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                                                مدنی مشارکت قرارداد

 رسمی 
   قرارداد طرفین -1ماده
 و هـا  دسـتورالعمل  هـا،  نامـه  آیـین  و اسـالمی  شـوراي  مجلس 8/6/1362 مصوب ربا بدون بانکی عملیات قانون براساس قرارداد این

 :  گردد می منعقد زیر کنندگان امضاء بین ایران، اسالمی جمهوري مرکزي بانک سوي از ابالغی هاي بخشنامه
   .......................................................................... نشانی به ............ کد.................... شعبه ............................ بانک -الف

   ،شود می نامیده بانک قرارداد این در پس این از که......................... خانم /آقاي نمایندگیا ب
    ؛)باشد حقیقی شخص گیرنده تسهیالت که درصورتی( -ب

 شناسـنامه  سـریال  شـماره  ............. صـدور  محـل  ................ شناسنامه شماره .......... تولد تاریخ ............ فرزند ........................خانم /آقاي
 نشــانی بــه ................... کدپســتی .................... اقتصــادي کــد ................................ خــارجی اتبــاع اختصاصــی شــماره /ملــی کــد ...........

 همـراه  تلفـن  شـماره  ................... ثابـت  تمـاس  شماره .................................................................................................................................................
 ....  ............................. الکترونیکی پست ..................

  )باشد حقوقی شخص گیرنده تسهیالت که درصورتی(
 کـد  ....... هـاي  شـرکت ثبـت   اداره ................... مـورخ  ...................... شـماره  بـه  شـده  ثبت .................................................................. شرکت

 ................................. خـانم  /آقـاي نماینـدگی   بـا  .................... خـارجی  اتباع اختصاصی شماره /ملی شناسه ................................. اقتصادي
 ..............................  خـارجی  اتبـاع  یاختصاصـ  شـماره / ملـی  کـد  ................. تولـد  یختـار  ................... شناسنامه شماره ................. فرزند
 بـه .................. پسـتی  کد ............... مورخ .............. شماره رسمی روزنامه منتشره در آگهی طبق امضاي مجاز شرکت / دارندگاندارنده

ــانی ــماره ............................................ نش ــاس ش ــت تم ــماره .................... ثاب ــن ش ــراه تلف ــت ................................. هم ــک پس  الکترونی
 .  شود می نامیده شریک قرارداد این در پس این از که .................................................

 )  بانک صالحدید حسب ضمانت اخذ درصورت(ضامنین ضامن/-ج
 )  باشد حقیقی شخص ضامنین /ضامن که درصورتی(

 شناسـنامه  سـریال  شـماره  ..................... صـدور  محـل  .......... شناسـنامه  شماره ............ تولد تاریخ ................ فرزند ............. خانم /آقاي
ــد ............... ــی ک ــد............. ........... مل ــتی ک ــه ............... پس ــانی ب ــماره ....................................................................... نش ــاس  ش ــتتم  ثاب

 .................................   الکترونیکی پست ............................. همراه تلفن شماره ........................
 )  باشد حقوقی شخص ضامنین /ضامن که درصورتی(

 ..................... اقتصـادي  کـد  .................. هـاي  شـرکت  ثبـت  اداره ............. مـورخ  ..................... شـماره ه بـه  شـد  ثبت .................... شرکت
 ملـی  کـد ..........  شناسـنامه  شـماره  ............ تولد تاریخ ................ فرزند........................  خانم /آقاي نمایندگی با ................... ملی شناسه

 مـورخ  .................. شـماره  رسـمی  روزنامـه در  منتشـره  آگهـی  طبـق  مجـاز شـرکت   حـق امضـاي  دارنـدگان   /دارنـده  ........................

 پسـت  ................... همـراه  تلفـن  شـماره  .............. ثابـت  تمـاس  شـماره  ............................. نشـانی  به ................... پستی کد ......................
  ....................   الکترونیک

 )  باشد حقیقی شخص(در صورتی که راهن/ راهنین  راهنین راهن/ -د
 شناسـنامه  سـریال  شـماره  ..................... صـدور  محـل  .......... شناسـنامه  شماره ............ تولد تاریخ ................ فرزند ............. خانم /آقاي

ــد ............... ــی ک ــد............. ........... مل ــتی ک ــه ............... پس ــانی ب ــماره ....................................................................... نش ــاس  ش ــتتم  ثاب
 .................................   الکترونیکی پست ............................. همراه تلفن شماره ........................

 )  باشد حقوقی شخص راهنین راهن/ که درصورتی(
 ..................... اقتصـادي  کـد  .................. هـاي  شـرکت  ثبـت  اداره .............مـورخ  ..................... شـماره ه بـه  شـد  ثبت .................... شرکت
 ملـی  کـد ..........  شناسـنامه  شـماره  ............ تولد تاریخ ................ فرزند........................  خانم /آقاينمایندگی  با ................... ملی شناسه

 مـورخ  .................. شـماره  رسـمی  روزنامـه منتشـره در   آگهـی  طبـق  مجـاز شـرکت   حـق امضـاي   / دارنـدگان دارنـده  ........................

 پسـت  ................... همـراه  تلفـن  شـماره  .............. ثابـت  تمـاس  شـماره  ............................. نشـانی  به ................... پستی کد ......................
 .................... الکترونیک
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 از یکی چنانچه. است ماده این در مندرج موارد همان ضامنین /ضامن و شریک ، بانک هاي تلفن و الکترونیک پست نشانی، :تبصره
. کنـد  ابالغ دیگر هاي طرف به کتبی صورت به را موضوع باید دهد تغییر را خود هاي تلفن و الکترونیک پست نشانی، مزبور اشخاص

 و اجرایـی  هـاي  اخطاریه و ها ابالغیه و مراسالت و مکاتبات کلیه باشد، نشده ابالغ دیگر طرف به کتباً فوق، موارد تغییر که وقتی تا
و یـا سـامانه ابـالغ الکترونیکـی      اسـت،  شـده  قید ماده این در که هایی تلفن و الکترونیک پست نشانی، طریق از مورد حسب غیره،

 .  گردد می تلقی شده ابالغ و شود می ارسالاوراق اجرائی 
  :  از است عبارت شود می نامیده طرح قرارداد این در پس این از که قرارداد موضوع -2ماده

اصـلی واقـع در بخـش .....    ... ...از .... .... فرعـی ...... واحد مسکونی در پالك ثبتی ......گذاري و اقدام در امر احداث و تکمیل ... سرمایه
ــه نشــانی     ــاریخ ..... صــادر گردیــده اســت ب ــه شــماره چــاپی ...... در ت حــوزه ثبتــی ...... ثبــت دفتــر ..... کــه ســند مالکیــت آن ب

ــورد   ............. ............................................................................................................................................... ــاختمان مـ ــت سـ ــد اسـ ــریک متعهـ شـ
مشارکت را با اسکلت ...... در ..... بلوك .... طبقه، مشتمل بر ........ واحد مسکونی با مجمـوع زیربنـاي ...... متـر مربـع مطـابق نقشـه       

. مورخ ......... صادره از ........ به شـرح مفـاد ایـن قـرارداد احـداث/ تکمیـل و       هاي مصوب و با رعایت پروانه ساختمانی شماره ............
 برداري نماید.   آماده بهره

 شـریک  اطـالع  بـه  مشـارکت،  موضـوع  طـرح  اجراي کل هزینه بانک، طرف از شده انجام هاي بررسی و ارزیابی به باتوجه -3ماده
 الشـرکه  سـهم  عنوان به ............................. )حروف به( ............................ مبلغ پرداخت با بانکبا قبول و موافقت شریک،  و است رسیده

 .  شدو مالک  شریک مشارکت موضوع طرح در درصد ............. نسبت به
 الشـرکه  سـهم  واریـز . نماید واریز بانک نزد مشترك حساب به را خود الشرکه سهم بانک که نمودند موافقت شریک و بانک -4ماده
 بـا  تـدریجی  صـورت  بـه  طرح پیشرفت با متناسب ماده این در مندرج مشترك حساب وجوه از استفاده و مشترك حساب به بانک

 .  گیرد می صورت قرارداد این شرایط رعایت
 مصـرف  بـه  را خـود  الشـرکه  سـهم  از بخشی شریک) باشد می شریک قبول مورد که( بانک توسط شده انجام ارزیابی طبق -5ماده

 مصـرف  بـه  بانـک  ئیـد أت و تشـخیص  به را مدنی مشارکت سرمایه گردید متعهد و رسانده مشارکت موضوع طرح از قسمتی اجراي
 مشـارکت  مشـترك  حسـاب  به نقداً را خود الشرکه سهم ، بانک درخواست محض به یا و برساند مشارکت موضوع طرح بقیه اجراي
 .  نماید واریز

 حسـاب  بـه  آن واریـز  یا و مشارکت طرح موضوع جهت اجراي در شریک الشرکه سهم شدن درمورد مصرف بانک تشخیص: تبصره
 موضوع مشارکت طرح درمحل قبلی شده برداشت وجوه شدن مصرف. باشد می االجرا الزم و معتبر شریک براي مشارکت، مشترك

 .  باشد می بانک کتبی تائید به موکول مرحله هر در ،الشرکه سهمو پرداخت 
 فسـخ  و رجـوع  حـق  ،الزم خـارج  عقـد  ضـمن  شـریک  و گردید تعیین ................. مدت به انعقاد زمان از قرارداد این مدت -6ماده

 .  نمود ساقط و سلب خود از را قرارداد
 بانـک  تأییـد و  نظـارت  بـا  و شـریک  عهـده  به تبرعاً جاري، قوانین و حاضر قرارداد مفاد رعایت با مدنی شرکت امور اداره -7ماده
 الزم مجوزهـاي  مدارك، اسناد،هاي مصوب،  پروانه ساختمانی و نقشه طبق را طرح اجراي گردید ملتزم و متعهد شریک و باشد می

 متوجـه  مسئولیتی گونه هیچ جهت این از و دهد انجام بانک نظارت وبا راساً مورد توافق از هر حیث و هر جهت اخذ شده قانونی و
  .باشد نمی بانک

: شریک در حکم امین است و بانک حق دارد پس از احراز قصور شریک در مدیریت شرکت مدنی از اذن خـود در مـدیریت   تبصره
تواند با استفاده از وجوه موجود در حساب مشترك مشارکت، نسـبت   اختیار صدور اجرائیه، میداشتن شریک رجوع نموده و ضمن 

خـود منظـور    الشـرکه  سـهم هاي اضافی را پرداخت و به عنوان افزایش  قتضاء هزینهاالبه تکمیل طرح موضوع مشارکت اقدام و عند
 نماید.  

 مـدیران  یـا  مـدیر  بـه  شـده  تحویـل  یا و حساب به شده واریز الشرکه سهم از بیش وجه، هیچ به که گردید متعهد شریک -8ماده
 اجـراي  هزینـه  بـر  اضـافه  هـاي  هزینه کلیه نمود تعهد و قبول شریک. باشد نمی مالی تعهدات وقبول معامله انجام به مجاز شرکت،

در  را مزبـور  هـاي  هزینه جمع شریک. نماید تخپردا و تأمین خود منابع و اموال از را »سه« هماد شرح به قرارداد این موضوع طرح
 افـزایش  و نیابـد  تغییري بانک الشرکه سهم که نمود قبول مزبور صلح عقد ضمن و نمود صلح بانک به ازاي دریافت مبلغ هزار ریال
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انتفاع از زمـین مـورد مشـارکت را     همچنین شریک حق. باشد نداشته قرارداد این در مندرج الشرکه سهم میزان در تاثیري ها هزینه
 در ازاي دریافت یک هزار ریال دیگر به بانک صلح نمود.

 جـاري  آن بـه  نسبت مشاعی اموال و احکام کلیه و بوده مشاع صورت به مشارکت، موضوع درطرح وشریک بانک مشارکت -9ماده
 و ایجاد حقوق بـراي اشـخاص ثالـث    منفعت و عین از اعم معامله هرگونه و مشترك مال افراز تقاضاي حق شریک همچنین. است

 .  نمود ساقط و سلب خود از حق فسخ و رجوع از قرارداد را ضمن عقد صلح فوقو  مشارکت موضوع اموال به نسبت
 بانـک  نظارت کتبی و تأییدو قبلی اطالع با قرارداد اجراي منظور به پیمانکاران یا و پیمانکار با شریک توسط قرارداد انعقاد :تبصره

 .  است اشکال بال
 گـزارش  خـود  تشـخیص  بـه  بانـک  که زمان هر در و فراهم طرح اجراي محل از را بانک بازدید امکان نمود تعهد شریک -10ماده

 بـه بانـک   مربـوط  مـدارك  ضـمیمه  بـه  و تهیـه  را مربوطه گزارش بالفاصله شریک نماید، مطالبه را شریک فعالیت نحوه به مربوط
 .  نماید تسلیم
 در کـه  رسـاند  انجام به نحوي به را مشارکت موضوع مصارف و منابع مدیریت ،گردید متعهد قرارداد این امضاي با شریک -11ماده
 غیـر  در. گـردد  منظـور  بانک حساب به مشارکت موضوع انتظار مورد سود عالوه به بانک متعلقه الشرکه سهم ، مشارکت دوره پایان
جـه التـزام ،   و ،مشارکت موضوعطرح  انتظار مورد سود عالوه به بانک متعلقه الشرکه سهم گردید متعهد و ملتزم شریک صورت این

 .  نماید پرداخت و تأمین خود اموال از تبرعاً و صلح بانک به را وارده زیان و ضرر ها و هزینه
 شـریک  ،مشـارکت  پایـان  در و بـوده ایـن قـرارداد   رد مندرج شرح شده به مشخص بخش مشاعی مالک طرفین هریک از -12ماده

) باشـد  مـی  انتظـار  مورد سود و سرمایه اصل با برابر حداقل که( بانک تقویم به و روز قیمت به را بانک الشرکه سهم که استتعهد م
 عـزل  بـال  وکیل را بانکهشت،  ماده موضوع صلح عقد ضمن شریک. نماید پرداخت بانک به را الشرکه سهم بهاي و نموده خریداري

 بـه  خـود  الشرکه سهم فروش به نسبت تواند میبانک  ورزد، خودداري الشرکه سهم وخرید تعهد این اجراي از شریک اگر که قرارداد
.  بـود  خواهـد  بانـک  بـه  شریک قطعی بدهی شود، مشخص فوق ترتیب به که الشرکه سهم بهاي صورت این در نماید اقدام شریک
  .  نماید واگذار داند می صالح که دیگري شخص هر به را خود الشرکه سهم که دارد اختیار و حق بانک اینکه ضمن

بانک به قیمت روز بیش از اصل سـرمایه و سـود مـورد     الشرکه سهمارزیابی  ، چنانچهمندرج در این قرارداد تبصره: در تمامی موارد
شـریک   بـه خریـدار/  بانـک   الشـرکه  سـهم ، مبلغ تعیین شده توسط ارزیاب بانک، مبناي تعیین قیمت واگذاري باشد می انتظار اعال
 خواهد بود.

 :  نمود تعهد قرارداد این موجب به شریک -13ماده
بـه قیمـت روز بـر اسـاس      را بانک فروش قابل حصه بالفاصله بانک، درخواست صورت در و مشارکت مدت پایان یا اثناء در -13-1

 خریـداري  حاضر، قرارداد طبق شده انجام يها هزینه سایر و سود ، بانک پرداختی الشرکه سهم اصل مبلغ به حداقلتقویم بانک که 
 سـوي  از که محاسباتی جدول طبق و رسانده فروش به ثالث شخص به را آن بانک،کتبی و قبلی  تأییدو  نظارت و هماهنگی با یا و

 .  نماید حساب تسویه بانک با ،رسد می شریک رویت به بانک
 کـه  نحـوي  بـه  گیرد صورت ثالث اشخاص یا شخص طرف از شریک علیه قانونی و قضایی اقدام جهتی، و هرعلت به رگاهه -13-2
 شـریک  عهـده  بـه  امـر  مسـئولیت  همچنین و مانع و اشکال رفع نگردد، میسر شریک طرف از مشارکت موضوع انجام عنوان هر به

 .  بود خواهد مشارکت موضوع اجراي در تأخیر از ناشی عواقب و بانک زیان و ضرر جبران مسئول شریک و بوده
 ایـن  در نمایـد،  تخلف قرارداد این مفاد از بانک تشخیص به یا پس از آن، قرارداد این مدت اثناي در شریک که مواردي در -3-13

 بـه  بانـک  الشـرکه  سـهم  خریـد  بـه  نسبت بایست می شریک بانک اعالم محض به و بانک حق فسخ قرارداد را خواهد داشت صورت
 حاصـل  و نمـوده  اقـدام  بـود  خواهد انتظار مورد سود اضافه به پرداختی الشرکه سهم اصل با برابر حداقل که الشرکه سهمارزش روز 

 وکالـت  از حاصل اختیار با دارد حق بانک شریک، اقدام عدم صورت در. نماید پرداخت بانک بهبانضمام وجه التزام متعلقه  را فروش
در ایـن صـورت مبلـغ    . نمایـد  اقـدام  به قیمت روز به شریک) الشرکه سهم(انتقال  فوق مراتب انجام به نسبت ،دوازده ماده موضوع

تعیین شده به عنوان طلب مسلم بانک و دین محقق شریک به بانک بوده و بر ذمه وي تعلق خواهد گرفت. بر ایـن اسـاس شـریک    
التـزام   پرداخت شده بانک و سود مورد انتظـار باضـافه وجـه    الشرکه سهماصل قبول نمود که مبلغ تعیین شده را که حداقل معادل 

 به بانک پرداخت نماید. ،باشد می ي انجام شدهها هزینهاد به تناسب مدت سپري شده و سایر مندرج در این قرارد
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 و بانـک  بـا  کامـل  تسـویه  تـاریخ  تا سررسید تاریخ از مقرر، سررسید در قبلی مواد در مذکور وجوه پرداخت عدم درصورت -13-4
 تخلف اعالم تاریخ از نماید، تخلف قرارداد این مفاد از بانک تشخیص به قرارداد این مدت اثناي در شریک که مواردي در همچنین

 بانـک  توسـط  زیـر  فرمـول  طبـق  کـه  دیـن،  دیـه أت تأخیر التزام وجه عنوان به نشده، دیهأت وجوه بر عالوه مبلغی بانک توسط اخیر
 :  نماید پرداخت گردد می اعالم و محاسبه

  مطالبات مانده)*  متعلقه سود+  درصد 6*(روز تعداد
 100 *سال واقعی روزهاي تعداد

 انتظـار  مـورد  سـود  عـالوه  بـه  بانک پرداختی الشرکه سهم اصل از مانده شامل ماده این فرمول در مندرج مطالبات مانده :1تبصره
 .  گردید آن پرداخت به ملزم و تقبل الزم خارج عقد ضمن شریک که باشد می

 ثرؤمـ  نادرسـت  اطالعـات  ارائه از ناشی شریک تخلف که مواردي خصوص در دین دیهأت تأخیر التزام وجه محاسبه مبناي :2تبصره
 در بانـک  توسـط  مبالغ پرداخت تاریخ باشد، قرارداد موضوع از خارج محلی در تسهیالت مصرف یا و قرارداد این اجراي و انعقاد در

    .باشد می حاضر قرارداد اجراي
 حـال  از پـس  بالفاصله ویا شریک توسط آنها بازپرداخت عدم و تسهیالت سررسید از ماه دو حداکثر گذشت از پس بانک -14ماده
 اطـالع  بـه  احتمـالی،  اعالمی هاي اصالحیه و قرارداد این 1ماده تبصره در مندرج موارد طریق از را موضوع باید شریک، دیون شدن
 .  برساند گذاران وثیقه و ضامنین /ضامن
 مشـترکاً  شریک، تعهدات کیفیت و وکمیت قرارداد این مندرجات به راجع کامل وقوف و اطالع و علم با ضامنین /ضامن -15ماده

 تعهـد  را اسـت  شـریک  عهـده  بـه  قـرارداد  ایـن  موضوع انجام با ارتباط در که هایی بدهی پرداخت و تعهدات کلیه انجام متضامناً و
 و مراجعـه  مشـترکاً  یـا  و منفـرداً  ضـامنین،  از هریک به شریک، به مراجعه بر عالوه دارد حق قرارداد این استناد به بانک و نمودند
   .نماید وصول را متعلقه وجوه و مطالبه را قرارداد تعهدات ایفاي
 مطالبـات  هرگونـه  که دادند اختیار و اجازه بانک به رجوع قابل غیر طور به الزم خارج عقد طی ضامنین /ضامن و شریک -16ماده
 بانـک  نـزد  آنان اسناد و اموالو ) ارزي و ریالی( حسابها از یک هر موجودي از پرداخت، عدم صورت در را قرارداد این از ناشی خود

 منظـور  شـریک  بـدهی  حساب به و نموده برداشت اجرایی یا قضایی حکم به نیاز وبدون راساً اعتباري مؤسسات و ها بانک سایر یا و
 و محاسـبه  ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک سوي از اعالمی نرخ به را آن بانک باشد ارزي صورت به وجوه که درصورتی. نماید

 .  باشد می االجرا الزم و اعتراض غیرقابل ضامنین /ضامن و شریک براي خصوص این در بانک اقدام. نماید می برداشت
 و امـوال  و ها حساب از یا و پرداخت بانک به قرارداد این مطالبات افتادن تعویق به یا سررسید از پس که وجوهی هرگونه :1تبصره
 وجـه  و سـود  تسهیالت، اصل مانده جزء سه بین مابقی و شده منظورو قضائی  قانونی يها هزینه بابت ابتدا ،شود می برداشت اسناد
 .  شود می بالنسبه تسهیم دین دیهأت تأخیر التزام

 در مـذکور  مـوارد  طریـق  از ضـامنین  /ضـامن  و شـریک  به اخطاریه سه ارسال از پس را ماده این موضوع اقدامات بانک :2تبصره
. نمایـد  می اجرایی مزبور، هاي اخطاریه از یک هر براي روز 10 مهلت با و احتمالی اعالمی هاي اصالحیه و قرارداد این 1ماده تبصره
 یـاد  هـاي  اخطاریه ارسال به نسبت سپس و نموده اقدام حساب موجودي و برداشت توقیف به نسبت ابتدا بانک کار، این انجام براي
 .   نمود خواهد اقدامو نهایتاً واریز مبالغ به حساب بدهی شریک  شده
 از تخلـف  تشـخیص  و اسـت  از سـوي شـریک   اعتـراض  قابـل  غیر و معتبر مورد هر بانک در هاي حساب صورت و دفاتر -17ماده

 صـورت  و دفـاتر . باشد می شریک قبول مورد بانک تفسیر و وتعبیر بوده بانک با قرارداد این تعهدات و شرایط از هریک یا و مقررات
 یـا  اجرائیـه  صـدور  جهـت  ثبـت  اجـراي  ایـر ود و ادارات و رسـمی  اسناد دفتر یا و قضایی مراجع به اعالم نظر از بانک هاي حساب

 منـدرجات  بـه  نسـبت  اعتراض و ایراد هرگونه حق شریک و باشد می کافی مورد هر در اجرایی عملیات جریان در بعدي محاسبات
بـه   قـرارداد  موضوع دیون و تعهدات ایفاي و بانک حقوق کلیه استیفاي تا را ثبت اجراي و بانک اجرایی اقدامات و محاسبات و آن

   .نمود ساقط و سلب خود ازطور منجز و غیرقابل عدول 
 بـه  نسـبت  اصـالحی،  محاسـبات  قبـول  وضـمن  بوده برگشت قابل بانک محاسبات در اشتباه هرگونه نمودند توافق طرفین :تبصره
   .نمایند اقدام مربوطه اوراق و اسناد اصالح و تنظیم

 معـادل  ومبلغـی  اجرایی يها هزینه کلیه پرداخت نماید، اجرائیه صدور درخواست خود مطالبات وصول براي بانک هرگاه -18ماده
 يهـا  هزینـه  گـردد،  قضـایی  اقـدامات  به توسل از ناگزیر بانک که صورتی در همچنین و اجرائی امور در الوکاله حق تعرفه نامه آیین
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 ذمـه  بـر )  بانـک  اعالم و تشخیص طبق( جهت هر از خسارات و قضایی نماینده یا وکیل الوکاله حق کارشناسی و دادرسی و قضایی
 بـرون  طریق از یا راساً را شده یاد اقدامات تواند می بانک. باشد می آن پرداخت به ملزم تعهدات، سایر انجام بر عالوه که بوده شریک
 .   نماید منظور شریک بدهی حساب به را مصروفه يها هزینه و داده انجام ثالث اشخاص خدمات خرید و سپاري

 به بعديهمزمان یا  اقدامات از مانع بانک اولیه اقدام و نماید اقدام خود مطالبات وصول جهت طریق هر از تواند می بانک -19ماده
 .  بود نخواهد خود مطالبات وصول جهت دیگر طرق یا طریق
 اقـرار  ضـمن  شریک و نمود پرداخت شریک به سال ده مدت به الحسنه قرض ریال هزارده  مبلغ شریک تقاضاي به بانک -20ماده

 نمایـد.  مسـترد  بانـک  بـه  را مـذکور  مبلـغ  مـورد  حسب مذکور مدت پایان در یا قرارداد تسویه هنگام به نمود تعهد آن دریافت به
تعیین تکلیـف   تا را قرض مبلغ پرداخت و استرداد و قرض عقد فسخ حق هشت این قرارداد، ماده صلح عقد ضمن شریک همچنین

  .نمود ساقط و سلب خود از بانک مطالبات کامل تسویهمشارکت و 
 تسویه و استرداد تضمین وهمچنین ،و بازپرداخت تسهیالت قرارداد این از ناشی تعهدات اجراي حسن تضمین منظور به -21ماده
 و قـبض . گردیـد  مسـتقر  بانـک  وثیقـه  در انگذار وثیقه یا و شریک سطتو ذیل وثایق/ وثیقه ،قرارداد این ده بیستما موضوع قرض

 مـالکین  یا مالک تحویل سالم و صحیح طور به مجدداً وثیقه مورد و آمد عمل به ماده این در مندرج وثیقه مورد درخصوص اقباض
دارد و بانـک حـق    از تعهدات شریک در رهن بانک قرارمیزان از مطالبات بانک ناشی  تمام وثیقه درمقابل هر. شد داده وثیقه مورد

  مقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت ازتمام وثیقه استفاده نماید.   دارد براي وصول هر
    گروگان عبارت است از:

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

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

ننموده و مـورد  که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچگونه حقی براي غیر ایجاد  اقرار نمود گذار وثیقه راهن/: تبصره
کامـل بـدهی فـک شـود،     دلیـل گروگـان قبـل از اسـتهالك      باشد. لذا شریک مکلف گردید چنانچه به هـر  رهن مستحق غیر نمی

 درصـورت هاي بانک که تکافوي مطالبات بانک را بنماید اقـدام نمایـد.    بالفاصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط گروگان
 بـه  نسـبت  بایسـت  مـی  شریک بانک اعالم محض به . در این صورتبانک حق فسخ این قرارداد را خواهد داشتعدم اقدام شریک، 

نمایـد. ضـمناً    اقـدام  گردد میوفق مفاد مندرج در این قرارداد تعیین  که الشرکه سهمارزش روز  و پرداخت انکب الشرکه سهم خرید
بـه ارزش روز بـه    الشـرکه  سـهم انتقـال  (فـوق   مراتب انجام به نسبت ،دوازده ماده موضوع وکالت از حاصل اختیار با دارد حق بانک

  .نمایدو مطالبات حاصل را به نحو مقتضی وصول  اقدام شریک)
 امـوال  همچنـین  و گیـرد  می قرار وثیقه مورد نچهآ هر بانک، تقاضاي درصورت که نمود تعهد راهن /گذار وثیقه/ شریک -22ماده 

 بانک موافقت مورد که مبلغی به ساله همه، نآ انجام مدت در حاضر، قرارداد امضاي از پس را قرارداد این از ناشی عملیات موضوع
 بیمه هاي شرکت از یکی نزد کند می تعیین بانک که مرتبطی خطرات سایر و صاعقه ،،سیل زلزله ،انفجار سوزي، تشآ برابر در باشد

 مـدت  انقضـاء  از قبل روز پانزده همچنینکند.  تسلیم بانک به بالدرنگ را نامه بیمه و نماید بیمه بانک نفع به خود هزینه به مجاز،
 توانـد  مـی  بانـک  ندهـد  انجـام  فـوق  شرح به را خود تعهدات شریک که صورتی در. دهد ارائه بانک به را بیمه تجدید مدارك بیمه،

 حسـاب  بـه  یـا  مطالبه شریک از را شده هزینه مبلغ و نموده بیمه خود هزینه به شریک طرف از وکالتاً را وثایق و مشارکت موضوع
در هـر صـورت پرداخـت    . بـود  نخواهـد  شـریک  هـاي  ومسـئولیت  تعهـدات  نـافی  مـذکور  وکالت است بدیهی. نماید منظور شریک

 شـریک  ضمناً نامه مربوط توسط شریک نزد بانک خواهد بود. ي بیمهها هزینه تأمیننامه و یا  بانک موکول به ارائه بیمه الشرکه سهم
 بانـک  کـه  صورتی در. دهد اطالع بانک و گر بیمه به سریعاً شده، بیمه موارد به خسارت بروز درصورت است مکلف راهن گذار/ وثیقه
 تـا  قراردهـد  شریک یا گذار وثیقه اختیار در را دریافتی مبالغ که دارد حق ،نماید می اقدام بیمه شرکت از خسارت دریافت به نسبت
 قـرارداد  این موضوع شریک بدهی حساب به را دریافتی مبالغ اینکه یا نمایند اقدام وثیقه مورد بازسازي و تعمیر و اصالح به نسبت
 .   نماید منظور

 بانـک  ،نمایند تخلف قرارداد این مفاد از ضامنین /ضامن یا راهن /گذار وثیقه یا و شریک بانک، تشخیص به که درصورتی -23ماده
 .  نماید اقدام شده یاد اشخاص از یک هر طرفیت به خود مطالبات وصول جهت اجرائیه صدور به تبنس تواند می

 :  که گردیدند ملتزم و متعهد وثیقه، مورد مالکین یا مالک راهن و شریک و -24ماده
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تحـت هـر عنـوان حتـی بـه      و طرح موضوع مشارکت  وثیقه موردو منافع  عین به نسبت عنوان هر تحت معامله هرگونه از -24-1
هرگونه نقل و انتقال عین، منافع و سـایر حقـوق متصـوره    بنابراین  صورت صلح و وکالت بدون اجازه کتبی بانک خودداري نمایند.

 .  باشد میبدون موافقت بانک باطل و از درجه اعتبار ساقط  و طرح موضوع مشارکت شرعی و عرفی و قانونی موارد وثیقه
 باشـد  وثیقـه  مـوارد  بهاي نقصان موجب که هراقدامی انجام از و ننمایند ایجاد تغییري وثیقه موارد در بانک موافقت بدون -24-2

 .  نمایند خودداري
 تجهیـزات  و تأسیسـات  و مسـتحدثات  فعلـی،  تجهیـزات  و تأسیسـات ، مسـتحدثات  بر عالوه وثیقه مورد در که صورتی در -24-3

 .  بود خواهدو رهن  وثیقه موارد جزء شود اضافه دیگري
 هـاي  طـرح  اجـراي  معرض در یا طرح موضوع مشارکت، وثیقه موارد از قسمتی یا تمام ،سند این فک از قبل که درصورتی -24-4

 یـا  مالـک  فـوت  از بعـد  وصـی  و بالعزل وکیل و مقام قائم ،بانک گیرد، قرار آن امثال و شهرداري و دولتی هاي شرکت و مؤسسات
 وجـوهی  مربوط، دفاتر و اسناد امضاء با و دهد انجام را قانونی تشریفات کلیه که است یا طرح موضوع مشارکت وثیقه مورد مالکین

 طیاقسـ ا یـا  نقـدي  صـورت  بـه  شـد،  خواهـد  پرداخت وثیقه موارد از قسمتی یا تمام تملک قبال در ذیربط سسهؤم طرف از که را
 ملـک  بهـاي  هرگاه. نماید وصول وجه مانده باقی محل از را خود مطالبات ،متعلقه يها هزینه احتساب و کسر از پس و کند دریافت

 خواهـد  خـود  مطالبات و متعلقه يها هزینه میزان به را سپرده وجوه دریافت حق بانک باشد، سپرده دادگستري یا ثبت صندوق در
 گردیـد  متعهـد  شـریک  ننمایـد،  را بانـک  مطالبات تکافوي بند این موضوع وثیقه موارد ویا شده وصول وجوه که درصورتی. داشت
 .  بپردازد فوراً  بانک تشخیص به بنا را خود هاي بدهی کلیه
 .  نمایند اخذ کتبی تائیدیه بانک از عنوان هر تحت وثیقه مورد منافع انتقال از قبل -24-5
در غیر ایـن صـورت بانـک    . نمایند بانک تحویل و تخلیه را وثیقه مورد محل درآید، بانک تملک به وثیقه مورد که درصورتی-24-6
صـالح قضـائی    به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرائی از طریق ادارات ثبت اسناد و امـالك و یـا مراجـع ذي    تواند می

 ملک مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید.
پس از تکمیل طرح موضوع مشارکت نسـبت بـه اخـذ گـواهی پایانکـار و صـورتمجلس تفکیکـی و سـایر مـدارك الزم از           -24-7

 هاي ذیربط اقدام نماید. سازمان
 اسـت  معـین  طرفین براي که الزم خارج عقد ضمن حاضر، قرارداد شرایط نیزتمامی و بانک به تفویضی هاي وکالت کلیه -25ماده

 .  باشد می وغیره امین و وکیل ضم و عزل حق سلب با و
 دیگـر  اشـخاص  بـه  را قـرارداد  ایـن  مطالبـات  بانک که صورتی در نمودند قبول انگذار وثیقهراهن و  ضامنین وو شریک -26ماده

 وثیقـه  و رهن در یافته انتقال تعهدات بابت کماکان و شده منتقل نیز الحق تعهدات به قرارداد این وثایق و تضمینات کند، منتقل
 .  باشد باقی
 سنجش شرکت اختیار در را ایشان اطالعات و داده هرگونه تواند می بانک نمودند قبول گذار وثیقه راهن// ضامن /شریک -27ماده

 .  دهد قرار ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک ئیدأت مورد اعتبار
  شرایط عمومی -28ماده

توانـد هرگونـه اقـدامی بـراي وصـول       بانک میچنانچه شریک از ایفاي هریک از تعهدات ناشی از این قرارداد امتناع نماید  -28-1
اعمال نموده و هزینه هاي مربوطه را بـر اسـاس تشـخیص     »خرید خدمات سایر اشخاصمباشرتاً یا ازطریق « مطالبات معوق خود

بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرائی و قضائی گـردد،  که  خود محاسبه و به حساب بدهی وي منظور نماید. همچنین در صورتی
نماینده قضایی و خسـارات از هـر جهـت (طبـق      الوکاله وکیل و هاي ثبتی و اجرائی و قضائی و دادرسی و حق پرداخت کلیه هزینه

اصالحی قانون عملیات بـانکی بـدون ربـا     15تشخیص و اعالم بانک) بر ذمه شریک است که در اجراي تبصره یک الحاقی به ماده 
  مطالبه و وصول خواهد شد

چنانچه به تشـخیص بانـک احـراز     شریک اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است. لذا -28-2
نامـه پیشـگیري و    گونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهاي مـاده یـک آیـین    گردد شریک دراثر وقوع هر
ت وزیران مبادرت به انعقـاد ایـن قـرارداد و اسـتفاده از تسـهیالت بانـک       أهی 1383هاي اجرایی مصوب  مبارزه با رشوه در دستگاه

وصول مطالبات و همچنین سایر خسـارات وارده بـه خـود وفـق مفـاد ایـن        نسبت به فسخ مشارکت ونموده است، بانک حق دارد 
یص و اقـدامات بانـک را از خـود    / ضامن حق هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخگذار وثیقه /قرارداد اقدام نماید و شریک/ راهن

    .سلب و ساقط نمود
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هاي اجرایی آن، شریک ضمن تعهد به رعایـت قـانون و سـایر     نامه و دستورالعمل آییندر اجراي قانون مبارزه با پولشویی و  -28-3
بانک در این خصـوص،   مقررات و ضوابط مبارزه با پولشویی و همچنین ارائه اطالعات، مدارك و مستندات دقیق و صحیح مورد نیاز

صورت صـحیح  ه اقرار و تصریح نمود که آخرین اطالعات و مشخصات سجلی، ثبتی و پستی خود و مستندات و مدارك مربوطه را ب
متعهد گردید درصورت هرگونه تغییر در مشخصات سجلی (درمورد اشخاص حقیقـی) و   و انک اعالم و ارائه نموده است،و بروز به ب

(درمورد اشخاص حقوقی)، بالفاصله نسـبت بـه    مجاز يت مدیره/ صاحبان امضائنامه/ اساسنامه/ تصمیمات هیثبتی اعم از شرکت 
 اعالم تغییرات و بروزرسانی اطالعات ارائه شده با مستندات مربوطه ضمن تسلیم مدارك الزم به بانک و سازمان ثبت احوال کشـور 

 اقدام نماید.   )حسب مورد(
خدمات موضوع این قرارداد اسـتفاده نمـوده و در ایـن خصـوص بـراي دیگـران        /اشرتاً از تسهیالتیک متعهد شد مبهمچنین شر

خـدمات   ترتیبی که براي سایر اشخاص تحت هیچ عنوان جزئاً یا کالً امکان اسـتفاده از تسـهیالت/  ه هیچگونه حقی ایجاد ننماید ب
درصـورت تشـخیص بانـک مبنـی بـر تخلـف وي از        و همچنینموضوع این قرارداد فراهم نشود و درصورت اقدام خالف این تعهد، 

خدمات موضوع این قـرارداد بـه    جلوگیري از ارائه تسهیالت/و  بانک حق دارد ضمن فسخ قرارداد مشارکتهریک از تعهدات فوق، 
که حداقل برابر با اصل مبلـغ پرداختـی بـه اضـافه      الشرکه سهم خود به شریک به ارزش روز الشرکه سهم، نسبت به فروش  شریک

. در این صورت مبلـغ تعیـین شـده بـه عنـوان      داد خواهد بود اقدام نمایدرسود مورد انتظار و وجه التزام متعلقه طبق مفاد این قرا
در  داخـت نمایـد.  طلب سهم بانک و دین محقق شریک بوده و شریک قبول و تعهد نمود بالفاصله مبلغ تعیین شده را بـه بانـک پر  

بانک حق دارد جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقـدام نمایـد و   غیر این صورت 
    .شریک حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود

 را مـدنی  مشـارکت  قـرارداد  وي ورثه چنانچه) است حقیقی شخص شریک که هنگامی در( شرکاء /شریک فوت صورت در -28-4
 خواهـد  قـرارداد  ایـن  تنفیذ و ضاما منزله به بانک به وراث کتبی قبولی اعالم( ماند خواهد باقی خود قوت به قرارداد ، نمایند تأیید

 اسـتیفا  را خود حقوق قانونی، مقررات و قرارداد این مفاد طبق دارد حق بانک و گردد می منفسخ مشارکت صورت این غیر در). بود
تسـویه   را بابـت  نآ دارد حـق  بانک باشد، موجود مشارکت مشترك حساب در اي مصرف نشده وجوه چنانچه صورت این در. نماید

   .نماید اقدام خود مطالبات باقی وصول به نسبت و نموده منظور قرارداد این از ناشی بخشی از سرمایه مشارکت
در صورت تعدد مالکیت پالك مورد مشارکت، مسئولیت شرکاء (کلیه مالکین) درخصـوص انجـام مـورد مشـارکت و ایفـاء       -28-5

باشـد. لـذا تمـامی شـرکاء مشـترکاً و       ی بوده و قابل تفکیـک و تجزیـه نمـی   کلیه تعهدات موضوع این قرارداد در قبال بانک تضامن
باشند و بانک در این خصوص حق مراجعه به هریـک از شـرکاء را منفـرداً،     قرارداد می متضامناً مکلف به ایفاء تعهدات ناشی از این

  مشترکاً و متضامناً دارد.
احـداث سـاختمان بـا مشـارکت بانـک      اینکه اي مبنی بر  شریک تعهد و تقبل نمود به منظور اطالع سایر اشخاص، اطالعیه -28-6

  ، در محل طرح موضوع مشارکت نصب نماید.باشد میدر رهن و وثیقه بانک کلیه واحدهاي در حال ساخت و بوده مسکن 
بانک حق دارد هر موقع الزم بداند براي ارزیابی و نظارت بر حسن انجـام تعهـدات شـریک و بازدیـدهاي فنـی بـه منظـور         -28-7

د و شریک تعهد نمود همواره بدون حصول اطمینان از عملیات اجرایی و روند انجام موضوع مشارکت، از مورد مشارکت بازدید نمای
حق اعتراض وسیله این نظارت و بازدید را فراهم نماید. لذا چنانچه بانک تشخیص دهد شریک در احداث سـاختمان طبـق برنامـه    

نماید یا از تکمیل ساختمان امتناع نموده یا عملیات سـاختمانی بـدون موافقـت بانـک، بـه نحـوي از انحـاء         تعیین شده عمل نمی
ل و یا معطل شده و متوقف گردد یا بهر صورت موضوع مشارکت در پایان مدت قرارداد به اتمام نرسد یا در جریـان و اجـراي   تعطی

کار خسارتی متوجه ساختمان گردد یا شریک برخالف هریک از تعهدات مندرج در این قرارداد رفتار نماید، بانک حـق دارد ضـمن   
خواهـد بـود بـه شـریک     مبلغ پرداختی و سـود مـورد انتظار   ت روز که حداقل برابر اصلخود را به قیم الشرکه سهمفسخ مشارکت، 

به عـالوه وجـه التـزام تعلـق     بانک معادل مبلغ تعیین شده را  الشرکه سهمواگذار نماید و شریک قبول و تعهد نمود بالفاصله قیمت 
رگشت به بانک اجازه داد در این زمینه طبق ضوابط خـود  به بانک بپردازد. شریک به طور غیر قابل بي انجام شده ها هزینهگرفته و 

عمل نماید و در صورت عدم واریز مبلغ مذکور به حساب بانک، مبلغ تعیین شده به عنوان طلب مسلم بانک و دین محقق شـریک  
رد خسـارات وارده   بوده و بر ذمه وي تعلق خواهد گرفت و بانک به عنوان طلبکار اجازه دارد براي وصول مطالبات خود و حسب مـو 

هاي بانکی یا سایر اموال شریک نزد خود مراجعه یا از طریق صدور اجرائیه یا هرطریق قـانونی دیگـر کـه مصـلحت      به کلیه حساب
سررسـید/ فسـخ   تـاریخ  خیر در پرداخت مطالبات بانـک، از  أبداند طبق مفاد این قرارداد اقدام نماید. شریک قبول نمود در صورت ت
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التزام مندرج در این قرارداد بر ذمه وي تعلق خواهد گرفت که بـه انضـمام    تاریخ واریز و تسویه کامل مطالبات بانک، وجهقرارداد تا 
اي در حسـاب مشـترك    هاي قانونی باید به بانک بپردازد. در این صـورت چنانچـه وجـوه مصـرف نشـده      مانده بدهی و سایر هزینه

مانده مطالبـات خـود اقـدام نمایـد. تشـخیص       بور را برداشت و نسبت به وصول باقیمشارکت موجود باشد بانک حق دارد وجوه مز
بانک براي احراز تخلف و عدم انجام تعهدات شریک و همچنین تعیین مطالبات و خسارات وارده به بانک مورد قبول شریک/ راهـن  

    باشد. وکافی براي اقدامات قانونی به منظور وصول مطالبات بانک می
الشـرکه هریـک از    وافق طرفین پس از تکمیل ساختمان موضوع مشارکت، قیمـت فـروش آن و همچنـین ارزش سـهم    با ت -28-8

توانـد سـهم خـود را در     گردد و بانـک مـی   ) تعیین میباشد که بشرح این قرارداد مورد قبول شریک می( طرفین طبق ضوابط بانک
نقداً یا بصورت اقساطی به شریک واگذار نمایـد. درایـن صـورت     واحدهاي احداثی موضوع این قرارداد طبق ضوابط مورد عمل خود

الشرکه بانک بر اساس ارزیابی بانک است. در صورت عدم موافقت بانک بـا فـروش اقسـاطی سـهم      شریک متعهد به خریداري سهم
گـذاري بانـک اقـدام     الشرکه بانک بـر اسـاس قیمـت    سهم "خرید نقدي و دفعتاً واحده"الشرکه خود، شریک باید بالفاصله نسبت به

  نماید.
ر از قیمت تمـام شـده آن باشـد،    کمت) بر اساس ارزیابی بانک( شریک قبول نمود چنانچه قیمت روز فروش مورد مشارکت -28-9

  بانک بر مبناي قیمت تمام شده، محاسبه و شریک متعهد و مکلف به خریداري آن با قیمت تمام شده گردید.سهم 
اطالع کامل از ضوابط مقرر درخصوص شرایط مشارکت بانک، ارزیابی مورد مشارکت و تعیین میـزان  شریک ضمن اعالم  -28-10

الشرکه بانک و نحوه محاسبه آن، اقدامات و محاسبات بانک براساس مقـررات مـذکور در هـر مرحلـه را قبـول نمـوده و حـق         سهم
  هرگونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

راهن به بانک اجازه داد تا در هر زمان بتواند نسبت به انتقـال و واگـذاري مطالبـات یـا حقـوق خـود        /گذار وثیقهیک/ شر -28-11
اقدام نماید. بنابراین در صورت انتقال حقوق و مطالبات بانک به غیر، کلیه تضـمینات   )تحت هر عنوان( ناشی از این قرارداد به غیر

  اعتبار خود باقی بوده و حقوق بانک نسبت به وثیقه نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.   و وثائق قرارداد کماکان به قوت و
هـاي بـدهکاران    قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفاي مطالبات بانک مسکن از محـل حقـوق و دریـافتی   "در اجراي  -28-12

تواند با ابـالغ موضـوع بـه     پرداخت مطالبات، بانک میخیر در أشریک قبول نمود در صورت عدم اجراي تعهدات و ت "1361مصوب 
سازمان متبوع وي تقاضاي کسر بدهی معوق از حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی نامبرده را بنماید و سازمان متبوع وي نیز با توجه 

بـدهی معـوق نـامبرده     به سلب حق هرگونه ادعا واعتراض شریک دراین خصوص، نسبت به انجام درخواست مزبور و واریز و تسویه
 نماید. اقدام می

 عهـده  بـه  کـالً  بانـک  به رجوع حق بدون التحریر، حق و الثبت حق جمله از حاضر قرارداد ثبت به مربوط يها هزینه کلیه -28-13
  .است شریک

 و رسـید  انگـذار  وثیقـه  راهـن/  ،ضـامنین  شـریک،  بانک، کامل رویت به و تنظیم نسخه ... ودر تبصره 9 و ماده 28 در قرارداد ینا
 تمـامی  امضـاي  بـه  نآ از ناشـی  قـانونی  و حقـوقی  تبعات پذیرش و قرارداد این مفاد از کامل اگاهی و اطالع به اقرار ضمن ایشان

 .  گردید تسلیم آنها از هریک به قرارداد این از نسخه یک و نمودند مبادرت آن صفحات


