
 

  

 

  

ی ،١٣٩٢سال « یا ما  صادی، سال    »ما ا
  

 الحسنه هاي قرض استثناي بانک به(هاي دولتي، غيردولتي مديران عامل محترم کليه بانک جهت اطالع 

  گردد مي سسه اعتباري توسعه ارسال ؤبانک و م  دولتي پست شرکت  ،)رسالت و مهر ايران
 باسالم

 ۱۶/۱۱/۱۳۹۰مصوب » قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار«) ۲۳(در اجراي تبصره ذيل ماده احتراماً؛ 

داد مشـارکت  قرار«، به پيوست فرم »يالت بانکيسازي فرم عقود تسه يکنواخت«مجلس شوراي اسالمي، موضوع 

شوراي پول و اعتبـار بـه تصـويب     ٢٦/٦/١٣٩٢جلسه مورخ و پنجمين   شصت و صد و يک هزار يککه در  »مدني

 ٢/٩/١٣٩٢الـذکر از تـاريخ شـنبه     ه فـوق کـه مصـوب  الزم به ذکر است  .گردد رسيده است؛ جهت اجراء ايفاد مي

 بايد» عقد مشارکت مدني«هاي مربوط به  دادرتمامي قرا ،مذکورمصوبه  ي شدنيخ اجراياز تار گردد و االجرا مي الزم

فـرم قـرارداد   «بديهي است هر نوع تغيير در ارکـان و مفـاد   . تنظيم و منعقد گردد، الذکر فوقفرم  صرفاً بر اساس

 .باشد پذير مي ، صرفاً توسط شوراي پول و اعتبار امکان»مشارکت مدني
 :مقتضي استي اجراي صحيح مصوبه مذکور ضمناً در راستا

رداد قـرا فـرم  و توزيـع   چـاپ تمامي تمهيـدات الزم از جملـه    مصوبه مذکور، االجراء شدن الزمتا زمان  - 

 ؛گردد فراهم، مربوطه »مؤسسه اعتباري/ بانک«با سربرگ  مشارکت مدني
قـرارداد   فـرم «ه طرق ممکن از جمله قـراردادن  رساني کامل در خصوص قرارداد مشارکت مدني ب اطّالع - 

 ؛صورت پذيردمؤسسه اعتباري / آن بانکرساني  در پايگاه اطّالع» مشارکت مدني
گذار از مفـاد   تمهيداتي اتخاذ تا مشتري، ضامن و وثيقه ،قبل از انعقاد و يا امضاي قرارداد مشارکت مدني - 

 اد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن،اي از قرارد کسب نموده و نسخهکامل قرارداد آگاهي 

 قرار گيرد؛گذار  در اختيار مشتري، ضامن و وثيقه
باشد؛  اي از آن را که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ مي پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه - 

 .قرار گيرد) گذاران ا وثيقهگذار ي گيرنده، ضامن يا ضامنين و وثيقه تسهيالت(در اختيار طرفين قرارداد 
ربط ابالغ نموده و بر حسن اجراي  را به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذيفوق خواهشمند است مراتب 

  ق/ ١٧٣٥٠٧٢/ .، اهتمام و نظارت جدي به عمل آورندآن
  برگ ١٢: پيوست
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  شويي کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول مديريت

 اداره مطالعات و مقررات بانكي

  آبادي حميدرضا غني آزاد ن اميناميرحسي

٣٨٣١-٥ ٣٢١٥- ٠٢ 



  گذارانوثيقه/ضامنين مهر/امضا محل   شريک مهر/  امضا محل   اعتباري مؤسسه/بانک مهر و امضا محل

  

 
 

  

ی عا   ه 

  

  »مدني مشارکت قرارداد«

  

  :قرارداد طرفين   - ۱ ماده

 ها،نامهآيين و اسالمي شوراي مجلس ۸/۶/۱۳۶۲ مصوب) بهره( ربا بدون بانکي عمليات قانون اساس بر قرارداد اين

 منعقد زير کنندگانامضا بين ،ايران اسالمي جمهوري مرکزی بانک سوی از ابالغی هايبخشنامه و هادستورالعمل

  :گردد مي

 به ....................................... کد ..................................... شعبه ..................................................................... اعتباري مؤسسه/بانک - الف

 با ...................................................................................................................................................................................................................... نشاني

 ناميده اعتباري مؤسسه/بانک قرارداد اين در پس اين از که......................................................................... خانم/آقاي نمايندگي

  و شود مي

 ................................................. فرزند .................................................. خانم/آقاي )باشد حقيقي شخص گيرندهتسهيالت که صورتي در( - ب

 .............................. شناسنامه سريال شماره ...................... صدور محل ..................... شناسنامه شماره ............................ تولد تاريخ

 ................................. کدپستي ...................................... کد اقتصادي ...................................... خارجی اتباع اختصاصي شماره/ کد ملي

 ...................................................................................................................................................................................................................... نشاني به

  .............................................پست الکترونيک  ............................................شماره تلفن همراه  ................................ ثابت تماس شماره

مورخ  ............................... شماره به شده ثبت ............................................ شرکت )باشد حقوقي شخص گيرندهتسهيالت که صورتي در(

 شماره/ملي شناسه ................................................ اقتصادي کد .................................... هايشرکت ثبت اداره ............................

 ................................. فرزند ....................................... خانم/آقاي امضاي با .......................................................... خارجی اتباع اختصاصي

 ................................................. خارجی اتباع اختصاصي شماره/کد ملي ........................... تولد تاريخ ...................... شناسنامه شماره

 شناسنامه شماره ................................. فرزند ............................................ خانم/آقاي و شرکت ................................... عنوان به

 به ......................................................................... خارجی اتباع اختصاصي شماره/کد ملي ............................. تولد تاريخ ........................

  : شماره

 : تاريخ

محل الصاق تمبر 

 مالياتي



  گذارانوثيقه/ضامنين مهر/امضا محل   شريک مهر/  امضا محل   اعتباري مؤسسه/بانک مهر و امضا محل

  

 
 

 رسمي روزنامه ........................................................... شماره آگهي طبق شرکت مهر با و شرکت ............................................. عنوان

 نشاني به ................................................................. کدپستي .................................... مورخ ........................................... شماره

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

پست الکترونيک  ............................................شماره تلفن همراه  ...............................................ثابت  تماس شماره

 ناميده شريک قرارداد اين در پس اين از که  .......................................................................................................................................

  .شود مي

  :ضامنين/ ضامن ـ ج )اعتباري مؤسسه/بانک صالحديد حسب تضمان اخذ صورت در(

  )باشد حقيقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(

 صدور محل .................... شناسنامه شماره ......................... تولد تاريخ ........................... فرزند ................................ خانم/آقاي

 ....................................... کدپستي .............................................. کد ملي .............................. شناسنامه سريال شماره ...............................

  ..................................................................................................................................................................................................................... نشاني به

پست الکترونيک  ..........................................شماره تلفن همراه  ......................................ثابت  تماس شماره .........................................

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

 )باشد حقوقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(

 هايشرکت ثبت اداره ...........................مورخ  ..................................... شماره به شده ثبت ............................................ شرکت

 خانم/آقاي امضاي با ............................................................ ملي شناسه ............................................ اقتصادي کد .....................................

 ............................... کد ملي .......................... تولد تاريخ ....................... شناسنامه شماره ................................ فرزند ..............................

 تاريخ ....................... شناسنامه شماره ........................... فرزند .............................. مخان/آقاي و شرکت ............................ سمت با

 طبق شرکت مهر با و شرکت ........................... سمت با ............................................................. کد ملي ................................. تولد

 کدپستي ................................ مورخ .................................. شماره رسمي روزنامه ....................................... شماره آگهي

   .......................................................................................................................................................... نشاني به ...........................................................

 ............................................شماره تلفن همراه  ................................ثابت  تماس شماره ...............................................................................

  ......................................................................................................پست الکترونيک 
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 اين در مندرج موارد همان ضامنين/ضامن و شريک اعتباري، مؤسسه/بانک هاي نشاني، پست الکترونيک و تلفن - تبصره

 موضوع بايد دهد تغيير را هاي خود نشاني، پست الکترونيک و تلفن مزبور اشخاص از يكي چه چنان. است ماده

 نشده ابالغ ديگر طرف به كتباً موارد فوق، تغيير كه وقتي تا. كند ابالغ ديگر هايبه طرف به صورت کتبي را

نشاني، پست  غيره، حسب مورد از طريق و اجرايي هاياخطاريه و هاابالغيه و مراسالت و مكاتبات كليه باشد،

  .دگردمي شده تلقي ابالغ  شود و مي ارسال شده است، قيد ماده اين در هايي كه الکترونيک و تلفن

  :از است عبارت شود،مي ناميده طرح قرارداد اين در پس اين از که قرارداد موضوع - ۲ ماده

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

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

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

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

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

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

 موضوع طرح اجراي کل هزينه اعتباري، مؤسسه/بانک طرف از شده انجام هايبررسي و ارزيابي به توجه با  - ۳ ماده

 )حروف به( .......................................................................) عدد به( مبلغ است، رسيده شريک اطالع به که مشارکت،

) عدد به( مبلغ پرداخت با اعتباري مؤسسه/بانک و باشدمي ................................................................................................

سهم عنوان به ................................................................................................ )حروف به( ..........................................................

  .شد شريک مشارکت موضوع طرح در درصد، ................ نسبت به الشرکه،

 حساب به را خود الشرکهسهم اعتباري مؤسسه/بانک که نمودند موافقت شريک و اعتباري مؤسسه/بانک  -۴ ماده

 و مشترک حساب به اعتباري مؤسسه/بانک الشرکهسهم واريز .نمايد واريز اعتباري مؤسسه/بانک نزد مشترک

 رعايت با و تدريجي صورت به طرح پيشرفت با متناسب ماده اين در مندرج مشترک حساب وجوه از استفاده

  .گيردمي صورت قرارداد اين شرايط

 از بخشي شريک) باشدمي شريک قبول مورد که( اعتباري مؤسسه/بانک توسط شده انجام ارزيابي طبق   - ۵ ماده 

 سرمايه گرديد متعهد و رسانده مشارکت موضوع طرح از قسمتي اجراي مصرف به را خود شرکهلا سهم

 مشارکت موضوع طرح بقيه اجراي مصرف به اعتباري مؤسسه/بانک تأييد و تشخيص به را مدني مشارکت
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 مشارکت مشترک حساب به نقداً را خود الشرکهسهم اعتباري، مؤسسه/بانک درخواست محض به يا و برساند

  .نمايد واريز

 موضوع طرح اجراي جهت در شريک الشرکهسهم شدن مصرف مورد در اعتباري مؤسسه/بانک تشخيص - تبصره

 شدن مصرف .باشدمي االجراالزم و معتبر شريک براي مشارکت، مشترک حساب به آن واريز يا و مشارکت

  .باشدمي اعتباري مؤسسه/بانک کتبي تأييد به موکول مرحله هر در طرح، محل در قبلي شده برداشت وجوه

 حقضمن عقد خارج الزم،  شريک و گرديد تعيين ................................. مدت به انعقاد زمان از قرارداد اين مدت -۶ ماده

  .نمود ساقط و سلب خود از را قرارداد فسخ و رجوع

 نظارت با و شريک عهده به تبرعاً ،جاري قوانين و حاضر قرارداد مفاد رعايت با مدني شرکت امور اداره  - ۷ ماده

 ....................................................... طبق را طرح اجراي گرديد ملتزم و متعهد شريک و باشدمي اعتباري مؤسسه/بانک

 مؤسسه/بانک نظارت با و رأساً جهت هر و حيث هر از توافق مورد و ...) و قانوني و الزم يمجوزها مدارک، اسناد،(

  .باشدنمي اعتباري مؤسسه/بانک متوجه مسئوليتي گونههيچ جهت اين از و دهد انجام اعتباري

 مديريت در خود اذن از مدني، شرکت مديريت در شريک قصور احراز از پس دارد حق اعتباري مؤسسه/بانک   ـ تبصره

 مشارکت موضوع تکميل به نسبت مشارکت، مشترک حساب در موجود وجوه از استفاده با و نموده رجوع شريک

  .نمايد منظور خود الشرکهسهم افزايش عنوان به و پرداخت را اضافي هايهزينه عنداالقتضاء و اقدام

 يا مدير به شده تحويل يا و حساب به شده واريز الشرکهسهم از بيش وجه، هيچ به که گرديد متعهد شريک  -۸ ماده

 هايهزينه کليه نمود تعهد و قبول شريک. باشدنمي مالي تعهدات قبول و معامله انجام به مجاز شرکت، مديران

 پرداخت و تأمين خود منابع و اموال از را )۳( ماده شرح به قرارداد اين موضوع طرح اجراي هزينه بر اضافه

 نمود قبول مزبور صلح عقد ضمن و نمود صلح اعتباري مؤسسه/بانک به را مزبور هايهزينه جمع شريک. نمايد

 در مندرج الشرکهسهم ميزان در تأثيري هاهزينه افزايش و نيابد تغييري اعتباري مؤسسه/بانک الشرکهسهم که

  .باشد نداشته قرارداد اين

 اموال احکام کليه و بوده مشاع صورت به مشارکت، موضوع طرح در شريک و اعتباري مؤسسه/بانک مشارکت  - ۹ ماده

 عين از اعم معامله هرگونه و مشترک مال افراز تقاضاي حق شريک چنينهم. است جاري آن به نسبت مشاعي

  .نمود ساقط و سلب خود از مشارکت موضوع اموال به نسبت را منفعت و
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 نظارت و قبلي اطالع با قرارداد اجراي منظور به پيمانکاران يا و پيمانکار با شريک توسط قرارداد انعقاد  - تبصره

  .است بالاشکال اعتباري مؤسسه/بانک

 که زمان هر در و فراهم طرح اجراي محل از را اعتباري مؤسسه/بانک بازديد امکان نمود تعهد شريک  -۱۰ ماده

 شريک نمايد، مطالبه را شريک فعاليت نحوه به مربوط گزارش خود تشخيص به اعتباري مؤسسه/بانک

  .نمايد تسليم مربوط مدارک ضميمه به و تهيه را مربوطه گزارش بالفاصله

 انجام به نحوي به را مشارکت موضوع مصارف و منابع مديريت گرديد؛ متعهد قرارداد اين امضاي با شريک - ۱۱ ماده

 موضوع ابرازي سود بعالوه اعتباري مؤسسه/بانک متعلقه الشرکهسهم مشارکت، دوره پايان در که رساند

 حساب به .................... مورخ تسهيالت درخواست برگ در مندرج ،شريک سوي از اعالمي ،مشارکت

 متعلقه الشرکههمس ؛گرديد متعهد و ملتزم شريک صورت اين غير در. گردد منظور اعتباري مؤسسه/بانک

 را اعتباري مؤسسه/بانک به وارده زيان و ضرر و مشارکت موضوع ابرازي سود بعالوه اعتباري مؤسسه/بانک

  . نمايد پرداخت و تأمين خود اموال از تبرعاً و صلح

 از پس مدني مشارکت مشترک حساب مانده مشارکت، هايهزينه تمامي وضع از پس قرارداد، مدت پايان در - ۱۲ ماده

 سهم درصد ............ نسبت به مذکور سود و باشدمي مشارکت سود دهندهنشان شرکا از يک هر سرمايه برداشت

 در. شد خواهد تقسيم شريک و اعتباري مؤسسه/بانک بين شريک سهم درصد .............. و اعتباري مؤسسه/بانک

  :گردد فسخ دليل هر به مدت انقضاي از قبل قرارداد که صورتي

 سهم و تقسيم شريک و اعتباري مؤسسه/بانک بين ماده اين در مذکور تناسب به باشد محاسبه قابل سود چهچنان اوالً؛

  شد؛ خواهد منظور وي حساب به شريک

 اعتباري مؤسسه/بانک موافقت مورد قيمت يا روز قيمت به باشد، نرفته فروش به مشارکت موضوع که صورتي در ثانياً؛

 تناسب به حاصل سود و واريز مدني مشارکت مشترک حساب به آن وجه و خريداري شخصاً شريکتوسط 

  .شد خواهد منظور وي حساب به شريک سود سهم و تقسيم شريک و اعتباري مؤسسه/بانک بين فوق مقرر

  :نمود تعهد قرارداد اين موجب به شريک  -۱۳ ماده

 فروش قابل حصه بالفاصله اعتباري، مؤسسه/بانک درخواست صورت در و مشارکت مدت پايان در - ۱- ۱۳

 و سود ،اعتباري مؤسسه/بانک پرداختي الشرکهسهم اصل مبلغ به حداقل را اعتباري مؤسسه/بانک

 مؤسسه/بانک نظارت و هماهنگي با يا و خريداري ،حاضر قرارداد طبق شده انجام هايهزينه ساير
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 مؤسسه/بانک سوي از که محاسباتي جدول طبق و رسانده فروش به ثالث شخص به را آن اعتباري،

  .نمايد حساب تسويه اعتباري مؤسسه/بانک با رسد،مي شريک رؤيت به اعتباري

 ثالث اشخاص يا شخص طرف از شريك عليه قانوني و قضايي اقدام ،جهتي و علت هر به هرگاه -۲- ۱۳

 رفع ،نگردد ميسر شريك طرف از مشاركت موضوع انجام عنوان هر هب كه نحوي به ،گيرد صورت

 زيان و ضرر جبران مسئول شريک و بوده شريك عهده هب امر مسئوليت همچنين و مانع و اشكال

 .بود خواهد مشاركت موضوع اجراي در خيرتأ از ناشي عواقب و اعتباري مؤسسه/بانك

 اين مفاد از اعتباري، مؤسسه/بانک تشخيص به قرارداد اين مدت اثناي در شريک که مواردي در -۳- ۱۳

سهم اصل بايستمي اعتباري مؤسسه/بانک اعالم محض به و تخلف تاريخ از نمايد، تخلف قرارداد

 درصد )انتظار مورد سود نرخ( ................. معادل ايجريمه همراه به اعتباري مؤسسه/بانک پرداختي الشرکه

 انجام هايهزينه ساير و شده سپري مدت تناسب به اعتباري، مؤسسه/بانک پرداختي الشرکهسهم

  .نمايد پرداخت اعتباري مؤسسه/بانک به را حاضر قرارداد طبق شده

 با کامل تسويه تاريخ تا سررسيد تاريخ از مقرر،د سررسي در وجوه پرداخت عدم صورت در -۴- ۱۳

 تشخيص به قرارداد اين مدت اثناي در شريک که مواردي در چنينهم و اعتباري مؤسسه/بانک

 توسط اخير تخلف اعالم تاريخ از نمايد، تخلف قرارداد اين مفاد از اعتباري مؤسسه/بانک

 دين، تأديه تأخير التزام وجه عنوان به خود، نشده تأديه وجوه بر عالوه مبلغي اعتباري، مؤسسه/بانک

، »الوصول مؤسسات اعتباري گذشته، معوق و مشکوک نامه مطالبات سررسيد آيين«که بر اساس مفاد 

 فرمول طبقهيأت وزيران و  ۳/۸/۱۳۸۸هـ مورخ ۴۱۴۹۸ت/۱۵۳۹۶۵نامه شماره  موضوع تصويب

  :نمايد پرداختگردد،  محاسبه و اعالم مي اعتباري مؤسسه/بانکتوسط  زير

  

  

  

 به اعتباري مؤسسه/بانک پرداختي الشرکهسهم اصل از مانده شامل ماده اين فرمول در مندرج مطالبات مانده  -۱ تبصره

  .گرديد آن پرداخت به ملزم و تقبل الزم خارج عقد ضمن شريک که باشدمي انتظار مورد سود عالوه

  مطالبات مانده × )سود متعلقه+دينتأديهتأخيرالتزاموجهنرخ(×روز تعداد          

  ۱۰۰* تعداد روزهاي واقعي سال                    
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 تخلف شريک ناشي از ارايه اطالعات که مواردي خصوص در دين تأديه تأخير التزام وجه محاسبه مبناي - ۲ تبصره 

 موضوع قرارداد باشد،در محلي خارج از  مصرف تسهيالت قرارداد و يا اين اجراي و انعقاد در مؤثر نادرست

  .باشدمي حاضر قرارداد انعقاد تاريخ

ها توسط  پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسيد تسهيالت و عدم بازپرداخت آن اعتباري مؤسسه/بانک -۱۴ماده  

) ۱(از طريق موارد مندرج در تبصره ماده  ار موضوعبايد شريک و يا بالفاصله پس از حال شدن ديون شريک، 

  .رساندب انگذار/و وثيقه گذار ضامنين/هاي اعالمي احتمالي، به اطالع ضامن اين قرارداد و اصالحيه

، شريکضامنين با علم و اطالع و وقوف كامل راجع به مندرجات اين قرارداد و كميت و كيفيت تعهدات /ضامن -۱۵ماده 

هايي كه در ارتباط با انجام موضوع اين قرارداد به عهده انجام كليه تعهدات و پرداخت بدهيمشتركاً و متضامناً، 

مؤسسه اعتباري به استناد اين قرارداد حق دارد عالوه بر مراجعه به /است را تعهد نمودند و بانك شريک

را مطالبه و وجوه متعلقه را ، به هريك از ضامنين، منفرداً و يا مشترکاًً مراجعه و ايفاي تعهدات قرارداد شريک

 .وصول نمايد

 اختيار و اجازه اعتباري مؤسسه/بانک به رجوع غيرقابل طور به الزم، خارج عقد طي ضامنين/ضامن و شريک -۱۶ ماده

 در و سررسيد از پس غيرمستقيم يا مستقيم از اعم را قرارداد اين ناشي از خود مطالبات هرگونه که دادند

 مؤسسه/بانک نزد آنان اسناد و اموال ،)ارزي و ريالي( هاحساب از يک هر موجودي از ،پرداخت عدم صورت

 به و نموده برداشت اجرايي يا قضائي حکم به نياز بدون و رأساً اعتباري مؤسسات و هابانک ساير يا و اعتباري

 به را آن اعتباري مؤسسه/بانک باشد ارزي صورت به وجوه که صورتي در. نمايد منظور شريک بدهي حساب

 مؤسسه/بانک اقدام. نمايدمي برداشتو  محاسبه ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک سوي از اعالمي نرخ

 .باشدمي االجراالزم و اعتراض غيرقابل ضامنين/ضامن و شريک براي خصوص اين در اعتباري

 پرداخت اعتباري مؤسسه/بانک بهيا به تعويق افتادن مطالبات اين قرارداد  سررسيد از پس که وجوهي هرگونه ـ۱ تبصره

 جزء سه بين مابقي و شده منظور قانونی هایهزينه بابت ابتدا شود،مي برداشت اسناد و اموال و هاحساب از يا و

  .شودمي بالنسبه تسهيم دين تأديه تأخير التزام وجه و سود ،تسهيالت اصل مانده

ضامنين، از /به شريک و ضامن اخطاريه سه ارسال از پس را ماده اين موضوع اقدامات اعتباري مؤسسه/بانک ـ۲ تبصره

 هر براي روز ۱۰ مهلت با واحتمالي  هاي اعالمي اين قرارداد و اصالحيه) ۱(ماده  طريق موارد مذکور در تبصره

  .نمايدمي اجرايي مزبور، هاياخطاريه از يک
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 تخلف تشخيص و است اعتراض غيرقابل و معتبر مورد هر در اعتباري مؤسسه/بانک هايحسابصورت و دفاتر - ۱۷ ماده

 تفسير و تعبير و بوده اعتباري مؤسسه/بانک با قرارداد اين تعهدات و شرايط از يک هر يا و مقررات از

 نظر از اعتباريمؤسسه /هاي بانک حسابصورتدفاتر و . باشدمي شريک قبول مورد اعتباري مؤسسه/بانک

 محاسبات اجرائيه يا صدور جهت ثبت اجراي دواير و ادارات و رسمي اسناد دفاتريا  و اعالم به مراجع قضايي

 به نسبت اعتراض و ايراد هرگونه حق شريک و باشدمي کافي مورد هر اجرائي در عمليات جريان در بعدي

 بانك حقوق كليه استيفاي تا را ثبت اجراي و اعتباري مؤسسه/بانك ياجراي اقدامات و محاسبات و آن مندرجات

  .نمود ساقط و سلب خود از قرارداد موضوع ديون و تعهدات ايفاي و

 قبول ضمن و بوده برگشت قابل مؤسسه اعتباري/بانک محاسبات در اشتباه هرگونه نمودند توافق طرفين - تبصره

  .ندنماي اقدام مربوطه اوراق و اسناد اصالح و تنظيم به نسبت ،اصالحي محاسبات

 كليه پرداخت نمايد، اجرائيه صدور درخواست خود مطالبات وصول براي اعتباري مؤسسه/بانک هرگاه  - ۱۸ ماده

 ناگزير بانك صورتيكه در همچنين و اجرائي امور در الوکالهحق تعرفه نامهآئين معادل مبلغي و اجرايي هاي هزينه

 خسارات و قضايي نماينده يا وكيل الوكاله حق و دادرسي و قضايي هايهزينه گردد، قضايي اقدامات به توسل از

 ساير انجام بر عالوه که بوده شريک ذمه بر )اعتباري مؤسسه/بانك اعالم و تشخيص طبق( جهت هر از

  .باشدمي آن پرداخت به ملزم تعهدات،

 مؤسسه/بانک اوليه اقدام و نمايد اقدام خود مطالبات وصول جهت طريق هر از تواندمي اعتباري مؤسسه/بانک  -۱۹ ماده

  .بود نخواهد خود مطالبات وصول جهت ديگر طرق يا طريق به بعدي اقدامات از مانع اعتباري

  :ذيل مشروحه وثايق/ وثيقه قرارداد، اين از ناشي تعهدات انجام حسن تضمين منظور به -۲۰ ماده

  )گردد ذکر مأخوذه وثايق/ وثيقه کامل مشخصات(
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 فرزند ............................................................... خانم/آقاي )باشد حقيقي شخص که صورتي در( ان/گذاروثيقه يا و شريک توسط

 شماره ................................. صدور محل ........................... شناسنامه شماره ................................ تولد تاريخ ...............................

 ..................................................................... کدپستي ............................................................... کد ملي .............................. شناسنامه سريال

 ..................................................................................................................................................................................................................... نشاني به

پست الکترونيک  .........................................................شماره تلفن همراه  ......................................................ثابت  تماس شماره

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

مورخ  ..................................................... شماره به شده ثبت ................................................... شرکت )باشد قيوحق شخص که صورتي در( 

 ملي شناسه .................................................................. اقتصادي کد ............................... هايشرکت ثبت اداره ...............................

 شماره ...................................... فرزند ....................................... خانم/آقاي امضاي با ..........................................................................

 شرکت ........................ سمت با ....................................................................... کد ملي .......................... تولد تاريخ .................. شناسنامه

کد  ............................. تولد تاريخ ............................ شناسنامه شماره ..................................... فرزند ................................... خانم/آقاي و

 ............................................. شماره آگهي طبق شرکت مهر با و شرکت ............................... سمت با .............................................. ملي

 نشاني به ................................................................ کدپستي ........................... مورخ ............................................... شماره رسمي روزنامه

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

پست الکترونيک  ...............................................................................شماره تلفن همراه  ...............................................شماره تلفن ثابت 

 و قبض. گرديد مستقر اعتباري مؤسسه/بانک وثيقه در .......................................................................................................................

 مالک تحويل سالم و صحيح طور به مجدداً وثيقه مورد و آمد عمل به ماده اين در مندرج موردحسب  درخصوص اقباض

  . شد داده مالکين يا

 همچنين و گيردمي قرار وثيقه مورد چهآن هر ،اعتباري مؤسسه/بانک تقاضاي صورت در که نمود تعهد شريک  -۲۱ ماده

 به ساله همه ،آن انجام مدت در حاضر، قرارداد امضاي از پس را ردادقرا اين از ناشي عمليات موضوع اموال

 ساير و صاعقه سيل، زلزله، انفجار، سوزي،آتش برابر در باشد اعتباري مؤسسه/بانک موافقت مورد که مبلغي

 به خود هزينه به مجاز، بيمه هايشرکت از يکي نزد کندمي تعيين اعتباري مؤسسه/بانک که مرتبطي خطرات

 چنينهم کند، تسليم اعتباري مؤسسه/بانک به بالدرنگ را نامهبيمه نمايد، بيمه اعتباري مؤسسه/بانک نفع

 که صورتي در. دهد ارائه اعتباري مؤسسه/بانک به را بيمه تجديد مدارک بيمه، مدت انقضاء از قبل روز پانزده

 را وثائق و مشارکت موضوع تواندمي اعتباري مؤسسه/بانک ندهد انجام فوق شرح به را خود تعهدات شريک

 شريک حساب به يا مطالبه شريک از را شده هزينه مبلغ و نموده بيمه خود هزينه به شريک طرف از وکالتاً
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 مکلف شريک ضمناً. بود نخواهد شريک هايمسئوليت و تعهدات نافي مذکور وکالت است بديهي. نمايد منظور

  . دهد اطالع اعتباري مؤسسه/بانک و گربيمه به سريعاً شده، بيمه موارد به خسارت بروز صورت در است

 اين مفاد از ضامنين/ضامن يا و ان/گذاروثيقه يا و شريک ،اعتباري مؤسسه/بانک تشخيص به که صورتي در - ۲۲ ماده

 به خود مطالبات وصول جهت اجرائيه صدور به نسبت تواندمي اعتباري مؤسسه/بانک نمايند، تخلف قرارداد

  .نمايد اقدام يادشده اشخاص از هريک طرفيت

  :که گرديدند ملتزم و متعهد وثيقه، مورد مالکين يا مالک - ۲۳ ماده

 .نمايند خودداري وثيقه مورد عين به نسبت عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از -۱- ۲۳

 که اقدامي هر انجام از و ننمايند ايجاد تغييري وثيقه موارد در اعتباري مؤسسه/بانک موافقت بدون -۲- ۲۳

 .نمايند خودداري باشد وثيقه موارد بهاي نقصان موجب

 و مستحدثات فعلي، تجهيزات و تأسيسات مستحدثات، بر عالوه وثيقه مورد در که صورتي در -۳- ۲۳

 .بود خواهد وثيقه موارد جزء شود اضافه ديگري تجهيزات و تأسيسات

 هايطرح اجراي معرض در وثيقه موارد از قسمتي يا تمام سند اين فک از قبل که صورتي در - ۴- ۲۳

 و مقامقائم اعتباري، مؤسسه/بانک گيرد، قرار آن امثال و شهرداري و دولتي هايشرکت و مؤسسات

 انجام را قانوني تشريفات کليه که است وثيقه مورد مالکين يا مالک فوت از بعد وصي و بالعزل وکيل

 يا تمام تملک قبال در ربطذي مؤسسه طرف از که را وجوهي مربوط، دفاتر و اسناد امضاء با و دهد

 و کسر از پس و کند دريافت قسطي يا نقدي صورت به شد، خواهد پرداخت وثيقه موارد از قسمتي

 در ملک، بهاي هرگاه. نمايد وصول وجه باقيمانده محل از را خود مطالبات متعلقه، هايهزينه احتساب

 به را سپرده وجوه دريافت حق اعتباري مؤسسه/بانک باشد، شده سپرده دادگستري يا ثبت صندوق

 موارد يا و شده وصول وجوه که صورتي در .داشت خواهد خود مطالبات و متعلقه هايهزينه ميزان

 کليه گرديد متعهد ريکش ،ننمايد را اعتباري مؤسسه/بانک مطالبات تکافوي بند، اين موضوع وثيقه

 .بپردازد فوراً اعتباري مؤسسه/بانک به اعتباري، مؤسسه/بانک تشخيص به بنا را خود هايبدهي

  .نمايند اخذ تأييديه اعتباري مؤسسه/بانک از عنوان، هر تحت وثيقه مورد منافع انتقال از قبل - ۵- ۲۳
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 و تخليه را وثيقه مورد محل درآيد، اعتباري مؤسسه/بانک تملک به وثيقه مورد که صورتي در -۶- ۲۳

 انتقال سند نيز و قرارداد اين مفاد استناد به صورت اين غير در. نمايند اعتباري مؤسسه/بانک تحويل

 و تخليه را انتقال مورد امالک، و اسناد ثبت ادارات طريق از تواندمي  اعتباري مؤسسه/بانک اجرايي،

  .نمايد تصرف

 الزم خارج عقد ضمن حاضر، قرارداد شرايط تمامي نيز و اعتباري مؤسسه/بانک به تفويضي هايوکالت کليه - ۲۴ ماده

 توسط وکالت مورد اجراي حق سلب و غيره و امين و وکيل ضم و عزل حق سلب با و است معين طرفين براي

  .باشدمي موکل

 اشخاص به را قرارداد اين مطالبات اعتباري مؤسسه/بانک که صورتي در نمودند قبول ان/گذاروثيقه و شريک -۲۵ ماده

 انتقال تعهدات بابت کماکان و شده منتقل نيز الحق تعهدات به قرارداد اين وثايق و تضمينات کند، منتقل ديگر

  .باشد باقي وثيقه، و رهن در يافته

 اختيار در را ايشان اطالعات و داده هرگونه تواندمي اعتباري مؤسسه/بانک نمودند قبول ضامنين/شريک -۲۶ ماده

  .دهد قرار ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک تأييد مورد اعتبار سنجش شرکت

 مؤسسه/بانک به رجوع حق بدون التحرير،حق و الثبتحق جمله از حاضر قرارداد ثبت به مربوط هايهزينه کليه  -۲۷ ماده

  .است شريک عهده به کالً اعتباري،

 و اصالحات و» )بهره( ربا بدون بانکي عمليات قانون« ۱۵ ماده بقاطم و طرفين توافق اساس بر قرارداد اين - ۲۸ ماده

 هاي طرح و تسريع در قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانكي و كاهش هزينه«) ۷(و ماده  آن قانوني الحاقات

 داشته اختالفي آن مفاد در طرفين کهآن بدون ،»ها هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك اجراي طرح

 و باشدمي »االجراالزم رسمي اسناد اجرايي نامهآيين« مفاد تابع و بوده االجراالزم رسمي ودر حکم سند  باشند

 ندارند اختالفي گونههيچ آن به نسبت و پذيرفته را قرارداد مندرجات کليه که نمودند قبول کنندگانامضاء تمامي

 به نسبت نيز و قرارداد مفاد به نسبت را اعتراضي و ايراد هرگونه حق ان/گذاروثيقه و ضامنين/ضامن شريک، و

 از مرحله هر در شريک تعهدات ايفاي و خود مطالبات وصول براي اعتباري مؤسسه/بانک اجرايي اقدامات

  .نمودند اسقاط و سلب خود از صالحذي مراجع ساير و يثبت مراجع طريق از اجرايي عمليات
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 و ضامنين شريک، اعتباري، مؤسسه/بانک کامل يترؤ به و تنظيم نسخه  در و تبصره ۹ و ماده ۲۸ در قرارداد اين

 قانوني و حقوقي تبعات پذيرش و قرارداد اين مفاد از کامل آگاهي و اطالع به اقرار ضمن ايشان و رسيد گذارانوثيقه

  .گرديد تسليم آنها از هريک به قرارداد اين از نسخه يک و نمودند مبادرت آن صفحات تمامي امضاي به آن، از ناشي
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