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 «بسمه تعالي»
     (14/22-2نمونه )                               : ...........................شماره         
  «براي احداث واحد مسكونيمشاركت مدني »: نوع سند              ......................: ....تاريخ         

     (طرح مسكن مهر -ويژه زمينهاي ملكي)    -------حوزه ثبتي  ----دفتر اسناد رسمي شماره        

 ............................ مورخ..................................... مشاره  قرارداد -
، با اخذ مجوزهاي الزم تقاضاي ......................................مالك پالك ثبتي  ............................................ شركت/ آقاي/نظر باينكه خانم

 : بينمشاركت با بانك براي احداث و تكميل ساختمان در پالك مزبور را دارد، اين قرارداد 
... .....................لي كد م....... ..... صادره از........ .....تاريخ تولد  .............بشماره شناسنامه ..... ......فرزند ... ...................آقاي /خانم.1(الف 

 .........................كد پستي ....... ...................................................................................................به نشاني  ......................بشماره اقتصادي 
........................... ...شناسه ملي  با............... نزد اداره ثبت شركتهاي .................. ثبت شد ه بشماره ... ................................شركت  .2
 ........................................................................................................................................به نشاني  ..............................شماره اقتصادي ب

صاحبان امضاي مجاز شركت ............... ...................و ............ ......................آقايان /به نمايندگي خانمها............................... كد پستي 
 ؛از يكطرف و ، ناميده مي شود« شريك»كه در اين قرارداد  ...................مورخ ..... .............شماره  طبق آگهي منتشره در روزنامه رسمي

 ............................................................................................................به نشاني ...... ........كد ........ .......................بانك مسكن شعبه  (ب
 ............ .......مورخ ...... ...............بموجب نامه شماره .................................... خانم  /به نمايندگي آقاي  ......................بشماره اقتصادي 

 .ن متعهد و ملزم به انجام مفاد آن گرديدندناميده مي شود ، از طرف ديگر منعقد و طرفي« بانك»كه در اين قرارداد 
  : يكماده 

.. ...................واحد مسكوني در پالك ثبتي  ...........ر امر احداث و تكميل ست از سرمايه گذاري و اقدام دا موضوع مشاركت عبارت
كه سند مالكيت آن به شماره چاپي ... ...............ثبت دفتر ...... ............حوزه ثبتي . .........اصلي واقع در بخش .... ................فرعي از 

 ........................................................................................................به نشاني  صادر گرديده است.... ..............در تاريخ ...... ................
........... .بلوك ....... ....در ..... .............شريك متعهد است مورد مشاركت را با اسكلت  ........................................................................

و با رعايت پروانه ساختماني شماره  مترمربع مطابق نقشه هاي مصوب.......... .....واحد مسكوني با مجموع زيربناي .. ..........طبقه مشتمل بر 
 .تكميل و آماده بهره برداري نمايد/ بشرح مفاد اين قرارداد احداث......... ............................ صادره از..... ............مورخ ..... ...................

  :دو  ماده
مدارك و مستندات ارائه شده تماماً منطبق با نظر و برآورد شريك و  احداث ساختمان مورد مشاركت بر اساسهزينه كل اجراي طرح و 

ريال بعنوان سهم الشركه خود به ........................................بانك با پرداخت و واريز مبلغ . طبق ارزيابي انجام شده توسط بانك مي باشد
رصد در مورد مشاركت سهيم گرديد كه در اينصورت سهم شريك از مورد د........... حساب مشترك مشاركت، با قبول شريك به ميزان 

همچنين شريك متعهد شد حداكثر تا پايان مدت قرارداد به هزينه خود نسبت به انجام تعهداتش . درصد مي باشد.......... مشاركت معادل 
 . بشرح برگ ارزيابي اقدام نمايد

رحله به مرحله، منوط به كسب موافقت بانك و مشروط به هزينه شدن وجوه برداشت از حساب مشترك مشاركت بصورت م -تبصره
خواهد بود و اين موضوع تاثير و تغييري در ميزان سهم  -طبق نظر و تشخيص بانك  -برداشت شده قبلي و پيشرفت فيزيكي مورد مشاركت 

 .الشركه بانك و شريك ايجاد نمي نمايد
  :سه ماده 

شريك مديريت اجرا و تكميل موضوع مشاركت را بعهده گرفت و قبول و تعهد نمود . ماه از تاريخ امضاء مي باشد .........مدت اين قرارداد 
قرارداد حداكثر تا پايان كه كار اجرا و احداث ساختمان مورد مشاركت را با هزينه خود و طبق پروانه و نقشه مصوب و با رعايت مفاد اين 

همچنين شريك  .مسئوليتي به عهده نخواهد داشتانجام دهد و بانك در اين مورد هيچگونه  ه ادعابا سلب حق هرگونمدت اين قرارداد 
، صورتمجلس تفكيكي و ساير ساختمان نسبت به اخذ گواهي پايانكار به هزينه خود متعهد شد پس از تكميل ساختمان مورد مشاركت،

انجام كليه تعهدات شريك در اجراي كامل موضوع مشاركت با  مورد تشخيص بانك در. مدارك الزم از سازمانهاي ذيربط اقدام نمايد
 .قطعي و مورد قبول شريك مي باشد ،سلب حق هرگونه اعتراض

 :  چهارماده 
لذا چنانچه در اثر هرگونه تخلف، تعدي يا تفريط وي در اجراي . شريك در حكم امين است و متعهد گرديد طبق وظيفه امين عمل نمايد

خسارتي متوجه سهم الشركه بانك يا اشخاص ثالث گردد، شريك ضامن و متعهد به جبران كليه خسارات وارده از اموال موضوع مشاركت 
لذا بطور غير قابل برگشت متعهد گرديد معادل خسارات وارده به سهم الشركه بانك براساس تشخيص و ارزيابي بانك، از  .خود مي باشد

در صورت عدم جبران خسارت وارده، سهم الشركه بانك در مورد مشاركت به همان . سارت نمايداموال خود به بانك تمليك يا جبران خ
 .ميزان افزايش خواهد يافت

  :پنج ماده  
قبول بانك بشرح اين قرارداد تعيين گرديده و سهم با برآورد شريك و  ر نظر وبمنطبق با توجه به اينكه هزينه انجام موضوع مشاركت 

شريك قبول نمود چنانچه براي انجام موضوع مشاركت بيش از مبلغ مزبور هزينه نمايد سهم است،  بر آن اساس معين شدهالشركه بانك نيز 
را در ازاء  و نيز هزينه مديريت و اجراي طرح لذا شريك جمع هزينه هاي احتمالي مزبور. الشركه بانك و نسبت آن به هيچ وجه تغيير ننمايد

شريك ضمن عقد صلح موضوع اين ماده با قبول شرط ترك فسخ، حق فسخ و رجوع از  همچنين. دك صلح نمودريافت يكهزار ريال به بان
ضمن آن كليه تعهدات مندرج در اين قرارداد را نيز بعهده گرفت و  قرارداد و واگذاري سهم الشركه خود به ديگري را از خود سلب نمود و

ور مشاركت منفسخ و سهم الشركه بانك از تاريخ امضاي اين قرارداد تبديل به قبول نمود در صورت تخلف از هريك از تعهدات مذك
 .آمداسقاط كافه خيارات از شريك بعمل  ضمناً .بدهي وي شده و بانك حق دارد كليه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را استيفاء نمايد

  .هزار ريال ديگر به بانك صلح نمود همچنين شريك حق انتفاع از زمين مورد مشاركت را در ازاء دريافت يك
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  :شش  ماده
راهن قبول و تعهد نمود بدون اجازه كتبي بانك هيچ اقدامي تحت هيچيك از عناوين حقوقي حتي بصورت صلح و وكالت در /شريك

كليه حقوق قانوني متصوره و انجام نداده و براي ديگري در آن ايجاد حقي ننمايد و هرگونه نقل و انتقال عين، منافع و مشاركت/مورد وثيقه
همچنين شريك تعهد نمود به منظور . استتحت هر عنوان بدون موافقت بانك باطل و از درجه اعتبار ساقط  مشاركت/شرعيه مورد وثيقه

ن همه احداث ساختمان با مشاركت بانك مسكن و در رهن و وثيقه بود"انجام موضوع فوق و براي اطالع ساير اشخاص اطالعيه اي مبني بر
 . در محل ساختمان مورد مشاركت نصب نمايد "ساختواحدهاي در حال 

  :هفت ماده 
وثيقه اين قرارداد را تا ميزان كل سههم الشهركه طهرفين، در برابهر خطهرات آتهش       /به بانك اجازه داد همه ساله مورد مشاركت راهن/ شريك

تا زمان تسويه كامل مطالبات، نزد يكي از شركتهاي بيمهه، بهه نفهع بانهك      سوزي، انفجار، صاعقه، سيل، زلزله و طوفان، طبق مقررات بانك و
بنابراين پرداخت مراحل سهم الشركه موكول به تامين هزينه هاي صدور بيمهه نامهه مربوطهه    . بيمه نموده و هزينه آن را از شريك مطالبه نمايد

هم الشركه بانك يا تمديد مدت انجام تعهدات اين قهرارداد  همچنين شريك متعهد گرديد درصورت افزايش مبلغ س. توسط شريك مي باشد
طبهق   -يا تاخير در تسويه مشاركت، نسبت به پرداخت حق بيمه مربوطه براي مبلغ سهم الشركه يا مدت افزايش يافته تا زمان تسويه مشاركت 

نك مي تواند پرداخت مراحل سهم الشركه خود را درصورت امتناع شريك از پرداخت هزينه هاي بيمه، با. اقدام نمايد -نظر و شرايط بانك 
متوقف نموده يا اينكه مبالغ الزم را از حساب مشترك مشاركت برداشت نمايد و چنانچه موجودي حساب مزبور كافي نباشد با تهامين هزينهه   

 .مذكور توسط بانك، سهم الشركه بانك در موردمشاركت بهمان ميزان افزايش خواهد يافت
اهن مكلف گرديد درصورت وقوع خطرات مزبور و ورود خسارت به مورد مشاركت يا وثيقه، بالفاصله مراتهب را جههت   ر/همچنين شريك

براسهاس مقهررات موردعمهل و تشهخيص خهود       مهي توانهد  در اين وضعيت بانهك  . دريافت خسارت از شركت بيمه كتباً به بانك اعالم نمايد
راههن قهرار   /وثيقه در اختيار شريك/خسارات وارده، بمنظور تعمير و بازسازي مورد مشاركتوجوه پرداختي شركت بيمه را با توجه به ميزان 

وثيقه و بازگرداندن آن به وضعيت قبل از وقوع حادثه نمايد، /مكلف است بالفاصله مبادرت به تعمير و بازسازي مورد مشاركتنيز وي . دهد
راهن ضمن قبول شرايط و تعهد به انجام مهوارد فهوق،   /شريك. ت بانك را بنمايدبترتيبي كه ارزش آن طبق نظر ارزياب بانك تكافوي مطالبا

 . حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخيص و اقدامات بانك در خصوص نحوه بيمه و شرايط جبران خسارت را از خود سلب نمود
  :هشت ماده 

قرارداد به  ،ه وي قرارداد مشاركت مدني را تأئيد نمايندچنانچه ورث –در موارديكه شريك شخص حقيقي است  –در صورت فوت شريك 
در غير اينصورت مشاركت  .(اعالم قبولي كتبي وراث به بانك بمنزله امضاء و تنفيذ اين قرارداد خواهد بود)قوت خود باقي خواهد ماند 

نصورت چنانچه وجوه مصرف نشده اي در حساب در اي .منفسخ مي گردد و بانك حق دارد طبق مفاد اين قرارداد حقوق خود را استيفا نمايد
بانك حق دارد آنرا بابت مطالبات خود ناشي از قرارداد منظور نموده و نسبت به وصول باقي مطالبات اقدام  ،مشترك مشاركت موجود باشد

 .نمايد
  :نه ماده 

م مهورد مشهاركت و ايفهاء كليهه تعههدات      انجها درخصهوص  ( كليه مالكين)شركاء  ، مسئوليتمالكيت پالك مورد مشاركتدر صورت تعدد 
متعههد بهه ايفهاء     متضهامناً  وتمهامي شهركاء مشهتركاً     لهذا  . موضوع اين قرارداد در قبال بانك تضامني بوده و قابل تفكيك و تجزيه نمي باشهد 

 . دارد ركاً و متضامناًًمشت ،تعهدات ناشي از اين قرارداد مي باشند و بانك در اين خصوص حق مراجعه به هريك از شركاء را منفرداً
  :ده ماده 

يها مهدت ايهن قهرارداد      در صورتي كه مشاركت به هر جهت يا به علت تخلف شريك از هريك از تعهدات ناشي از قهرارداد منفسهخ گهردد   
شهخيص و  بنها بهه ت   -حاصهله  ، شريك قبول نمود بالفاصله ارزش روز سهم الشركه بانك كه مشتمل بهر اصهل سهرمايه و منهافع     منقضي گردد
در اين صورت ارزش روز سهم الشركه بانك بشرح فوق به دين حال تبديل شده و چنانچه شهريك  . است را به بانك بپردازد-ارزيابي بانك 

تها تهاريخ   مشهاركت   انفسهاخ /، از تاريخ سررسيد(ارزش روز سهم الشركه بانك)در تأديه آنها تأخير نمايد، بعلت تأخير در تأديه بدهي مزبور 
مبلغهي  فهوق االشهعار   تعهد نمود عالوه بر بهدهي تأديهه نشهده     قبول واز اينرو شريك . مبلغي بر ذمه وي تعلق خواهد گرفت كامل آن، تسويه
به همهين منظهور نهامبرده ضهمن امضهاء ايهن       . درصد مانده بدهي براي هر سال نسبت به بدهي مذكور، به بانك پرداخت نمايد.... .......معادل

بهدون  را  تا تاريخ تسويه كامل بدهي مزبور معادل مبلغ مهورد قهرارداد   مذكورر قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ قرارداد بطور غي
ازجمله حساب يارانه واريهزي دولهت    قضايي، راساً از هرگونه حساباقدام اجرايي يا  عون هرنياز به ابالغ و اخطار كتبي و تشريفات اداري يا 

يا ساير دارائيههاي وي  وثايق و تضمينات اسناد وي نزد بانك يا ساير بانكها و موسسات اعتباري برداشت و يا به همان ميزان از اموال و  و ساير
شريك حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشهخيص و اقهدامات بانهك در ايهن خصهوص را از      . تملك و به حساب بدهي وي منظور نمايد

غ مقرر بشرح فوق مانع تعقيب عمليات اجرائي و ساير اقدامات قانوني براي وصول مطالبات بانك طبق مفاد اخذ مبل .خود سلب و ساقط نمود
 . شداين قرارداد نخواهد 

بابت مطالبات ناشي از اين قرارداد بهه بانهك پرداخهت مهي      نفساخ مشاركتا/كليه مبالغي كه وي پس از سررسيد قبول نمود شريك –تبصره 
مهافي  ميهزان  تعيهين  مهورد  شريك كليه محاسبات بانك در . سرمايه، منافع حاصله و مافي الذمه فوق منظور گردد ساب اصلبالنسبه به ح نمايد

 . از خود سلب و ساقط نمودرا زمينه  اعتراض در اين ادعا و قبول داشته و حق هرگونهرا الذمه ياد شده 
  :يازده ماده 

بمنظهور حصهول اطمينهان از     فنهي بي و نظارت بر حسن انجهام تعههدات شهريك و بازديهدهاي     بداند براي ارزياالزم بانك حق دارد هر موقع 
بازديد نمايد و شريك تعهد نمود همواره بدون حق اعتهراض وسهيله ايهن     مورد مشاركتاز عمليات اجرايي و روند انجام موضوع مشاركت، 

ر احداث ساختمان طبق برنامه تعيهين شهده عمهل نمهي نمايهد يها از       چنانچه بانك تشخيص دهد شريك دلذا . نظارت و بازديد را فراهم نمايد
عمليات ساختماني بدون موافقت بانك، به نحوي از انحاء تعطيل و يها معطهل شهده و متوقهف گهردد يها بههر        يا  هدنموتكميل ساختمان امتناع 

ان و اجهراي كهار خسهارتي متوجهه سهاختمان گهردد يها شهريك         صورت موضوع مشاركت در پايان مدت قرارداد به اتمام نرسهد يها در جريه   
                                                 

  .در نقطه چين قيد شود " 6+ انتظار بانك  حداقل نرخ سود مورد" مجموع طبق دستورالعمل  *
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برخالف هريك از تعهدات مندرج در اين قرارداد رفتار نمايد، بانك حق دارد ضمن فسخ مشهاركت قيمهت سههم خهود را محاسهبه و تعيهين       
ل برگشت بهه بانهك اجهازه داد در ايهن     نمايد و شريك قبول و تعهد نمود بالفاصله مبلغ تعيين شده را به بانك بپردازد و شريك بطور غير قاب

در صورت عدم واريز مبلغ مذكور به حساب بانك مبلهغ تعيهين شهده و همچنهين سههم الشهركه بانهك از        . زمينه طبق ضوابط خود عمل نمايد
طلبكهار اجهازه    تاريخ امضاء اين قرارداد بعنوان طلب مسلم بانك و دين محقق شريك بوده و بر ذمه وي تعلق خواهد گرفت و بانهك بعنهوان  

دارد براي وصول مطالبات خود و حسب مورد خسارات وارده ، به كليه حسابهاي بانكي يا ساير اموال شريك نزد خهود مراجعهه يها از طريهق     
 صورت تاخير در پرداخهت  شريك قبول نمود در. صدور اجرائيه يا هرطريق قانوني ديگر كه مصلحت بداند طبق مفاد اين قرارداد اقدام نمايد

برذمهه وي تعلهق خواههد     11تا تاريخ واريز و تسويه كامل مطالبات بانك، مبلغي طبق ماده مشاركت  فسخ/سررسيدتاريخ  مطالبات بانك، از
اينصهورت چنانچهه وجهوه مصهرف نشهده اي در حسهاب        در. گرفت كه به انضمام مانده بدهي و ساير هزينه هاي قانوني بايد به بانك بپردازد

تشخيص بانهك بهراي    .جود باشد بانك حق دارد وجوه مزبور را برداشت و نسبت به باقيمانده مطالبات خود اقدام نمايدمشترك مشاركت مو
راههن وكهافي بهراي    /احراز تخلف و عدم انجام تعهدات شريك و همچنين تعيين مطالبات و خسهارات وارده بهه بانهك مهورد قبهول شهريك      

 .مي باشداقدامات قانوني بمنظور وصول مطالبات بانك 
 : ماده دوازده 

بانك به تقاضاي شريك مبلغ ده هزار ريال قرض الحسنه بمدت ده سال به شريك پرداخت نمود وشريك ضمن اقرار بهه دريافهت آن تعههد    
قهد  همچنهين شهريك ضهمن ع   . ، مبلغ مذكور را به بانك مسترد نمايد(حسب مورد)نمود به هنگام تسويه قرارداد يا در پايان مدت فوق الذكر

 .ساقط نمود خود سلب و اين قرارداد از بات بانك ناشي ازصلح موضوع ماده پنج، حق فسخ عقد قرض فوق الذكر را تا تسويه كامل مطال
 : ماده سيزده 

........... ...صهادره از  ................   تاريخ تولهد .... ...............بشماره شناسنامه ........... ......فرزند .... ........................خانم /آقاي)راهن/ شريك
 (...........................كد پسهتي  .............. ............................................................................................به نشاني ..... ....................... كد ملي

 تضمين تعههدات مهذكور ششهداني غيرمنقهول منهدرج در ايهن       بمنظور ،تعهدات موضوع اين قراردادو كميت ضمن اطالع كامل از كيفيت 
. انجام كليه تعهدات موضهوع ايهن قهرارداد    گروگان مزبور فك رهن بعمل نيايد مگر پس ازاز د وقبول نمود قرارداد را در رهن بانك قرار دا

تمهام وثيقهه در   . تصرف راهن قرار داد تا در مدت رههن از منهافع آن بههره منهد گهردد     بانك پس از تصرف موقت گروگان آن را مجدداً در 
مقابل هر ميزان از مطالبات بانك در رهن بانك قرار دارد و بانك حق دارد براي وصول هر مقدار از مطالبات خود وفق مقررات قهانون ثبهت   

و مشهمول   نچه در آينده در مورد رهن احداث و ايجاد شود جزء مورد وثيقههمچنين كليه مستحدثات موجود و آ .از تمام وثيقه استفاده نمايد
  .شود انجام دهد قانون ثبت است و راهن حق ندارد عمل و اقدامي كه موجب كاهش ارزش وثيقه 31ماده 

 :ماده چهارده 
و شهركتهاي دولتهي و شههرداري و     مشاركت، قبل از فك رهن در معرض اجراي طرحههاي موسسهات  / چنانچه تمام يا قسمتي از مورد وثيقه

راهن، وكيل بالعزل مهي باشهد كهه كليهه تشهريفات قهانوني از قبيهل انتخهاب كارشهناس،          /امثال آن قرار گيرد، بانك بعنوان قائم مقام شريك
ناد و دفاتر مربوطهه،  مشاركت را انجام دهد و با امضاء اس/ اعتراض به ارزيابي، حضور در كميسيونهاي ذيصالح و توافق در تقويم مورد وثيقه
وثيقه پرداخت خواهد شهد را دريافهت نمهوده و پهس از     /وجوهي كه از طرف موسسه ذيربط در قبال تملك تمام يا قسمتي از مورد مشاركت

 كسر هزينه هاي متعلقه، باقيمانده را بابت مطالبات خود محسوب نمايد و هرگاه بهاي ملك در صندوق ثبت يا دادگستري توديهع شهده باشهد   
 . بانك حق دريافت وجوه سپرده را خواهد داشت

 : ماده پانزده 
با توافق طرفين پس از تكميل ساختمان موضوع مشاركت، قيمت فروش آن و همچنين ارزش سهم الشهركه هريهك از طهرفين طبهق ضهوابط      

در واحهدهاي احهداثي موضهوع ايهن      تعيين مي گردد و  بانك سهم الشركه خود -كه بشرح اين قرارداد مورد قبول شريك مي باشد  -بانك
قرارداد بهمراه سهم الشركه خود در آماده سازي و تاسيسات زيربنايي عرصه مورد مشاركت را طبق ضوابط مورد عمل بصهورت اقسهاطي بهه    

ن، در صهورت عهدم معرفهي متقاضهيان خريهد يها انصهراف آنها        . معرفي شده توسط شريك واگذار مي نمايهد ( واجد شرايط)متقاضيان خريد 
تمامي سهم الشركه بانك ناشي از قرارداد آماده سهازي عرصهه و ايهن قهرارداد و      "خريد نقدي و دفعتاً واحده"شريك بايد بالفاصله نسبت به

 .تسويه آنها اقدام نمايد
د، سههم  كمتهر از قيمهت تمهام شهده آن باشه     -بر اساس ارزيابي بانهك   -شريك قبول نمود چنانچه قيمت روز فروش مورد مشاركت -تبصره

 .بانك بر مبناي قيمت تمام شده، محاسبه و شريك متعهد و مكلف به خريداري آن با قيمت تمام شده گرديد
 : ماده شانزده 

 ارزيهابي مهورد مشهاركت قبهل و پهس از     مشاركت موضوع اين قرارداد، شرايط شريك ضمن اعالم اطالع كامل از ضوابط مقرر درخصوص 
، اقهدامات و محاسهبات بانهك براسهاس     آنسههم الشهركه بانهك و محاسهبه ارزش     ميزان ، نحوه تعيين ركتو هنگام تسويه مشا قرارداد مدت

 . مقررات مذكور در هر مرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض در اين زمينه را از خود سلب و ساقط نمود
ريك متعههد گرديهد بهه صهرف اعهالم بانهك ضهمن قبهول         طرفين توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و شه  –تبصره 

عهدم قبهول و اقهدام شهريك در ايهن      . محاسبات اصالحي نسبت به تنظيم و اصالح اسناد و اوراق مربوطهه بهر اسهاس نظهر بانهك اقهدام نمايهد       
 . تخلف از قرارداد تلقي شده و بانك حق خواهد داشت وفق مفاد اين قرارداد اقدام نمايد خصوص از مصاديق

 :ماده هفده 
لذا چنانچه به تشخيص بانك احراز گهردد شهريك در   . شريك اقرار نمود كه اين قرارداد با رعايت شرايط و مقررات بانك تنظيم شده است

اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف يا با توسهل بهه يكهي از اعمهال منهدرج در بنهدهاي مهاده يهك آيهين نامهه پيشهگيري و مبهارزه بها رشهوه در               
هيات وزيران مبادرت به انعقهاد ايهن قهرارداد و اسهتفاده از تسههيالت بانهك نمهوده اسهت، بانهك بهدون            1333ي اجرايي مصوب دستگاهها

را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنين ساير خسهارات وارده بهه خهود وفهق مفهاد ايهن قهرارداد         مشاركتهيچگونه قيد وشرطي حق دارد 
 .ادعا و اعتراض نسبت به تشخيص و اقدامات بانك را از خود سلب و ساقط نمودراهن حق هرگونه / اقدام نمايد و شريك

  :ماده هجده 
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ضمن تعهد به رعايت قانون و ساير مقررات و ضوابط شريك  در اجراي قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن،
مستندات دقيق و صحيح مورد نياز بانك در اين خصوص، اقرار و تصهريح نمهود كهه     مبارزه با پولشويي و همچنين ارائه اطالعات، مدارك و

آخرين اطالعات و مشخصات سجلي، ثبتي و پستي خود و مستندات و مدارك مربوطه را بصهورت صهحيح و بهروز بهه بانهك اعهالم و ارائهه        
 /اساسنامه/ و ثبتي اعم از شركت نامه( خاص حقيقيدرمورد اش)نموده است، لذا متعهد گرديد درصورت هرگونه تغيير در مشخصات سجلي 

، بالفاصله نسبت به اعهالم تغييهرات و بهروز رسهاني اطالعهات ارائهه       (درمورد اشخاص حقوقي)صاحبان امضائ مجاز/ تصميمات هيات مديره
 .  مايداقدام ن -حسب مورد -شده با مستندات مربوطه ضمن تسليم مدارك الزم به بانك و سازمان ثبت احوال كشور

خدمات موضوع اين قرارداد استفاده نموده و در اين خصوص براي ديگران هيچگونه حقهي  /از تسهيالت  متعهد شد مباشرتاً شريك همچنين
خهدمات موضهوع ايهن قهرارداد فهراهم      /امكان اسهتفاده از تسههيالت   يا كالً ايجاد ننمايد بترتيبي كه براي ساير اشخاص تحت هيچ عنوان جزئاً

 .درصورت اقدام خالف اين تعهد، بالفاصله مراتب را به بانك اطالع دهدنشود و 
قبول نمود درصورت تشخيص بانك مبني بر تخلف وي از هريك از تعهدات فوق، قرارداد منفسخ و تعهدات و ديون موجهل وي بهه   شريك 

، جههت وصهول   شهريك  ايهن قهرارداد بهه    خهدمات موضهوع  /دين حال تبديل خواهد شد و بانك حق دارد ضمن جلوگيري از ارائه تسهيالت
حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشهخيص و  شريك  مطالبات و همچنين ساير خسارات وارده به خود وفق مفاد اين قرارداد اقدام نمايد و

 .اقدامات بانك را از خود سلب و ساقط نمود
 : نوزدهماده 

بانك مي توانهد هرگونهه اقهدامي بهراي وصهول مطالبهات معهوق        ارداد امتناع نمايد چنانچه شريك از ايفاي هريك از تعهدات ناشي از اين قر
اعمال نموده و هزينه هاي مربوطه را بر اسهاس تشهخيص خهود محاسهبه و بهه حسهاب        -مباشرتاً يا ازطريق خريد خدمات ساير اشخاص -خود

اجرائي و قضائي گردد، پرداخهت كليهه هزينهه ههاي ثبتهي و      بانك ناگزير از توسل به اقدامات  همچنين در صورتيكه. منظور نمايد ويبدهي 
بر ذمه شريك اسهت  ( طبق تشخيص و اعالم بانك)اجرائي و قضائي و دادرسي و حق الوكاله وكيل و نماينده قضائي و خسارات از هر جهت 

 .خواهد شداصالحي قانون عمليات بانكي بدون ربا مطالبه و وصول  11به ماده  يتبصره يك الحاقكه در اجراي 
 :  بيستماده 
تحهت   -راهن به بانك اجازه داد تا در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاري مطالبات يا حقوق خود ناشي از اين قرارداد به غيهر / شريك

اكهان بهه قهوت و اعتبهار     بنابراين در صورت انتقال حقوق و مطالبات بانك به غير، كليه تضمينات و وثائق قهرارداد كم . اقدام نمايد -هر عنوان
 . خود باقي بوده و حقوق بانك نسبت به وثيقه نيز به انتقال گيرنده منتقل خواهد شد

 : و يك  بيستماده 
 "1361قانون اجازه كسر اقساط معوقه و استيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي هاي بدهكاران مصوب "در اجراي 

اجراي تعهدات و تاخير در پرداخت اقساط و مطالبات، بانك مي تواند با ابالغ موضوع به سازمان متبوع شريك قبول نمود در صورت عدم 
سلب حق توجه به  با نيز ويو سازمان متبوع وي تقاضاي كسر اقساط و بدهي معوق از حقوق و مزايا و هرگونه دريافتي نامبرده را بنمايد 

 .نمايدمي ت به انجام درخواست مزبور و واريز و تسويه بدهي معوق نامبرده اقدام نسبدراين خصوص،  واعتراض شريكهرگونه ادعا 
  :و دو بيست  ماده

كليه )به انضمام ششداني اعياني احداثي درآن  -متر مربع........ به مساحت ششداني يك قطعه زمين  : عبارت است از گروگان
. .......اصلي واقع در بخش ...... ..........فرعي از .. ................پالك ثبتي  به -(مستحدثات موجود و آنچه در آينده احداث و ايجاد شود

  .صادر گرديده است.... ..............در تاريخ ........... ..........كه سند مالكيت آن به شماره چاپي ... ............ثبت دفتر ....... .........حوزه ثبتي 
د كه نسبت به عين و منافع مورد رهن اين سند هيچگونه حقي براي غير ايجاد  ننموده و مهوردرهن مسهتحق غيهر نمهي     نمو اقرار راهن –تبصره 
بالفاصله نسبت به تهرهين وثيقهه جديهد     ،دليل گروگان قبل از استهالك كامل بدهي فك شود لذا شريك مكلف گرديد چنانچه به هر. باشد
مطالبات ناشي ازاين سهند بهه ديهن حهال      اين صورت غير در. طالبات بانك را بنمايد اقدام نمايدشرايط گروگانهاي بانك كه تكافوي م واجد

 .نمايداقدام  راهن/شريكقانوني  پيگردوتبديل شده و بانك مي تواند با توسل به اقدامات قانوني واجرايي نسبت به استيفاي مطالبات خود 
 : و سه  بيست ماده

موضوع اين قرارداد در قالب طرح مسكن مهر و در اجراي مصوبات كارگروه مسهكن مبنهي   ( هم الشركه بانكس)با عنايت به اينكه تسهيالت 
تسريع در ساخت و واگذاري واحدهاي مورد مشاركت به متقاضيان واجد شرايط و نيز احداث مسهكن بهه روش صهنعتي و بها اسهتفاده از      "بر 

لهذا  . به شريك پرداخت و تامين گرديده اسهت  "ختمان و ساير مقررات مربوطهمقررات ملي سا11فناوري هاي نوين و ضمن رعايت مبحث 
شريك ضمن اعالم اطالع از ضوابط و مقررات و تكاليف مربوطه فهوق الهذكر بطهور غيرقابهل برگشهت قبهول و تعههد نمهود چنانچهه بنها بهه            

ور نظارت عاليه دارند، احراز گردد شريك نسبت به تشخيص و نظر بانك يا ساير مراجع ذيصالح قانوني كه بر احداث مسكن با شرايط مذك
بانك مي توانهد سههم الشهركه خهود را     . هريك از تعهدات و تكاليف يا ضوابط و مقررات مندرج در مصوبه فوق االشعار تخلف نموده است

ضمن اينكه امتنهاع يها تخلهف    . يدبراساس ارزش افزوده واقعي ايجاد شده، طبق نظر و تشخيص خود ارزيابي و محاسبه و از شريك مطالبه نما
شريك از هريك از تعهدات و تكاليف يا ضوابط و مقررات فوق االشعار بعنوان تخلف از انجام تعهدات اين قرارداد تلقي و موجهب انفسهاخ   

اخير نمايهد  مشاركت مي گردد در اينصورت ارزش سهم الشركه بانك بترتيب فوق به دين حال تبديل شده و چنانچه شريك در تاديهه آن ته  
درصد مانده بدهي براي هر سال نسبت به بدهي مهذكور بهه بانهك    ........   مكلف است عالوه بر بدهي تاديه نشده فوق االشعار، مبلغي معادل

شريك متعهد به پرداخت و تسويه نقدي دفعتاً واحده مطالبات بانك بترتيب فوق گرديد و ضمن قبول اقدامات، محاسهبات و  . پرداخت نمايد
 .تشخيص و نظر بانك، حق هرگونه ادعا و اعتراض در اين خصوص را از خود سلب و ساقط نمود

  : ارهچو  بيستماده 
  HB.29/ .كليه هزينه هاي مترتب بر تنظيم و ثبت اين سند از جمله حق الثبت، حق التحرير و غيره بر عهده و ذمه شريك است

                                                 
 
 .در نقطه چين قيد شود " 6+ مشارکت واقعی  نرخ سود"مجموع طبق دستورالعمل  


