بسمه تعالي

ومار) :
تاريخ

ص ل الواق
تمبر صالیاتی

« قرارداد مضاربه »

ماده  -1طرفین قرارداد :
اين قرارداد براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهرر) صورو
اسالصی و آيینناصه ،دستور العمل ها و بخش ناصه ها

ابالغی از سو

بانر

 1362/6/8صجلر
صرزر

همهرور

ورورا
اسرالصی

ايران ،بین اصضاءزنندگان زير صنعقد صی گردد :
الف – بان

 /صؤسسه اعتبرار

 .........................................ورعبه .......................زرد ..............

به نشانی ...............................................................................................................................................
با نمايندگی آقا
صؤسسه اعتبار

زه از ايرن سر

 /خانم  ..............................به عنوان صال

در ايرن قررارداد بانر

/

ناصید) صی وود و

– ( در صورتی زه صشتر وخص حقیقی باود آقا

 /خانم  .............................فرزند ....................

تاريخ تولد  .. ..............ورمار) وناسرناصه  .....................ص رل صردور  ............ورمار) سرريان وناسرناصه
 ................زد صلی  /ومار) اختواصی اتباع خارهی/ومار) گذرناصره اتبراع خرارهی ...........................
زرررررد اقتوررررراد

..........................................................زدسسرررررتی ..........................................

بررره نشرررانی ..................................................................................................................................... :
وررمار) تمرراس ثابرر

 ...........................وررمار) تل ررن همرررا)  ...........................سسرر

الکترونیرر

..............................................................
( در صورتی زه تسهیالت گیرند) وخص حقوقی باود ورز
ومار)  ....................ادار) ثب

ورزتها

 ..........................................ثب

 .......................زد اقتواد

اختواصی اتباع خارهی ........................با اصضرا

آقرا

ود) بره

 .....................وناسه صلی  /ومار)

 /خرانم  ..........................فرزنرد ..................

ومار) وناسناصه  ................................تاريخ تولد  .............................زد صلی  /ومار) اختواصری اتبراع
خارهی  ....................................به عنروان  ............................وررز

و آقرا

 /خرانم .......................

فرزند  ...............ومار) وناسناصه  ................تاريخ تولد  .........................زرد صلری  /ورمار) اختواصری
اتباع خارهی /ومار) گذرناصه اتباع خارهی........................................................به عنوان ....................

محل امضاء و مهر بانك  /موسسه اعتباري

محل امضاء /مهر عامل

محل امضاء  /مهرضامنین

ورز

و با صهر ورز

طبق آگهری ورمار) .........................روزناصره رسرمی ورمار)  ................صرور

 ...............زدسستی  ..........................بره نشرانی ....................................................................................
.............................ومار) تماس ثاب
سس

الکترونی

 ......................................ومار) تل ن همرا) ................................

 ............................................زه از اين س

تبصره  :صاحبان اصضا
تعهدات و بازسرداخ

صجاز ورز

ديون ورز

(در صورت اخذ ضمان

در اين قرارداد عاصل ناصید) صی وود.

صرف نظر از سم

و صشارز

را صن رداً و صتضاصناً با يکديگر و ورز
حسب صالحديد بان

خود در ورز  ،اي ا

زلیه

به عهد) گرفتند .

/صوسسه اعتبار

ج -ضامن/ضامنین:
(در صورتی زه ضاصن /ضاصنین وخص حقیقی باود
آقررا

 /خررانم  ....................................فرزنررد  ....................ترراريخ تولررد ...........................

وررمار) وناسررناصه  ....................ص ررل صرردور  .....................وررمار) سررريان وناسررناصه ........................
زررد صلرری  .......................................زدسسررتی  ...............................................................برره نشررانی
 ........................................................................................................ومار) تماس ثاب
ومار) تل ن همرا)  ......................................سس

الکترونی

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

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

(در صورتی زه ضاصن/ضاصنین وخص حقوقی باود.
ورز

 ...............................ثب

 ....................زررد اقتورراد

ود) به ومار)  .................................ادار) ثب

 .......................وناسرره صلرری  ............................بررا اصضررا

ورز هرا
آقا /خررانم

 .......................................فرزنررد  ...............وررمار) وناسررناصه  ........................ترراريخ تولررد .................
زدصلی  ....................................به عنوان  ..................وررز

و آقا /خرانم .......................................

فرزند  .........................ومار) وناسناصه  .......................تاريخ تولد  .........................زدصلی ..................
به عنوان  ..................................ورز

و با صهر ورز

طبق آگهی ورمار)  ............................روزناصره

رسرررمی ورررمار)  ...........................صرررور  .......................زدسسرررتی ...........................................
به نشانی ...............................................................................................................................................
ومار) تماس ثاب

 ...........................................ومار) تل ن همرا)  .............................سس

الکترونیر

. .........................................................
تبصره  :1صاحبان اصضا
زلیه تعهدات و بازسرداخ

صجاز ورز

ديون ورز

محل امضاء و مهر بانك  /موسسه اعتباري

صرف نظر از سم

و صشارز

را صن رداً و صتضاصناً با يکديگر و ورز
محل امضاء /مهر عامل

خرود در وررز  ،اي را
به عهد) گرفتند .
محل امضاء  /مهرضامنین

تبصره  : 2نشانی ،سس

الکترونی

و تل ن ها

بان

 /صوسسه اعتبار  ،عاصل و ضراصن /ضراصنین

همان صوارد صندرج در اين صراد) اسر  .چنانچره يکری از اورخاز ص برور نشرانی ،سسر
تل ن ها

الکترونیر

و

خود را تغییر دهد بايد صوضوع را به صورت زتبی به طرف ديگر ابالغ زند  .تا وقتی زه تغییرر

صرروارد فرروق  ،زتب راً برره طرررف ديگررر ابررالغ نشررد) باوررد ،زلیرره صکاتبررات و صراسررالت و ابالغیرره هررا و
اخطاريه ها

اهرايی و غیر) حسب صورد از طريق ومار) تل ن (سیاص

اين صاد) قید ود) اس

 ،سس

الکترونی

و نشانی زه در

 ،ارسان و ابالغ ود) تلقی صی گردد.

ماده  -2صوضوع قرارداد عبارت اس
با است اد) از سرصايه نقد

از صبادرت عاصل به خريد و فروش زاالها

صشروحه ذيل

صضاربه طبق ورايط و صندرهات اين قرارداد:

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

ااده  – 3بان
ماا

/صوسسررره اعتبرررار

صبلر ر (بررره عررردد ( ...........................بررره حرررروف

 ..........................................................................را به عنوان سرصايه صضاربه به صورت ي
در اختیار عاصل قرار داد زه و
خريد و فروش زاال

تعهد نمود سرصايه صذزور را به صورت ير

صندرج در صاد) ( 2و با رعاي

ها /به تدريج

هرا  /بره تردريج فقرط در

ورايط اين قررارداد بکرار گرفتره و صرورد اسرت اد)

قرار دهد.

ماده  -4صدت ايرن قررارداد از زصران انعقراد ..........................تعیرین گرديرد زره در تراريخ
 ...................صنقضی صی گردد و عاصل ضمن عقد خارج الزم ،حق رهوع و فسخ قرارداد را از خود سلب
و ساقط نمود.

محل امضاء و مهر بانك  /موسسه اعتباري

محل امضاء /مهر عامل

محل امضاء  /مهرضامنین

ماده -5سود حاصل از اهرا

صوضوع اين قرارداد عبارت از صابهالت اوت سرصايه صورف ود) با

صجموع وهو) دريافتی حاصل از فروش زل زاال
از اهرا

صوضوع اين قرارداد  20درصد برا
تبصره :حداقل سود صورد انتظار بان

صوضوع صضاربه خواهد بود .نسب

عاصل و  80درصد برا

بان

/صوسسه اعتبار

صی باود.

صعادن  18درصد سرصايه صضاربه صی باود.

ماده  -6عاصل قبون و تعهد نمود زه سرصايه صضاربه را صن وراً هه
در صاد) ( 2اين قرارداد از باب

تقسیم سود حاصل

ت قق صوضوع تعیین ود)

اقالم زير صورف نمايد.

 -1-6خريد زاال؛
 -2-6ه ينه بیمه زاال و حق ثب

س ارش؛

 -3-6ه ينه انباردار ؛
بانکی طبق تعرفه ها

 -4-6ه ينه ها

بانکی؛

 -5-6حمل و نقل؛
 -6-6بسته بند ؛
 -7-6حق حماي

از صنايع داخلی ،دريافتی توسط سازصان حماي

تولیدزنندگان و صورف زنندگان؛

 -8-6خالص صالیات بر ارزش اف ود)؛
 -9-6حقوق گمرزی؛
 -10-6سود بازرگانی؛
تبصره :ساير ه ينه ها

صتعلقه به صوضوع قرارداد با صوال ه طرفین ،بر عهد) عاصل خواهد بود.

ماده  -7عاصل قبون و تعهد نمود زه در طون صدت اين قرارداد:
 -1-7به اهرا

صضاربه صوضوع اين قرارداد صباورت نمايد و هر نروع زرار الزم ههر

صوضوع اين قرارداد را رأساً انجام دهد و بدون صوافق

بان

 /صوسسه اعتبار

انجام هیچ ي

اهررا
از عملیات

صوضوع اين قرارداد را واگذار ننمايد.
 -2-7صقدصات الزم را هه
اهرايی صضاربه برا

بان

نظارت برر صوررف سررصايه و برگشر

/صوسسه اعتبار

محل امضاء و مهر بانك  /موسسه اعتباري

آن و همچنرین برر عملیرات

فراهم سازد.

محل امضاء /مهر عامل

محل امضاء  /مهرضامنین

 -3-7دفاتر و حسا

ها و اسناد و صدارک صربوط به صوضوع ايرن قررارداد را بره طرور صرنظم و

صرتب طبق قوانین صربوط به ن و

ثب

و نگهدار

نمايد زه در صواقع ل وم توسط بان

/صوسسه اعتبار

قابل رسیدگی باود.
 -4-7زلیه وهو) حاصل از فروش را بالفاصله س
طبق صواد  4و  5اين قرارداد به بان
 -5-7زاال

خريدار

زصان فروش به نام و ن ع بان

/صوسسه اعتبار

از فروش و حدازثر تا تاريخ انقضا

سرداخ

و قرارداد صضاربه را تسويه نمايد.

ود) از ص ل سرصايه صوضوع اين قرارداد را بالفاصرله سر

را از اصوان خود صجاناً سرداخ

وارد آيد ،خسارات وارد) ولو

نمايد.

ماده  -8در صورتی زه نتیجه عملیات صضاربه صنجر به زيان وود ،عاصل با اصضا
ضمن عقد خارج الزم ديگر

از خريرد ترا

بیمه نمايد.

 -6-7در صورتی زه بنا به هر دلیلی خسارتی به اصل سرصايه بان
خسارت ناوی از حوادث قهر

صتعهد گرديد ،اصل سرصايه صتعلقه را به حسا

و از صان خود به صقدار خسارت يا تلف ،صجاناً به بان

تملی

بان

اين قررارداد و

 /صوسسه اعتبار

قیم

صورد صوافق

 /صوسسه اعتبار

سود حاصل به تناسب صقرر فوق بین بان

وخواً خريدار
/صوسسه اعتبار

صنظور

زند.

تبصره -عاصل تعهد نمود در صورتی زه صوضوع صضاربه به فروش نرفته باود ،بره قیمر
بان

قررارداد

و وهه آن را به حسا

روز يرا

صضراربه وارير زنرد.

و عاصل تقسیم و سهم سود عاصل به حسرا

و

صنظور خواهد ود.

ماده  -9چنانچه به تشخیص بان

/صوسسه اعتبار  ،عاصل بنا به داليلی خرارج از اراد) ،قرادر بره

انجام صوضوع قرارداد يا اتمام آن نباود؛ بان

 /صوسسه اعتبار

اقدام نمايد .در اين صورت عاصل صکلف بره بازسرداخر
سرداخ

سهم بان

 /صوسسه اعتبار

صی تواند نسب

سررصايه صضراربه و در صرورت ت وریل سرود،

از سود صکتسبه صی باود.

ماده  -10عاصل صتعهد گرديد زه در صورت عدم سرداخ
سررسید تا تاريخ تسويه زاصل با بان

به فسرخ قررارداد حاضرر

وهو) در سررسرید صقررر ،از تراريخ

 /صوسسه اعتبار  ،عالو) بر وهو) تأديه نشد) خود،صبلغی بره عنروان

وهه الت ام تأخیر تأديه دين زه طبق دستورالعمل ص اسباتی:

محل امضاء و مهر بانك  /موسسه اعتباري

محل امضاء /مهر عامل

محل امضاء  /مهرضامنین

تعداد روز × نر وهه الت ام تأخیر تأديه دين × صاند) صطالبات
تعداد روزها
ص اسبه صی گردد ،به بان

 /صوسسه اعتبار

سرداخ

واقعی سان×100

نمايد .نر وهه الت ام تأخیر تأديه دين،

صعادن  6درصد به عالو) نر سود صورد انتظار ،صجموعاً صعادن  24درصد صی باود.
تبصره -صاند) صطالبات صندرج در دستورالعمل ص اسباتی اين صاد) واصل صاند) از اصل سرصايه
صضاربه سرداختی بان

به عالو) فوايد صترتب بر آن(سود صی باود زه عاصل ضمن عقد

/صوسسه اعتبار

آن گرديد.

خارج الزم تقبل نمود) و صل م به سرداخ

ماده  -11در صورت تخطی عاصل از ص اد اين قرارداد (به استثنا
از همله هرگونه صعاصله ناقله ت

هر عنوان نسب

فسخ صی گردد و عاصل صوظف اس

است اد) غیرصجاز از تسهیالت

به عین صورد وثیقه ،اين قرارداد از تاريخ اعالم تخلف
 /صوسسه اعتبار

از تاريخ صذزور تا تاريخ تسويه زاصل با بان

 ،عالو)

بر وهو) تأديه نشد) خود ،صبلغی به عنوان خسارت ،زه طبق دستورالعمل ص اسباتی:
تعداد روز × نر خسارت × صاند) صطالبات
تعداد روزها
ص اسبه صی گردد ،به بان

 /صوسسه اعتبار

سرداخ

واقعی سان×100

نمايد .نر خسارت ،صعادن  6درصد به

عالو) نر سود صورد انتظار ،صجموعاً صعادن  24درصد صی باود.
تبصره  -1صاند) صطالبات صندرج در دستورالعمل ص اسباتی اين صاد) واصل صاند) از اصل سرصايه
صضاربه سرداختی بان

/صوسسه اعتبار

به عالو) فوايد صترتب بر آن(سود صی باود زه عاصل ضمن عقد

خارج الزم تقبل نمود) و صل م به سرداخ

آن گرديد.

تبصره  -2در صورت فسخ قرارداد ناوی از صعاصله ناقله ت

هر عنوان نسب

به عین صورد

وثیقه ،ل وصی به اطالع رسانی به وثیقه گذار/وثیقه گذاران نمی باود.

ماده  -12در صورتی زه عاصل از تسهیالت صوضوع اين قرارداد به ن و غیرصجاز اسرت اد) زررد)
باود ،اين قرارداد از تاريخ اعالم تخلف اخیرالذزر فسخ صی گردد و عاصل صوظف اس
قرارداد حاضر تا تاريخ تسويه زاصل با بان

از تراريخ انعقراد

/صوسسه اعتبار  ،عالو) بر وهو) تأديه نشد) خرود ،صبلغری بره

عنوان خسارت ،زه طبق دستورالعمل ص اسباتی:

محل امضاء و مهر بانك  /موسسه اعتباري

محل امضاء /مهر عامل

محل امضاء  /مهرضامنین

تعداد روز × نر خسارت × صاند) صطالبات
تعداد روزها
ص اسبه صی گردد ،به بان

 /صوسسه اعتبار

سرداخ

واقعی سان×100

نمايد .نر خسارت ،صعادن  6درصد به

عالو) نر سود صورد انتظار ،صجموعاً صعادن  24درصد صی باود.
تبصره -صاند) صطالبات صندرج در دستورالعمل ص اسباتی اين صاد) واصل صاند) از اصل سرصايه
صضاربه سرداختی بان
سرداخ

صیباود زه عاصل ضمن عقد خارج الزم تقبل نمود) و صل م به

/صوسسه اعتبار

آن گرديد.
ماده  -13نر سود صورد انتظار صندرج در صواد ( 12( ، 11( ، 10اين قرارداد صعادن  24درصرد

صی باود.

ماده  -14عاصل و ضاصن  /ضاصنین طی عقد خارج الزم  ،به طور غیر قابل رهوع به بان
اعتبار

اهاز) و اختیار دادند زه هر گونه صطالبات خود ناوی از اين قرارداد را اعرم از صسرتقیم يرا غیرر

صستقیم س
حسا
اعتبار

از سررسید يا فسخ ودن قررارداد و در صرورت عردم سرداخر

ها (ريالی و ارز

 ،اصوان و اسناد آنان ن د بان

رأساً و بدون نیاز به حکم قضائی يا اهرايی برداو

در صورتی زه وهو) به صورت ارز
صرز

 /صؤسسه

همهور

خووز برا

باود بان

 /صؤسسه اعتبار

و يا ساير بان

نمود) و به حسا

 /صؤسسه اعتبار

اسالصی ايران ص اسبه و برداور

 ،از صوهرود

هرر ير

هرا و صؤسسرات

بدهی عاصل صنظور نمايد .

آن را به نر اعالصری از سرو

صری نمايرد .اقردام بان

از

/صوسسره اعتبرار

بانر
در ايرن

عاصل و ضاصن  /ضاصنین غیر قابل اعتراض و الزم االهرا صی باود .

تبصره -1بان

/صوسسه اعتبار

اقداصات صوضوع اين صاد) را س

نشانی صندرج در صاد) ( 1اين قرارداد و اصرالحیه هرا

از اهرايری نمرودن از طريرق

اعالصری احتمرالی حسرب صرورد بره عاصرل يرا

ضاصن/ضاصنین اطالع صی دهد.
تبصره  -2هر گونه وهوهی زه س
سرداخ

و يا از حسا

از سررسید يا فسخ اين قرارداد به بانر

ها و اصوان و اسناد برداو

صی وود  ،ابتدا باب

ه ينه ها

 /صؤسسره اعتبرار
قرانونی و زارص دهرا

صنظور ود) و صابقی بین سه ه ء صاند) اصل تسهیالت ،فوائد صترترب برر آن و وهره التر ام ترأخیر تأديره
دين/خسارت تسهیم بالنسبه صی وود.

محل امضاء و مهر بانك  /موسسه اعتباري

محل امضاء /مهر عامل

محل امضاء  /مهرضامنین

ماده  -15ضاصن/ضاصنین با علم و اطالع و وقوف زاصل راهع به صندرهات اين قرارداد و زمی
و زی ی

تعهدات عاصل ،صن رداً ،صشترزاً و صتضاصناً ،انجام زلیه تعهردات و سرداخر
را تعهد نمودند و بان

ارتباط با انجام صوضوع اين قرارداد به عهد) عاصل اس
اين قرارداد حق دارد عالو) بر صراهعه به عاصل ،به هري
صراهعه و اي ا

/صوسسه اعتبار

به استناد

از ضاصنین ،صن ررداً و يرا صشرترزاً و يرا صتضراصناً

تعهدات قرارداد را صطالبه و وهو) صتعلقه را وصون نمايد.

تبصره :اعبیار يا وروکستگی عاصل تأثیر
سرداخ

بردهی هرايی زره در

در تعهدات ضاصنین در قبان بان

ندارد و در هر حال

اصل ،سود و خسارت تأخیر تأديه و ساير ه ينه ها و صت رعات صتعلقه بر عهد) ضاصن بود) و صتعهد

به سرداخ

خواهد بود.
ماده  -16دفاتر و صورت سابها

تخلف از هر ي

بان

 /صؤسسه اعتبار

از ورايط و تعهدات اين قرارداد با بان

دفاترو صورت حسا

ها

ادارات ودواير اهرا

ثب

 /صوسسه اعتبار

بان
هه

در هرر صرورد صعتبرر اسر

 /صؤسسه اعتبار

و تشرخیص

بود) و صورد قبون صی باورد.

از نظر اعالم به صراهع قضايی و يا دفاتر اسناد رسرمی و

صدور اهرائیه يا ص اسبات بعد

در هريران عملیرات اهرائری در هرر

صورد (اعم از سهم الشرزه ،فوائد صترتب بر سهم الشرزه ،وهه الت ام تأخیر تأديه دين صتعلقه ،زيان وارد) و
ساير ه ينه ها و خسارات صالک عمل صی باود.
تبصره -1ص اد اين صاد) نافی حق اعتراض عاصل در صراهع ذيوالح نمی باود.
تبصره – طرفین توافق نمودند  ،هرگونه اوتبا) در ص اسبات قابل برگش
ص اسبات اصالحی نسب

به تنظیم و اصالح اسناد و اوراق صربوطه اقدام نمايند .

ماده  -17هرگا) بان
نمايد  ،سرداخ

برود) و ضرمن قبرون

 /صؤسسه اعتبار

زلیه ه ينه ها

همچنین در صورتی زه بان

برا

وصون صطالبات خود درخواس

صردور اهرائیره

اهرايی و صبلغی صعادن آئین ناصه تعرفه حق الوزاله در اصرور اهرائری و

ناگ ير از توسل به اقداصات قضايی گردد  ،ه ينه ها

حق الوزاله وزیل يا نمايند) قضايی و خسارات از هر هه

(طبق تشخیص و اعالم بان

بر ذصه عاصل بود) زه عالو) بر انجام ساير تعهدات ،صل م به سرداخ

محل امضاء و مهر بانك  /موسسه اعتباري

محل امضاء /مهر عامل

قضايی و دادرسری و
 /صؤسسه اعتبار

آن صی باوند .

محل امضاء  /مهرضامنین

ماده  -18در صورتی زه به تشخیص بان
قرارداد تخلف نمايند ،بان
هري

به طرفی

/صوسسه اعتبار

صی تواند نسب

عقد خارج الزم برا
صورد وزال

ت ويضی به بان

ها

طرفین صعین اس

توسط صوزل صی باود.

ايشان را در اختیار ورز

/صوسسه اعتبار

صی تواند هرگونه داد) و اطالعرات

صرز

اسالصی ايران قرار دهد.

سنجش اعتبار صورد تأيید بان

ماده  -21تخلف عاصل از هري
/صوسسه اعتبار

 /صوسسه اعتبار

صوضوع قررارداد حاضرر ،ضرمن

و با سلب حق ع ن و ضم وزیرل و اصرین و غیرر) و سرلب حرق

ماده  -20عاصل/ضاصنین قبون نمودند بان

با ن

به صدور اهرائیه هه

وصون صطالبات خود

از اوخاز ياد ود) اقدام نمايد.

ماده  -19زلیه وزال

اهرا

/صوسسه اعتبار  ،عاصل و يا ضاصن/ضاصنین از ص اد اين

همهور

از ص راد صرذزور در ايرن قررارداد حرق فسرخ صضراربه را بره

صی دهد زه در اين صورت  ،حسب صورد طبرق ص راد صرواد ( 12( ، 11( ، 10ايرن

قرارداد عمل خواهد ود.

ماده  -22اين قرارداد براساس توافق طرفین و صطابق صاد)  « 15قانون عملیرات برانکی بردون
ربا ( بهر) » و اصالحات و ال اقات قانونی آن و صاد) ( 7قانون تسهیل اعطا
ه ينهها

طرح و تسريع در اهرا

طرحها

تولید

تسهیالت برانکی و زراهش

و اف ايش صنابع صالی وزارايی بانکها» بردون آنکره

طرفین در ص اد آن اختالفی داوته باوند در حکم سند رسمی و الزم االهرا بود) و تابع ص اد « آئرین ناصره
اهرا

ص اد اسناد رسمی الزم االهرا» صی باود و تماصی اصضاء زنندگان قبون نمودند زه زلیه صندرهات

قرارداد را سذيرفته و نسب
و اعتراضی را نسب
صطالبات خود و اي ا

به آن هیچ گونه اختالفی ندارند و عاصل  ،ضاصن  /ضاصنین حق هر گونه ايراد

به ص اد قرارداد و نی نسب

به اقداصات اهرايی بان

 /صؤسسه اعتبار

تعهدات عاصل در هر صرحله از عملیات اهرايی از خود سلب و اسقاط نمودند.

اين قرارداد در ( 22صاد) و  12تبور) و در  .........نسخه تنظیم و به روير
اعتبار

بررا

وصرون

زاصرل بان

/صوسسره

و عاصل رسید طرفین و ضاصن /ضاصنین ضمن اقرار به اطالع و آگاهی زاصل از ص اد اين قرارداد و

محل امضاء و مهر بانك  /موسسه اعتباري

محل امضاء /مهر عامل

محل امضاء  /مهرضامنین

سذيرش تبعات حقوقی و قانونی ناوی از آن  ،به اصضا
اين قرارداد به هري

تماصی ص ات آن صبادرت نمودند و ي

نسخه از

از آن ها تسلیم گرديد .

چررون آقا /خررانم  ................................سررواد نداوررتند ،اينجانررب ....................................
برررررره وررررررمار) ص لرررررری  ...........................صررررررادر) از  ......................فرزنررررررد ...................
سازن  ................................................................................................به عنروان اصرین ،صراترب براال را
برا

ايشان خواندم ،رضاي

داوتند و اثر انگش

ناصبرد) را زه در فوق زد) ود) اس

گواهی صی نمايم.

محل امضاي امین
اينجانب  ...............................................به ومار) صلی ...................و ومار) وناسناصه ...............
صرررررررررررادر) از  ..........................فرزنرررررررررررد  ...................صتولرررررررررررد ..........................
سازن ...................................................................................................وخص/اوخاز صذزور در فوق
را صطابق صشخوات سجلی ثب

ود) باال وناخته و اصضا

او /آنها را گواهی صی نمايم.
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