
 (31)فرم شماره                      

    بسمه تعالی

 قرارداد مشارکت مدنی جهت تهیه و تامین و تجهیس/تعمیر و تکمیل و بهره برداری »

 «از یک دستگاه ................. 

 

....... مستنساً ثه هابنو  ػلیااب    ثنب ثه زضذواست آهبی/ ذبنم ...................................... هطاضزاز شیل زض موضخ ............
ثبنٌی ثسو  ضثب و آیان نبمه هب و زستوضالؼلل هبی اجطایی، كالبثان ثبني تجبض  ضؼجه ..................... )تلبمی ضؼت 

.............................. ثبني ػنساالهتؿب و مكبلجه زض حٌم واحس هساتنس  ثاه نطابنی ...........................................................   
 ًه اظ این پس اذتػبضاً ثبني نبماسه می ضوز اظ یي قطف و 

حل غاسوض ضنبسانبمه   ذبنم/ آهبی ........................... كطظنس .................................... ضلبضه ضنبسنبمه .......................... م
..../ ..../ ........ ًااااااااس میاااااااای ................................ ساااااااابًن    .................. تاااااااابضید تولااااااااس 

 ............................................................................................................... ًس پستی ......................... تیلن ...

 طزگب  شیل:اظ قطف زیگط و ثب ؾلبنت و تؼهس نبمج

حاال غااسوض ذاابنم/ آهاابی ........................... كطظنااس .................................... ضاالبضه ضنبساانبمه .......................... م -1
ضنبساااااانبمه .................. تاااااابضید تولااااااس ..../ ..../ ........ ًااااااس میاااااای ................................ ساااااابًن 

 ....................................................................................................... ًس پستی ......................... تیلن ...........

..................... محاال غااسوض ذاابنم/ آهاابی ........................... كطظنااس .................................... ضاالبضه ضنبساانبمه ..... -2
ضنبساااااانبمه .................. تاااااابضید تولااااااس ..../ ..../ ........ ًااااااس میاااااای ................................ ساااااابًن 

 ن .................................................................................................................. ًس پستی ......................... تیل

ًه اظ این پس اذتػبضاً متؼهس/ متؼهسین نبماسه می ضوز/ می ضونس و ًیاه العاماب  و تؼهاسا  مناسضر زض ایان     
 هطاضزاز ضا منلطزاً و متؿبمنبً ثب ضطیي ثه ػهسه زاضز/ زاضنس. 

 یااب 

ثجت ضسه ثه ضالبضه .................................. ماوضخ .............................. زض ازاضه   ضطًت .................................................... 
............ ثاه نطابنی   ثجت .............................. ضنبسه میای ........................................ و ضنبساه اهتػابزی .......................   

........ تیلاااااان ....................................................................................... ًااااااس پسااااااتی ............................. ............
 ................................ ًه زض این هطاضزاز ضطیي نبماسه می ضوز ثب امؿبی آهبیب / ذبنم هب ثه مطرػب  شیل :

محال غاسوض    نم/ آهبی ............................... كطظنس .................................... ضالبضه ضنبسانبمه ..........................  ذب -1 
ضنبساااااانبمه .................. تاااااابضید تولااااااس ..../ ..../ ........ ًااااااس میاااااای ................................ ساااااابًن 

 ...................................................................................... ًس پستی ................................ تیلن ............................

...................... محال غاسوض   ذبنم/ آهبی ................................. كطظنس .................................... ضالبضه ضنبسانبمه ....   -2
ضنبساااااانبمه .................. تاااااابضید تولااااااس ..../ ..../ ........ ًااااااس میاااااای ................................ ساااااابًن 

 . تیلن .................................................................................................................. ًس پستی ............................

حان   ًه ثه موجت آگهی ضلبضه ............................ منسضر زض ضوظنبمه ضسلی ضلبضه ........................ موضخ ................
هاوض نلاوز/   امؿبی اسنبز تؼهسآوض ضطًت ضا زاضا می ثبضس/ می ثبضنس این هطاضزاز ضا امؿب و ثب مهاط ضاطًت مل  

 نلوزنس اظ قطف زیگط هطاضزاز مططوح شیل منؼوس گطزیس.

تجػطه: غبحجب  امؿب مجبظ ضطًت )نبمجطزگب  كوم  غطف نظط اظ سلت و مطبضًت ذوز زض ضاطًت تساها     
 گاطنسه ًیاه زیو  و تؼهسا  نبضی اظ این هطاضزاز ضا منلطزاً و متؿبمنبً ثب ضطًت توجل و تؼهس نلوزنس.

 

 

 ضامن/ متعهد    شریک     بانک 

 



ا موؾوع مطبضًت ػجبض  است اظ مجبزض  ضطیي ثه تهااه و تابمان و تجهااع/ تؼلااط و تٌلاال و ثهاطه       1مبزه 
آ  مكیغ اسات و  ثطزاضی اظ .................................... ثه منظوض ............................................ ًه ضطیي اظ ًالات و ًلات 

 تت موضز تبیاس وی می ثبضس.  مطا

ا سطمبیه ضطًت مسنی مجیؾ .................................. ضیبل است. ساهم ثبناي اظ ساطمبیه معثاوض مجیاؾ .......................        2مبزه 
................ ناعز ضاؼجه   ضیبل و سهم ضطیي ................................. ضیبل و ًیاه وجوه قطكان زض حسبة مطاتطى ضالبضه ......  

................... ًه ثه نبم ثبني و ضطیي اكتتبح ضسه است منظوض گطزیس. نسجت سهم الططًه ثبناي و ضاطیي ثاه تطتاات     
 .............. زضغس و .............. زضغس می ثبضس.

هطاضزاز حبؾاط ثاه حسابة مطاتطى      تجػطه : ضطیي متؼهس گطزیس ًیاه ػبیسا  و وجوه حبغل اظ مطبضًت ضا زض قول مس 
ثط تب تبضید انوؿبی هطاضزاز نسجت ثه تسویه مطبضًت اهسام نلبیس. 2مصًوض زض مبزه   واضیع و زض آ  متلطًع نلبیس و حسًا

 ا مطرػب  زهان موؾوع مطبضًت ػجبض  است اظ ضطسانگ یٌسستگبه ........................................... می ثبضس.   3مبزه 

 ا مس  مطبضًت موؾوع این هطاضزاز ............. اظ تبضید انؼوبز است ًه زض سطضساس ............. منوؿی می ضوز. 4بزه م

 ا تؼهسا  و ضطایف ذبظ   5مبزه 

 اسوبـ ًبكه ذابضا  اظ ضطیي ثؼلل آمس و ضطیي حن ضجوع و كسد این هاطاضزاز و زضذواسات اكاطاظ و توساام     -1-5
 این هطاضزاز اظ ذوز سیت و اسوبـ نلوز.   8ػوس غیح منسضر زض مبزه  مبل الططًه ضا ؾلن 

ضطیي متؼهس گطزیس ثه جهت سوزآوضی مؼبمیه نسجت ثه ثبظپطزاذت سهم الططًه ثبناي و ساهم ساوز ثبناي      -2-5
 قجن ظمبنهبی هطاضزاز اهسام نلبیس.

ثب نظابض  ثبناي مای ثبضاس و ضاطیي      ازاضه اموض ضطًت مسنی ثب ضػبیت ملبز هطاضزاز حبؾط ثطػهسه ضطیي و  -3-5
متؼهس گطزیس هط نوع ًبض و كؼبلات الظم جهت اجطای موؾوع مطبضًت این هطاضزاز ضا ضاسبً انجبم زهس و ثبناي اظ ایان   
ثبثت هاچگونه مسئولاتی نساضز مسیطیت ضطیي تجطػبً ثوزه و ضطیي حن مكبلجه هط نوع وجهی ضا اظ این ثبثات اظ ذاوز   

ضطیي متؼهس گطزیس اهسامب  ذوز ضا قوضی تنظام نلبیس ًه كؼبلات موؾوع هطاضزاز حاساًثط تاب   سیت و اسوبـ نلوز و 
 انوؿبی مس  هطاضزاز ثه اتلبم ثطسس.

 ضطیي هجول و تؼهس نلوز ًه زض اجطای مطبضًت موؾوع این هطاضزاز و زض قول آ  : -4-5

 بیس.الق ا زض مجیؾ و ضطایف مؼبم   موؾوع مطبضًت نظط ثبني ضا جیت نل

ة ا زض قول مس  مطبضًت ثب ثبني ثب هاچ ضرع حواوی و یب حووهی زیگطی هاچگونه هطاضزازی نسجت ثاه موؾاوع    
ضطًت منؼوس ننلبیس و زض غوض  نابظ، زض مواضزی ًاه ثاب مجاوظ ثبناي ثاطای انجابم مؼابم   موؾاوع مطابضًت          

 ه تػویت ثبني ثطسبنس.هطاضزازهبی جساگبنه تنظام می نلبیس هطاضزاز معثوض ضا هجل اظ امؿب ث

ر ا زكبتط و حسبثهب و اسنبز مطثوـ ثه مطبضًت ضا ثه قوض منظم و مطتت قجن نظط ثبني قوضی ثجت و نگهساضی نلبیاس   
 ًه زض موهغ لعوم توسف ثبني هبثل ضساسگی ثبضس.  

ضا ثه زیگاطی   ز ا ثه اجطای مطبضًت ضرػبً مجبضط  نلبیس و ثسو  مواكوت ثبني انجبم هاچ یي اظ ػلیاب  مطبضًت 
 واگصاض ننلبیس.

ثطای حػول اقلانب  اظ انكجبم نحوه مػطف و ثطگطت سطمبیه مطبضًت ثب ملبز این هطاضزاز ثبني حن زاضز ثه هاط   -5-5
قطین و نحوه ای ًه موتؿی ثسانس ثط مػطف و ثطگطت سطمبیه و ناع ػلیاب  اجطایی مطبضًت نظبض  الظم ضا ثؼلل آوضز 

ضطیي هجول و تؼهس نلوز ًه زكبتط و حسبثهب و هطگونه مساضى و اضهبم و اق ػب  زیگط موضز ناابظ  زض اجطای این موؾوع، 
 زض ضاثكه ثب ػلیاب  مطبضًت ضا زض اذتابض ثبني هطاض زهس و هطگونه تسها   الظم ضا ثطای اػلبل نظبض  ثبني كطاهم آوضز. 

 

 ضامن/ متعهد     شریک                بانک 

 



تؼهس است ًه اموال موؾوع مطبضًت ضا ثطای مستی ًه هطاضزاز تسویه نطسه و یب اموال موؾاوع  ضطیي م -6-5
 مطبضًت ثه كطوش نطساسه یب توسام نطسه است ثاله نلبیس.

ضطیي هجول و تؼهس نلوز ًه ًیاه ذسمب  و اموض ثبنٌی ماوضز ناابظ ثاطای اجاطای موؾاوع مطابضًت ضا        -7-5
 بم زهس.منحػطاً اظ قطین ثبني تجبض  انج

زض غوضتاٌه ضطیي حست تطراع ثبني ثطذ ف هطیي اظ مواز این هطاضزاز ػلل نلبیاس و یاب اظ انجابم     -8-5
تؼهسا  ذوز ثه ضطح این هطاضزاز ذوززاضی ًنس، زض این غوض  ثبني اغبلتبً و ناع وًبلتبً اظ قطف ضطیي نسجت 

طوش ثسواً سهم پطزاذتی ذوز و ًیاه هعینه هاب ضا  ثه زض اذتابض گطكتن موؾوع و موضز هطاضزاز اهسام و اظ حبغل ك
 تحت هط ػنوا  ًه ثبضس ثطزاضت و مبظاز ضا ثه ضطیي پطزاذت ذواهس نلوز.

ضطیي متؼهس و میتعم گطزیس سطمبیه مطبضًت ضا ثب ضػبیت منسضجب  این هطاضزاز ماوضز اساتلبزه هاطاض زهاس و     
 استلبزه نلبیس.  ضطیي حن نساضز اظ سطمبیه مطبضًت جهت انجبم اموض زیگط

ا ؾبمن/ متؼهس ؾلن امؿبی شیل این هطاضزاز، متؿبمنبً و منلطزاً زض ثطاثط ثبني مسئول ثوزه و ثبني مای    6مبزه 
توانس ػنساالهتؿب ثه تطراع ذوز و ثه هطیي اظ ضطیي/ ؾبمن/ متؼهاس جهات وغاول ًیااه مكبلجاب  ذاوز و       

ایان هاطاضزاز ثنحاو     8ي ؾلن ػوس غیح مناسضر زض مابزه   ذسبضا  واضزه مطاجؼه نلبیس. ؾلنبً مطبضالاهم و ضطی
ؿاطهبثل ضجوع ثه ثبني حن و اذتابض زازنس ًه ذسبضا  واضزه ثه ذاوز یاب هاط ناوع مكبلجاب  اػام اظمساتوام و        

هطاضزاز و سبیط مؼبم   ثبني ضا اظ هط نوع سپطزه و موجوزی هبی اضظی و ضیابلی  ؿاطمستوام و ذسبضا  نبضی اظ این 
و ؿاطه و هط نوع مبل و قیت ضطیي/ ؾبمن/ متؼهس نعز ذاوز یاب سابیط     مطتطى و جبضی و پس انساظو حسبثهبی 

ثبنٌهب تحت هط ػنوا  ًه ثبضس ثسو  هاچگونه تططیلبتی و ثسو  نابظ ثه مطاجؼه ثه مطاجغ هبنونی تهبتط، ثطزاضات  
 ثرواهس محسوة زاضز.و وغول نلبیس و مجیؾ معثوض ضا ثنب ثه تطراع ذوز ثبثت هط قیت و ذسبضتی ًه 

این هطاضزاز هجول و تؼهس نلوز چنبنچه ثه هط زلال نوػب  و یب ذسبضتی ثاط   8ا ضطیي ؾلن ػوس غیح منسضر زض مبزه   7مبزه 
اغل سطمبیه پطزاذتی ثبني موؾوع این هطاضزاز واضز آیس آنطا ثه هط ماعانی ًه ثبني تؼاان می ًنس اظ اموال ذاوز مجبنابً ثاه    

 بیس. غطف اظهبض ثبني زض موضز ماعا  نوػب  و یب ذسبض  واضزه ثط اغل سطمبیه مؼتجط می ثبضس. ثبني پطزاذت نل

 ا ضطیي هجول و تؼهس نلوز ًه ًیاه هعینه هبی احتلبلی جهت انجبم موؾوع این هاطاضزاز ضا ثاه اساتثنب       8مبزه 
ا اظ اموال ذاوز  هعینه هبی ثبنٌی  ضهعینه هبی اغیی )ذطیس، انجبضزاضی، حن ثاله، حلل و نول، هعینه هبی كطوش، 

ث ػوؼ تبمان و پطزاذت نلبیس و ضطیي جلغ هعینه هبی معثوض ضا زض موبثل زضیبكت یي هعاض ضیبل اظ ثبني ثاه  
ثبني غیح نلوز، و ؾلن ػوس غیح موؾوع این مبزه، ًیاه ضطایف و تؼهسا  منسضر زض ماواز هجیای و آتای ایان     

 هطاضزاز ضا هجول نلوز و میعم ثه اجطای آ  گطزیس. 

ا ضطیي متؼهس است زض قول مس  مطبضًت نسجت ثه انجبم موؾوع مطابضًت اهاسام و حبغال ضا ثاه       9بزه م
حسبة مطتطى واضیع و نسجت ثه تسویه سهم الططًه و سهم سوز ثبناي زض ................ مطحیاه ..................... ًاه    

ثبضس، اهسام نلبیس. لصا زض اجطای این اماط ساهم الطاطًه و     سطضساس اولان مطحیه آ  تبضید ....../ ......../ .......... می
سهم سوز ثبني مطحیه ثه مطحیه ثب محبسجه و تطراع ثبني هالت گصاضی ضسه و ضطیي متؼهس و میتاعم اسات   
سهم الططًه و سهم سوز اكطاظی ثبني حبغل اظ مطبضًت ضا زض هط مطحیه، اظ ثبني ذطیساضی نلبیس ًاه زض ایان   

جت، زض هط مطحیه اظ سهم الططًه ثبني ًسط ذواهس ضس. زض غوض  تابذاط زض ذطیاس ساهم    غوض  ثه هلب  نس
الططًه و سهم سوز ثبني زض هط مطحیه ضطیي متؼهس و مٌیق است جطیله تبذاط تبزیه مطثوقه مصًوض زض مابزه  

ي اظ ساوی  این هطاضزاز ضا نسجت ثه مجیؾ معثوض ثه ثبني ثپطزاظز و زض غوض  ػسم ذطیس ساهم الطاطًه ثبنا    10
ثبني حن زاضز جهت وغول مكبلجب  ذوز اػم اظ سهم الططًه و سهم ساوز و  ضطیي زض هط مطحیه وكن ملبز این مبزه، 
 متطتجه ثه هط قطیوی ًه موتؿی ثسانس اهسام نلبیس.  ًبضمعز و ذسبضا  متؼیوه و سبیط هعینه هبی

 

 ضامن/ متعهد    شریک      بانک 

 



این هطاضزاز ضا ثه هط جهت و زلایی ًه غ ح ثسانس و یاب ثؼیات تریاق ضاطیي اظ     ا زض غوضتاٌه ثبني   10مبزه 
هطیي اظ تؼهسا  وی كسد نلبیس و یب ضطیي زض پبیب  مس  هطاضزاز اظ پطزاذت ساهم الطاطًه و ساهم ساوز و     
 ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابیط 

ضزاز یاب سطضسااس   هعینه هبی متؼیوه ثبني امتنبع وضظز اظ تبضید اػ م ثبني مجنی ثط تریق اظ هطاضزاز یب كسد هطا
آ  تب تبضید تسویه ًبمل ثسهی مجیـی ثط شمه ضطیي تؼین ذواهس گطكت اظ این ضو ضطیي ثب امؿبی این هاطاضزاز  

% 14متؼهس گطزیس ػ وه ثط ثسهی هبی تبزیه نطسه ذوز ثه ثبني مجیـی ثه مبذص ................ زضغس ثؼ وه حساًثط 
 )جلؼااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابً 

ت ثه مبنسه ثسهی ثه ثبني ثپطزاظز. ثه هلان منظوض ضطیي ثب امؿبی ایان هاطاضزاز   ...... زضغس  ثطای هط سبل نسج
ثه نحو ؿاط هبثل ثطگطت ثه ثبني حن و اذتابض زاز ًه اظ تبضید سطضساس تب تبضید تسویه ًبمال مبناسه ثاسهی ثاه     

ثبنٌهب ثطزاضت نلبیس.  ثبني مؼبزل مجیؾ یبزضسه ضا اظ هطگونه وجوه و زاضایی هبی زیگط نبمجطزه نعز ذوز و یب سبیط
اهسام ثه ضطح این مبزه مبنغ غسوض اجطائاه و تؼوات ػلیاب  اجطایی و هبنونی ثطای وغول مكبلجب  ثبني نرواهاس  

 ثوز.

هاب  محتطم وظیطا  زضذػوظ آیان  3/8/88ها موضخ 41495/ 15965ا ملبز تػویت نبمه ضلبضه   1تجػطه 
مطٌوى الوغول موسسب  اػتجبضی مكبلؼاه و ماوضز هجاول    نبمه وغول مكبلجب  سطضساس گصضته، مؼوم و 

 قطكان هطاض گطكت و زض این ذػوظ م ى انجبم محبسجب  تطراع و اػ م ثبني ذواهس ثوز.

ا مطتطی حن هطگونه نول و انتوبل نسجت ثه تسها   مبذوشه موؾوع این هطاضزاز ثه هط ضٌل )اػام اظ    2تجػطه 
و یب انتطبض آگهی تجیاـبتی زض ضاثكه ثب واگصاضی تسها   ضا جعئبً و ً ً اػكبی وًبلت و یب ؿاط آ   ثه ؿاط 

اظ ذوز سیت و اسوبـ نلوز، زض ؿاط اینػوض  ثبني می توانس تسها   موؾوػه ضا تجسیل ثاه زیان حابل    
اظ نلوزه و ثسو  اذكبض هجیی اهسام ثه وغول ًیاه مكبلجب  ذوز اظ مطتطی یب متؼهسین متلوبً یب منلطزاً اػام  

 اغل و سوز و ذسبضا  متؼیوه و سبیط هعینه هبی مطثوقه نلبیس. 

ا نطخ ذسبض  منسضر زض این مبزه زض مواضزی ًه ضطیي ثه لحبل اضائه اق ػب  نبزضسات و یاب سابیط      3تجػطه 
مواضز اظ این هجال ثه تطراع ثبني اظ تسها   ثبني ثه نحو ؿاطمجبظ استلبزه نلاوزه ثبضاس نااع جابضی     

ی محبسجه ذسبض ، تبضید ػوس هطاضزاز می ثبضس. هلچنان زض غوضتاٌه ضطیي مطتٌات یٌای اظ   است. مجنب
اػلبل ذ ف هبنو  و موطضا  و اظجلیه مػبزین موؾوع كػل یبظزهم هبنو  مجبظا  اس می و ناع هابنو   
تطسیس مجبظا  مطتٌجان اضتطب ، اذت س و ً هجطزاضی ضوز ثبني ثه غاطف تطاراع ذاوز حان زاضز     

 ض  یٌجبنجه هطاضزاز ضا كسد و ًل مكبلجب  ذوز نبضی اظ این هطاضزازضا اظ ضطیي زضیبكت نلبیس. ثػو

 ا تسها   گاطنسه و اكطاز تحت تٌلل ایطب  ثه اسبمی و مطرػب  شیل: 11مبزه 

............ متولاس ....../ ..../ .........  آهبی/ ذبنم ................ كطظنس .................. ضلبضه ضنبسنبمه ............... محال غاسوض ....  
ضااااااالبضه میااااااای .................................... ًاااااااس پساااااااتی .............................. ثاااااااه نطااااااابنی    

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

كطظنس .................. ضلبضه ضنبسنبمه ............... محال غاسوض ................ متولاس ....../ ..../ .........    آهبی/ ذبنم ................ 
 ضلبضه میی .................................... ًس پستی ............................. ثه نطبنی ...............................

ػوس الظم حبؾط/ ذبضر الظم ثه قوض ؿاط هبثل ضجوع ثه ثبني اجبظه و اذتابض زازنس هطگونه هلچنان ؾبمنان ؾلن 
مكبلجب  ذوز اػم اظ مستوام و ؿاطمستوام ضا پس اظ سطضساس و زض غوض  ػسم پطزاذت، اظ موجوزی هطیاي اظ  

و ثسو  نابظ ثه حٌم هؿابیی  حسبثهب )اضظی، ضیبلی  اموال و اسنبز آنب  نعز ثبني و یب سبیط موسسب  اػتجبضی ضاسبً 
یب اجطایی ثطزاضت نلوزه و ثه حسبة ثسهی تسها   گاطنسه منظوض نلبیس. زض غوضتی ًه وجوه ثه غاوض  اضظی  
ثبضس ثبني و موسسه اػتجبضی آ  ضا ثطزاضت و ثه نطخ ضوظ محبسجه می نلبیس. تسها   گاطناسه و اكاطاز تحات    

وسسه اػتجبضی ثه ضطح یبزضاسه حان هطگوناه اػتاطاؼ و قاطح      تٌیق وی و ؾبمنان زض غوض  اهسام ثبني و م
 زػوی ضا اظ ذوز سیت نلوزنس.

 

 ضامن/ متعهد    شریک      بانک 



ا زكبتط و غوضتحسبثهبی مبلی ثبني زض هط موضز مؼتجط و ؿاط هبثل اػتطاؼ می ثبضس و تطراع تریاق    12مبزه 
زاز و تؼاان هعینه هبی مرتیق و ناع ساوز و ذسابضا    اظ هطیي اظ ضطایف و موطضا  و تؼهسا  نبضی اظ این هطاض

مطثوقه و تؼجاط و تلساط منسضجب  آ  ثب ثبني می ثبضس. غطف اظهبض ثبني زضذػوظ ماعا  قیت و تطراع و 
اػ م ثبني زض وهوع تریق ثطای ضطیي/ متؼهس/ ؾبمن العام آوض ثوزه و اظ نظاط غاسوض اجطائااه یاب محبساجب       

زض هط موضز هبقغ می ثبضس و ضطیي/ متؼهس/ ؾبمن حان هطگوناه ازػاب و اػتاطاؼ ضا     ثؼسی زض جطیب  ػلیاب  
زضموضز نحوه ػلل ثبني )نحوه كطوش و هالت گصاضی و ثطزاضت مجبلؾ مطثوـ ثه ذسبضا  و هعینه هابی انجابم   

 ضسه و ؿاطه  اظ ذوز سیت و سبهف نلوزنس. 

زاز ثه ثبني حن و اذتابض زاز تب ثبني ظطف مس  و این هطاض 8ا ضطیي ؾلن ػوس الظم منسضر زض مبزه   13مبزه 
اػتجبض این هطاضزاز، ًیاه هعینه هبی مطثوقه ضا تحت هط ػنوا  ًه ثبضس حست تطراع ذاوز اظ محال هطگوناه    
وجوه و زاضایی و حسبة ضطیي ثطزاضت نلبیس و یب زض غوض  پطزاذت توسف ثبني ثاه حسابة ثاسهی ضاطیي     

جهت استالب  مكبلجب  ذوز ثه اهسامب  هابنونی متوسال گاطزز پطزاذات ًیااه       منظوض نلبیس ؾلنبً چنبنچه ثبني
هعینه هبی متطتجه، اػم اظ هعینه هبی زازضسی، حن الوًبله وًال و هعینه نلبینسگب  هؿبیی، هعینه هبی اجطایای و  

، ثب ضاطیي  ثجتی و واذواست و ًبضضنبسی اموال و هط نوع هعینه ای ًه زض جهت وغول مكبلجب  ثبني الظم ثبضس
ثوزه و اظ نبمجطزه مكبلجه ذواهس ضس. زض این غوض  و ً ً پس اظ سطضسااس و مؼاوم ضاس  مكبلجاب  ملابز ایان       
هطاضزاز، هطگونه زضیبكتی اظ ضطیي و یب ثطزاضت اظ حسبثهب و اسنبز وی ثاه نساجت زض اغال و ػوایاس حبغایه و      

طیي هطگوناه ازػاب و اػتطاؾای ضا زض ایان     ذسبضا  تبذاط زض تبزیه تسهام و وغول و تساویه ذواهاس ضاس و ضا    
 ذػوظ اظ ذوز سیت و اسوبـ نلوز.

ا ػ وه ثط حووم و اذتابضاتی ًه ثه موجت این هطاضزاز ثه ثبني تلویؽ ضسه ضطیي ؾلن ػواس ذابضر     14مبزه 
ه الظم ثبني ضا ثطای استالب  مكبلجب  ذوز وًال و وغی ثؼس اظ كو  ذوز هطاضزاز ًه نسجت ثه كاطوش و هطگونا  

مؼبمیه زضذػوظ اموال و سهبم ضطًتهب و اوضام ثهبزاض و اوضام مطبضًت و اسنبز تجبضی ضطیي و وغول هطگونه 
مكبلجب  ضطیي اظ اضربظ ثبلث زض موضز كطوش سهبم ضطًتهب و اوضام ثهبزاض ثبني حن ذواهس زاضات ثاه هاط    

از و اػتطاؼ زض این ذػاوظ اظ ذاوز   قطین و یب ثه هط مجیؾ ًه غ ح ثسانس اهسام ًنس و ضطیي حن هطگونه ایط
سیت و سبهف نلوز. ثبني زض موضز وًبلت مصًوض زض این مبزه زاضای اذتابضا  تبم و نبمحسوز ثب حن توًاال ؿااط   
ولو ًطاضاً و ناع حن مطاجؼه ثه ًیاه ازاضا  و سبظمبنهبی زولتی و مطاجغ هؿبیی و موسسب  و اكطاز ثاطای تلهااس   

ی ثبضس و ناع ؾلن ػوس ذبضر الظم ػسم ػعل ثبني اظ وًبلت مطكاوم یاب ؾام وًاال     موسمب  و ضكغ موانغ ًبض م
 زیگط تب تبضید استه ى ًبمل ثسهی ضطیي نبضی اظ این هطاضزاز ضطـ ضس.

ا اگط ثبني تحت هط ػنوا  اضتجبهبً یب من ؿاط حن وجوه یب اضهبمی ثه حسابة ضاطیي/ ؾابمن/ متؼهاس       15مبزه 
ع اضتجبهی نلبیس زض هط موهؼی مجبظ و مرتبض اسات ضاسابً و ثاسو  انجابم هاچگوناه      منظوض و یب زض محبسجه هط نو

تططیلب  ازاضی و هؿبیی و زضیبكت اجبظه ًتجی اظ ضطیي/ ؾبمن/ متؼهس زض ضكغ اضتجبه و ثطگطات اظ حسابثهبی   
ثطگطات  ضطیي/ ؾبمن/ متؼهس اهسام نلبیس و تطراع ثبني نسجت ثه وهوع اضتجبه یب پطزاذت ثسو  حن و لعوم 

اظ حسبة مؼتجط ذواهس ثوز. چنبنچه وجوه كوم الصًط موضز استلبزه ضطیي/ ؾبمن/ متؼهس هاطاض گااطز، اظ تابضید    
زضیبكت وجه توسف ضطیي/ ؾبمن/ متؼهس ثه هلب  نسجت تب تبزیه زین، ذسبض  تبذاط تبزیه ثه مبذاص ثابالتطین   

...... زضغس زض سابل ثاط شماه ضاطیي/ متؼهاس/      زضغس زض سبل ثه ماعا  ... 6نطخ سوز پاص ثانی ضسه ثه اؾبكه 
 ؾبمن، ذواهس ثوز ًه می ثبیست ثه ثبني ثپطزاظز. 

ا اهبمتگبه ضطیي و متؼهس/ ؾبمن اظ نظط اث ؽ هطگونه نبمه یب اذكبضیه اظ قطف ثبني و یب مطاجغ هؿبیی   16بزه م
ط زض اهبمتگبه ثبیستی زض اساطع وهات   و هبنونی هلب  نطبنی منسضر زض موسمه این هطاضزاز می ثبضس و هطگونه تـاا

 ًتجبً و ثب اذص ضساس ثه اق ع ثبني ثطسس.
 

 

 ضامن/ متعهد    شریک      بانک 

 



اغا حی هابنو     15ا تسها   موؾوع این هطاضزاز زض اجطای هبنو  ػلیاب  ثبنٌی ثاسو  ضثاب و مابزه      17مبزه 
مابزه منؼواس گطزیاسه     17ی تساها   ثابنٌی زض   هبنو  تسهال اػكب 7موغوف و تجػطه هبی الحبهی آ  و مبزه 

است. لصا ضطیي ػ وه ثط هجول ًیاه ضطایف و تؼهسا  كاوم، ؾالن مكبلؼاه و آگابهی ًبمال اظ مواطضا  ػواس        
مطبضًت مسنی موؾوع هبنو  مطهوم تبیاس و اهطاض نلوز ًه نسجت ثه ملبز و منسضجب  این هطاضزاز وهاوف ًبمال   

ات و ًالات مؼبمیه و تؼهسا  موؾوع این هطاضزاز اهسام نلوزه است. ؾلنبً نبمجطزه زاضته و ثب ػیم و اق ع اظ ًل
تػطیح و تبًاس نلوز ًه قجن تواكن حبغیه هطاضزاز كوم زض حٌم اسنبز ضسلی الظم االجطا و تبثغ ملبز آیاان نبماه   

و ؾبمن حان هطگوناه    اجطایی اسنبز ضسلی ثوزه و هبثل غسوض اجطائاه و تؼوات ػلیاب  اجطایی می ثبضس. ضطیي
ایطاز و اػتطاؾی ضا نسجت ثه اهسامب  اجطایی ثبني زض غسوض اجطایاه ثه استنبز هطاضزاز مطهوم و هلچنان نساجت  
ثه تؼوات ػلیاب  اجطایی زض هط مطحیه و اظ هط نظط تاب اساتالبی ًیااه حواوم ثبناي و ایلابی ًیااه تؼهاسا  و         

 ت و سبهف نلوزنس. پطزاذت زیو  موؾوع این هطاضزاز ض ااظ ذوز سی

 

   

 

         

 

 ضامن/ متعهد    شریک      بانک 

 

 

محل الصاق تمبر 

 مالیاتی


