

م شتر

ر ا ستفاده از رجعه ح سا

م شتر

مشاتر

نزد بانک راریز نااید .راریز سا)م

مندرج در این ماده متنا سی با پی شرفت طرح ب صعرا

تدریجی ر با ریایت شرایط این قرارداد صعرا می گیرد.
ماده  -5ط.ه ارزیابی انجاش شده تعسط بانک رک معرد ق.عل شریک می باشدص شریک بخشی از س)م الشرک خعد را ب م رف
اجراس قساتی از طرح معاعع مشارکت رسانده ر متع)د گردید سرمای مشارکت مدنی را ب تشخیص ر تأهد بانک ب م رف
اجراس بقی طرح مع اعع م شارکت بر ساند ر یا ب محض درخعا ست بانک

ً
نقدا ب ح سا
س)م ال شرک خعد را

م شتر

مشارکت راریز نااید.
ت.

ره -ت شخیص بانک درمعرد م

حسا

مشتر

رف شدم س)م ال شرک

شریک در ج)ت اجراس طرح مع اعع م شارکت ر یا راریز مم ب

مشارکت براس شریک معت.ر ر الزش االجرا می باشد .م رف شدم رجعه برداشت شده ق.تی در محل طرح در

ر مرحت معکعل ب تأهد کت.ی بانک می باشد.
ماده  -6مدا این قرارداد از زمام انعقاد ب مدا  ................تعیین گردید رشااریک اااان یقد خارج الزش حه رجعع رفسااخ
قرارداد را از خعد ستی ر ساقط ناعد.
ماده  -7اداره امعر شرکت مدنی با ریایت مفاد قرارداد حاار رقعانین جارس ت.ریا ب ی)ده شریک ر با نظارا بانک می باشد ر
شریک متع)د رمتتزش گردید اجراس طرح را ط.ه  ..................................................را سناد مدار

مجعز اس الزش ر قانعنی ر

ً
رأساا ر با نظارا بانک ا نجاش د د ر از این ج)ت یچ گعن مساوعلیتی متعج بانک
...ص ر معرد تعافه از ر حیث ر ر ج)ت
نای باشد.
ت.

ره :بانک حه دارد پس از احراز ق

ا ستفاده از رجعه معجعد در ح سا

عر شریک در مدیریت شرکت مدنی از اذم خعد در مدیریت شریک رجعع ناعده ر با

م شتر

م شارکت ن س.ت ب تبایل مع اعع م شارکت اقداش ر ینداالق ضاء زین

اس

ااافی را پرداخت ر ب ینعام افزایش س)م الشرک خعد منظعر نااید.
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محل امضا/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
ماده  -8شریک متع)د گردید ک ب

یچ رج بیش از س)م ال شرک راریز شده ب ح سا

ر یا تحعیل شده ب مدیر یا مدیرام

شاارکت مجاز ب انجاش معامت ر ق.عل تع)داا مالی نای باشااد .شااریک ق.عل ر تع)د ناعد کتی

زین

اس اااااف بر زین

اجراس طرح معاااعع این قرارداد ب شاارح ماده ر 3ص را از امعال ر منابع خعد تأمین ر پرداخت نااید .شااریک جاع زین
مزبعر را ب بانک صتح ناعد ر اان یقد صتح مزبعر ق.عل ناعد ک س)م الشرک بانک تغییرس نیابد ر افزایش زین

اس

ا تأثیرس

در میزام س)م الشرک مندرج در این قرارداد نداشت باشد.
ماده  -9م شارکت بانک ر شریک در طرح مع اعع م شارکت ب صعرا م شاع بعده ر کتی احباش امعال م شایی ن س.ت ب مم
جارس است .م چنین شریک حه تقاااس افراز مال مشتر

ر رگعن معامت ایم از یین ر منفعت را نس.ت ب امعال معاعع

مشارکت از خعد ستی ر ساقط ناعد.
ت.

ره :انعقاد قرارداد تع سط شریک با پیاانبار ر یا پیاانبارام ب منظعر اجراس قرارداد با اطآع ق.تی ر نظارا بانک بآا شبال

است.
ماده  -10شااریک تع)د ناعد امبام بازدید بانک را از محل اجراس طرح فرا م ردر ر زمام ک بانک ب تشااخیص خعد گزار
مربعط ب نحعه فعالیت شااریک را مطال .نااید شااریک بآفاصات گزار

مربعط را ت)ی ر ب اااایا مدار

مربعط تساتیم

نااید.
ماده  -11شریک با ام ضاس این قرارداد متع)د گردید؛ مدیریت منابع ر م ارف مع اعع م شارکت را ب نحعس ب انجاش ر ساند ک
در پایام درره م شارکت س)م ال شرک متعتق بانک ب یآره سعد ابرازس مع اعع م شارکت ایآمی از سعس شریک مندرج در
بانک منظعر گردد .در غیر این صااعرا شااریک متتزش ر متع)د

برگ درخعاساات تساا)یآا معرخ  .........................ب حسااا

گردید؛ س)م ال شرک متعتق بانک ب یآره سعد ابرازس مع اعع م شارکت ر ارر ر زیام رارده ب بانک را صتح ر ت.ریا از امعال
خعد تأمین ر پرداخت نااید.
ماده  -12در پایام مدا قرارداد پس از راااع تاامی زین
برداشت سرمای

اس مشااارکت مانده حسااا

مشااتر

مشااارکت مدنی پس از

ر یک از شرکا نشام د نده سعد مشارکت می باشد ر سعد مضکعر ب نس.ت  ....................درصد س)م بانک

ر  .....................در صد س)م شریک بین بانک ر شری ک تق سیم خعا د شد .در صعرتی ک قرارداد ق.ل از انق ضاس مدا ب

ر

دلیل فسخ گردد:
ارالً :چنام چ سعد قابل محاس .باشد ب تناسی مضکعر در این ماده بین بانک ر شریک تقسیم ر س)م شریک ب حسا

رس

منظعر خعا د شد؛
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محل امضا/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
ً
ثانیا :در صعرتی ک مع اعع م شارکت ب فرر
خریدارس ر رج مم ب ح سا
س)م سعد شریک ب حسا

م شتر

نرفت با شد ب قیات ررز با قیات معرد معافقت بانک تع سط شریک شخ ًا

م شارکت مدنی راریز ر سعد حا صل ب تنا سی مقرر فعق بین بانک ر شریک تق سیم ر

رس منظعر خعا د شد.

ماده  -13شریک ب معجی این قرارداد تع)د ناعد:
 -13-1در پایام م شارکت ر در صعرا درخعاست بانک بآفاصت ح
پرداختی بانک

سعد ر سایر زین

شخص ثالث ب فرر

قابل فرر

بانک را حداقل ب م.ت اصل

س)م الشرک

اس انجاش شده ط.ه قرارداد حا ار خریدارس ر یا با اا نگی ر نظارا بانک مم را ب

ر سانده ر ط.ه جدرل محا س.اتی ک از سعس بانک ب رؤیت شریک می ر سد با بانک ت سعی ح سا

نااید.
 -13-2رگاه ب
ک ب

ر یتت ر ج)تی اقداش ق ضایی ر قانعنی یتی شریک از طرف شخص یا ا شخاص ثالث صعرا گیرد ب نحعس

ر ینعام انجاش مع اعع م شارکت از طرف شریک می سر نگردد رفع ا شبال ر مانع ر اچنین م سوعلیت امر ب ی)ده

شریک بعده ر شریک مسوعل ج.رام ارر ر زیام بانک ر یعاقی ناشی از تأخیر در اجراس معاعع مشارکت خعا د بعد.
 -13-3در معاردس ک

شریک در اثناس مدا این قرارداد ب ت شخیص بانک از مفاد این قرارداد تختف نااید از تاریخ تختف ر
اراه جریا اس معادل  .........رنرخ سااعد معرد

ب محض ایآش بانک می بایساات اصاال ساا) م الشاارک پرداختی بانک ب

انتظارصدرصد س)م الشرک پرداختی بانک ب تناسی مدا سپرس شده ر سایر زین

اس انجاش شده ط.ه قرارداد حاار را ب

بانک پرداخت نااید.
 -13-4در صعرا یدش پرداخت رجعه در سررسید مقرر از تاریخ س ررسید تا تاریخ تسعی کامل با بانک ر اچنین در معاردس ک
شریک در اثناس مدا این قرارداد ب ت شخیص بانک از مفاد این قرارداد تختف نااید از تاریخ ایآش تختف اخیر تع سط بانک
م.تغی یآره بر رجعه تأدی ن شده خعد ب ینعام رج التزاش تأخیر تأدی دین ک بر ا ساا مفاد «مهن نام مطال.اا سرر سید
گضشت مععق ر مشبع

العصعل مؤسساا ایت.ارس» معاعع ت عیی نام شااره /153965ا 41498اااا معرخ 1388/8/3

یأا رزیرام ر ط.ه فرمعل زیر تعسط بانک محاس .ر ایآش می گردد پرداخت نااید:
تعداد ررز* رنرخ رج التزاش تأخیرتأدی دین +سعد متعتق ص * مانده مطال.اا
___________________________________________________
تعداد ررز اس راقعی سال *100
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محل امضا/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
ت .ره  :1مانده مطال.اا مندرج در فرمعل این ماده شامل مانده از ا صل س)م ال شرک پرداختی بانک ب یآره سعد معرد انتظار
می باشد ک شریک اان یقد خارج الزش تق.ل ر متزش ب پرداخت مم گردید.
ت .ره  :2م.ناس محاس .رج التزاش تأخیرتأدی دین در خ عص معاردس ک تختف شریک ناشی از ارای اطآیاا نادرست مؤثر
در انعقاد ر اجراس این قرارداد ر یا م

رف ت س)یآا در محتی خارج از مع اعع قرارداد با شد تاریخ انعقاد قرارداد حا ار می

باشد.
ماده  -14بانک پس از گض شت حداکثر در ماه از سرر سید ت س)یآا ر یدش بازپرداخت من)ا تع سط شریک ر یا بآفا صت پس از
حال شدم دیعم شریک باید معاعع را از طریه معارد مندرج در ت .ره ماده ر 1ص این قرارداد ر اصآحی

اس ایآمی احتاالی

ب اطآع متع)د/متع)دین ر رثیق گضار/ام برساند.
ماده  -15متع)د/متع)دین با یتم ر اطآع رقعف کامل راجع ب مندرجاا این قرارداد ر کایت رکیفیت تع)داا شریک مشترکا
ً
متضامنا انجاش کتی تع)داا ر پرداخت بد ی ایی ک در ارت.اط با انجاش معاعع این قرارداد ب ی)ده شریک است را تع)د
ر
ناعدند ر بانک ب اسااتناد این قرارداد حه دارد یآره بر مراجع ب شااریک ب

ً
منفردا ریا مشاترکا
ر یک از متع)د/متع)دین

مراجع ر ایفاس تع)داا قرارداد را مطال .ر رجعه متعتق را رصعل نااید.
ماده  -16شااار یک ر متع )د/متع )دین طی ی قد خارج الزش ب طعر غیرقابل رجعع ب با نک ا جازه ر اخت یار دادند ک

رگعن

مطال.اا خعد نا شی از این قرارداد را ایم از م ستقیم یا غیرم ستقیم پس از سرر سید ر در صعرا یدش پرداخت از معجعدس ر
یک از حسا

ً
رأسا ر بدرم نیاز ب حبم
ارریالی ر ارزسص امعال ر اسناد منام نزد بانک ر یا سایر بانک ا ر مؤسساا ایت.ارس

قضایی یا اجرایی برداشت ناعده ر ب حسا

بد ی شریک منظعر نااید .در صعرتی ک رجعه ب صعرا ارزس باشد بانک مم را

ب نرخ ایآمی از سااعس بانک مرکزس جا)عرس اسااآمی ایرام محاساا .ر برداشاات

می نااید .اقداش بانک در این

خ عص براس شریک ر متع)د/متع)دین غیر قابل ایتراض ر الزش االجراء می باشد.
ت .اره  :1رگعن رجع ی ک پس از ساررساید یا ب تععیه افتادم مطال.اا این قرارداد ب بانک پرداخت ر یا از حساا
امعال ر اسناد برداشت می شعد ابتدا بابت زین

ار

اس قانعنی منظعر شده ر مابقی بین س جزء مانده اصل تس)یآا سعد ر

رج التزاش تأخیرتأدی دین تس)یم بالنس .می شعد.
ت.

ره  :2بانک اقداماا مع اعع این ماده را پس از ار سال س اخطاری ب

درت .ااره ماده ر 1ص این قرارداد ر اصااآحی

شریک ر متع)د/متع)دین از طریه معارد مضکعر

اس ایآمی احتاالی ر با م)تت  10ررز براس ر یک از اخطاری

اس مزبعر اجرایی

می نااید.

محل امضا و مهر بانک

محل امضا /مهر شریک

6

محل امضا/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
ماده  -17دفاتر ر صعرا ح سا

اس بانک در ر معرد معت.ر ر غیرقابل ایتراض ا ست ر ت شخیص تختف از مقرراا ر یا ر

یک از شرایط ر تع)داا این قرارداد با بانک بعده ر تع.یر ر تف سیر بانک معرد ق.عل شریک می با شد .دفاتر ر صعرا ح سا
اس بانک از نظر ایآش ب مراجع قضایی ر یا دفاتر اسناد رسای ر اداراا ر درایر اجراس ث.ت ج)ت صدرر اجرائی یا محاس.اا
بعدس در جریام یاتیاا اجرایی در ر معرد کافی می باشااد ر شااریک حه رگعن ایراد ر ایتراض نساا.ت ب مندرجاا مم ر
محاساا.اا ر اقداماا اجرایی بانک ر اجراس ث.ت را تا ا سااتیفاس کتی حقعق بانک ر ایفاس تع)داا ر دیعم معاااعع قرارداد از
خعد ستی ر ساقط ناعد.
ت .ره :طرفین تعافه ناعدند رگعن اشت.اه در محاس.اا بانک قابل برگشت بعده ر اان ق.عل محاس.اا اصآحی نس.ت ب
تنظیم ر اصآح اسناد ر ارراق مربعط اقداش ناایند.
ماده -18رگاه با نک براس رصااعل مطال.اا خعد درخعاساات صاادرر اجرائی نااید پرداخت کتی

زین

اس اجرایی ر م.تغی

معادل مهن نام تعرف حه العکال در امعر اجرایی ر اچنین درصااعرتی ک بانک ناگزیر از تعساال ب اقداماا قضااایی گردد
زین

اس ق ضایی ر دادر سی ر حه العکال رکیل یا نااینده ق ضایی ر خ ساراا از ر ج)ت رط.ه ت شخیص ر ایآش بانکص بر

ذم شریک بعده ک یآره بر انجاش سایر تع)داا متزش ب پرداخت مم می باشد.
ماده  -19بانک می تعاند از ر طریه ج)ت رصعل مطال.اا خعد اقداش نااید ر اقداش ارلی بانک مانع از اقداماا بعدس ب طریه
یا طرق دیگر ج)ت رصعل مطال.اا خعد نخعا د بعد.
ماده  -20ب منظعر تضاین حسن انجاش تع)داا ناشی از این قرارداد رثیق /رثایه مشررح ذیل:
رمشخ اا کامل رثیق /رثایه مأخعذه ذکرگرددص
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 ....................................................تعسااط شااریک ر یا رثیق گضار/ام ردرصااعرتی ک شااخص حقیقی باشاادص مقاس /خانم
 ....................... ......................فرز ند  .................................تاریخ تع لد  ..............................شااا ااره شااا ناسااا نا م
 ...............................م حل صااادرر  ..........................شااا ااره سااار یال شااا ناسااا نا م  ....................................کد متی
............................................. ..

کااااد

پسااااااتاااای

.....................................

باااا

نشاااااااناااای

....................... ...........................................................................................................................................................
شااره تااا ثابت  ...............................شااره تتفن اراه  ..........................................پست البتررنیک ...........................
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شماره:
تاریخ:
ردر صعرتی ک شخص حقعقی باشد ص شرکت  ............... ................................................ث.ت شده ب شااره ........................
معرخ  ...............................اداره ث.ت شارکت اس  ..............................کداقت

ادس  ..........................................شانا س

متی  ........................................با امضاااا س مقاس /خانم  .............................................فرزند  ............................شااا ااره
شاااناااساااناااما  .................................تاااریخ تعلااد  ..........................کااد متی  .....................................بااا سااااات
 ......... .......................شرکت ر مقاس /خانم  ....................................فرزند  ........................شااره شنا سنام .....................
تاریخ تعلد  ..........................کد متی  .............................با سات  ................................شرکت ر با م)ر شرکت ط.ه مگ)ی
شااره  ........................................ررزنام رسای شااره  ..............................................معرخ  ..............................کد پستی
....................................................

نشاااااااااااااااااانااااااااااااااای

بااااااااااااااا

................................................................................................................................................................ .................
شااره تااا ثابت  ...............................شااره تتفن اراه  ............ ..............................پست البتررنیک ...........................
در رثیق بانک م ستقر گردید .ق.ض ر اق.اض در خ

ً
مجددا ب
عص معرد رثیق مندرج دراین ماده ب یال ممد ر معرد رثیق

طعر صحیح ر سالم تحعیل مالک یا مالبین معرد رثیق داده شد.
ماده  -21شریک تع)د ناعد ک در صعرا تقاااس بانک

ر مم چ معرد رثیق قرار می گیرد ر اچنین امعال معاعع یاتیاا

نا شی از این قرارداد را پس از ام ضاس قرارداد حا ار در مدا انجاش مم
برابر متش سعزس انفجار زلزل
مجاز ب

سیل صایق ر سایر خطراا مرت.طی ک بانک تعیین می کند نزد یبی از شرکت اس بیا

زین خعد ب نفع بانک بیا نااید بیا نام را بآدرنگ ب بانک تساااتیم کند

مدا بیا مدار

اچنین پانزده ررز ق.ل از انقضااااء

تجدید بیا را ب بانک ارائ د د در صعرتی ک شریک تع)داا خعد را ب شرح فعق انجاش ند د بانک می

ً
رکالتا از طرف شریک ب
تعاند مع اعع م شارکت ر رثایه را
حسا

ا

سال ب م.تغی ک معرد معافقت بانک با شد در

زین خعد بیا ناعده م.ت

زین شده را از شریک مطال .یا ب

ً
اانا شریک مبتف
شریک منظعر نااید بدی)ی است رکالت مضکعرنافی تع)داا رمسوعلیت اس شریک نخعا د بعد.

ً
سریعا ب بیا گر ر بانک اطآع د د.
است در صعرا بررزخسارا ب معارد بیا شده
ماده  -22در صعرتی ک ب ت شخیص بانک شریک ر یا رثیق گضار/ام ر یا متع)د/متع)دین از مفاد این قرارداد تختف ناایند
بانک می تعاند نس.ت ب صدرر اجراه ج)ت رصعل مطال.اا خعد ب طرفیت ریک از اشخاص یاد شده اقداش نااید.
ماده  -23مالک یا مالبین معرد رثیق

متع)د ر متتزش گردیدند ک :

 -23-1از رگعن معامت ناقت تحت ر ینعام نس.ت ب یین معرد رثیق خعددارس ناایند.
 -23-2بدرم معافقت بانک در معارد رثیق تغییرس ایجاد نناایند ر از انجاش ر اقدامی ک معجی نق اااام ب)اس معارد رثیق
باشد خعددارس ناایند.
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شماره:
تاریخ:
 -23-3در صعرتی ک در معرد رثیق یآره بر م ستحدثاا تأ سی ساا ر تج)یزاا فعتی م ستحدثاا ر تأ سی ساا ر تج)یزاا
دیگرس اااف شعد جزء معارد رثیق خعا د بعد.
 -23-4در صعرتی ک ق.ل از فک این سند تااش یا ق ساتی از معارد رثیق در معرض اجراس طرح اس مؤ س ساا ر شرکت اس
درلتی ر ش)ردارس ر امثال مم قرار گیرد بانک قائم مقاش ر رکیل بآیزل ر رصی بعد از فعا مالک یا مالبین معرد رثیق است
ک کتی ت شریفاا قانعنی را انجاش د د ر با ام ضاء ا سناد ر دفاتر مربعط رجع ی را ک از طرف مؤ س س ذیربط در ق.ال تاتک
تااش یا ق ساتی از معارد رثیق پرداخت خعا د شد ب صعرا نقدس یا ق سطی دریافت کند ر پس از ک سر ر احت سا
اس متعتق مطال.اا خعد را از محل باقیاانده رج رصعل نااید
باشااد بانک حه دریافت رجعه سااپرده را ب میزام زین

زین

رگاه ب)اس متک درصندرق ث.ت یا دادگسترس سپرده شده

اس متعتق ر مطال.اا خعد خعا د داشاات .در صااعرتی ک رجعه

ر صعل شده ر یا معارد رثیق مع اعع این بند تبافعس مطال.اا بانک را ننااید شریک متع)د گردید کتی بد ی اس خعد را
ً
فعرا بپردازد.
بنا ب تشخیص بانک ب بانک
 -23-5ق.ل از انتقال منافع معرد رثیق تحت ر ینعام از بانک تأهدی اخض ناایند.
 -23-6در صعرتی ک معرد رثیق ب تاتک بانک در مید محل معرد رثیق را تختی ر تحعیل بانک ناایند .در غیر این صعرا ب
ا ستناد مفاد این قرارداد ر نیز سند انتقال اجرایی بانک می تعاند از طریه اداراا ث.ت ا سناد ر امآ

معرد انتقال را تختی ر

ت رف نااید.
ماده  -24کتی رکالت اس تفعی ضی ب بانک ر نیز تاامی شرایط قرارداد حا ار اان یقد خارج الزش براس طرفین معین است
ر با ستی حه یزل رام رکیل ر امین ر غیره ر ستی حه اجراس معرد رکالت تعسط معکل می باشد.
ماده  -25شاااریک ر رثیق گضار/ام ق.عل ناعدند در صاااعرتی ک بانک مطال.اا این قرارداد را ب اشاااخاص دیگر منتقل کند
تضااایناا ر رثایه این قرارداد ب تع)داا الحه نیز منتقل شااده ر کااکام بابت تع)داا انتقال یافت در ر ن ر رثیق باقی
باشد.
ماده -26شریک رمتع)د/متع)دین ق.عل ناعدند بانک می تعاند رگعن داده ر اطآیاا ای شام را در اختیار شرکت سنجش
ایت.ار معرد تأهد بانک مرکزس جا)عرس اسآمی ایرام قرار د د.
ماده  -27کتی

زین

اس مربعط ب ث.ت قرارداد حااااار از جات حه الث.ت ر حه التحریر بدرم حه رجعع ب بانک کآً ب

ی)ده شریک است.
ماده  -28این قرارداد بر اساااا تعافه طرفین ر مطابه ماده « 15قانعم یاتیاا بانبی بدرم ربا رب)رهص» ر اصااآحاا ر الحاقاا
قانعنی مم ر ماده ر7ص « قانعم تس)یل ایطاس تس)یآا بانبی ر کا ش زین
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شماره:
تاریخ:
ر افزایش منابع مالی ر کارایی بانک ا» بدرم م م ک طرفین در مفاد مم اختآفی داشاات باشااند در حبم سااند رسااای ر الزش
االجرا بعده ر تابع مفاد « مهن نام اجرایی اساناد رساای الزش االجرا» می باشاد ر تاامی امضااءکنندگام ق.عل ناعدند ک کتی
مندرجاا قرارداد را پضیرفت ر ن س.ت ب مفاد قرارداد ر نیز ن س.ت ب اقداماا اجرایی بانک براس ر صعل مطال.اا خعد ر ایفاس
تع)داا شریک در ر مرحت از یاتیاا اجرایی از طریه مرجع ث.تی ر سایر مراجع ذی آح از خعدستی ر اسقاط ناعدند.
این قرارداد در  28ماده ر  9ت .ره ر در  ..........نسخ تنظیم ر ب رؤیت کامل بانک شریک متع)د/متع)دین ر رثیق گضار/ام
رسید ر ایشام اان اقرار ب اطآع ر مگا ی کامل از مفاد این قرارداد ر پضیر
تاامی صفحاا مم م.ادرا ناعدند ر یک نسخ از این قرارداد ب
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