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 هب انم خدا
 مشارکت و سرمایه گذاریصندوق  قرارداد

 همگی که دوم ماده در مندرج شرح به اشخاص بین لزوم و آزادی اصول حاکمیت تحت و مدنی قانون ده ماده برابر قرارداد این

ع در خصوص نحوه مشارکت و تجمیاقرار و اعتراف دارند در سالمت عقل و صحت جسم بوده و من دون الکراه هستند؛ 

 .گردد می منعقدهای خرد جهت تحصیل منافع جمعی به نحو اشاعه،  سرمایه

 : تعاریف1ماده 

 گردد. صندوق: عبارتست از تجمیع کلیه سرمایه های نقدی اعضا که به عنوان آورده ایشان محسوب می 1-1

عنوان سرمایه گذار اعضا: اشخاص حقیقی یا حقوقی که در تجمیع سرمایه های خرد شرکت نموده و در این قرارداد به  1-2

 نقداً در صندوق مشارکت می نمایند.

 سهم الشرکه: آورده هریک از اعضای صندوق ، سهم الشرکه ایشان می باشد 1-3

واحد سرمایه: عبارتست از کوچکترین جزء سرمایه که توسط اعضا به صندوق پرداخت شده است و هر عضو می توانند  1-4

 احد سرمایه را در اختیار داشته باشد.تعداد مشخصی )عدد صحیح و بدون اعشار( از و

گواهی واحد: عبارتست از گواهی صادره توسط مدیر صندوق که در ازای پرداخت سهم الشرکه که به هریم از اعضا پس  1-5

گواهی واحد شامل نام عضو، میزان سهم الشرکه ایشان و تعداد واحد  از واریز آورده به حساب بانکی اعطا می شود.

در صورت عدم تطابق آورده مندرج در گواهی با تعداد واحد سرمایه مالک رسید بانکی واریز سهم  سهام می باشد که

 الشرکه خواهد بود.

پروژه: منظور فعالیت یا فعالیت های اقتصادی، تولیدی، خدماتی، عمرانی است که صندوق به منظور آن تشکیل شده و  1-6

 شرایط و اوصاف آن در این قرارداد آمده است.

 روز و ماه سی روز می باشد. 365در این قرارداد منظور از سال،  مواعد: 1-7

روز کاری: کلیه روزهای هفته به جزء جمعه و تعطیالت رسمی به عنوان روز کاری در نظر گرفته می شود، در صورت  1-8

 باشد. تعطیلی پیش بینی نشده مالک تشخیص، فعالیت بانک های ایرانی می

ه توسط مدیر صندوق با عضویت اعضا در پیام رسان واتس اپ که در صورت ضرورت گروه: عبارتست از گروه تشکیل شد 1-9

 ممکن است در سایر پیام رسان ها نیز تشکیل شود.

است که عالوه بر گروه محل اطالع رسانی برای  http:www.hlawyer.ir/investmentسایت: آدرس اینترنتی  1-11

 باشد. اعضا می

 اوست و ضرورتاً عضو است.یریت صندوق و اجرای پروژه مستقیماً بر عهده مدیر: شخصی است حقیقی که مسئولیت مد 1-11

 ناظر: شخصی است حقیقی از میان اعضا که با رای اکثریت نُظار انتخاب می شود. 1-12

 امین: شخصی است حقیقی که از طرف داور انتخاب می شود و ممکن است از اعضا نباشد. 1-13

ز اعضا در خصوص مشارکت ایشان در صندوق نمایندگی داشته و به نماینده: منظور شخص حقیقی است که می تواند ا 1-14

 وکالت از عضو اقدام نماید. بدین منظور اعالم کتبی به مدیر و نیز اطالع رسانی در گروه ضرورت خواهد داشت.
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صد( تصمیم اعضا: عبارتست از رای گیری علنی از اعضا در گروه یا سایت که رای اکثریت مطلق )پنجاه بعالوه یک در 1-15

 مالک است و در رای گیری هر عضو به تعداد واحد سرمایه حق رای دارد.

تصمیم جمعی: عبارتست از رای گیری علنی از اعضا در گروه یا سایت که رای اکثریت نسبی )بیشترین درصد ولو کمتر  1-16

 از پنجاه( مالک است و در رای گیری هر عضو به تعداد واحد سرمایه حق رای دارد.

 می باشد. زمان قرارداددوره مشخصی از  بازه: 1-17

  ضااع:  2 ماده

: آقا/خانم/شرکت ............ ............ به شماره شناسنامه/شماره ثبت ............ و شماره ملی/شناسه ملی ............  اول عضو 2-1

ایشان  خوانده می شوند. اقامتگاه عضو............ متولد/ثبت شده در............ با وکالت/نمایندگی............ ............ که از این پس 

............ شماره عبارتست از: شهر: ............خیابان اصلی: ............خیابان فرعی: ............ کوچه: ............ پالک ............ کدپستی: 

 متعهد به ............ واحد سرمایه. تلفن همراه جهت گروه: ................. تلفن: .............

ثبت ............ و شماره ملی/شناسه ملی ............  هقا/خانم/شرکت ............ ............ به شماره شناسنامه/شمار: آ دوم عضو 2-2

خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان  عضو............ متولد/ثبت شده در............ با وکالت/نمایندگی............ ............ که از این پس 

.... شماره از: شهر: ............خیابان اصلی: ............خیابان فرعی: ............ کوچه: ............ پالک ............ کدپستی: ........عبارتست 

 متعهد به ............ واحد سرمایه.  تلفن همراه جهت گروه: ................. تلفن: .............

ثبت ............ و شماره ملی/شناسه ملی ............  ه........... ............ به شماره شناسنامه/شمار: آقا/خانم/شرکت . سوم عضو 2-3

خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان  عضو............ متولد/ثبت شده در............ با وکالت/نمایندگی............ ............ که از این پس 

.......خیابان اصلی: ............خیابان فرعی: ............ کوچه: ............ پالک ............ کدپستی: ............ شماره عبارتست از: شهر: .....

 متعهد به ............ واحد سرمایه. تلفن همراه جهت گروه: ................. تلفن: .............

ثبت ............ و شماره ملی/شناسه ملی ............  ه........... به شماره شناسنامه/شمار: آقا/خانم/شرکت ............ . چهارم عضو 2-4

خوانده می شوند. اقامتگاه ایشان  عضو............ متولد/ثبت شده در............ با وکالت/نمایندگی............ ............ که از این پس 

اصلی: ............خیابان فرعی: ............ کوچه: ............ پالک ............ کدپستی: ............ شماره  عبارتست از: شهر: ............خیابان

 متعهد به ............ واحد سرمایه. تلفن همراه جهت گروه: ................. تلفن: .............

می خواهد بود و هرگونه ابالغی ر نشانی اعالمی در این قرارداد رساعالم می نمایند کلیه مکاتبات صرفاً د کلیه اعضاتبصره( 

به همین نشانی ها انجام پذیرد. بدیهی است مکاتبه و ارسال مدارک در غیر نشانی اعالمی برای طرف مقابل مسئولیتی  بایست می

امتگاه قراردادی طرفین محسوب نشانی های فوق الذکر اق موجد حقی برای ارسال کننده نمی باشد. را ایجاد نخواهد نمود و

 گردد. می

 پروژه:  3 ماده

پروژه به عنوان سرمایه گذار در  اعضاعبارتست از مشارکت از طریق اعطای سرمایه توسط موضوع قرارداد حاضر 

 برابر شرایطی که در این قرارداد درج شده است. ........................................

 محل پروژه:......................... 3-1
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 می باشد. ...........روژه شامل ...............پیات عمل 3-2

 ....عبارتست از ..........ژه کلیه پرو روند 3-3

 ی باشد.مل .................. مشا پروژهاسناد  3-4

 یه پیش بینی شده اولیه برای اجرای پروژه .................. ریال است.سرما 3-5

 قرارداد مدت:  4 ماده

عدم تکمیل پروژه به مدت  درصورت کهمعتبر می باشد شمسی  ماه...........  بمدت اجرایی شدن آن تاریخ از این قرارداد       

ده می گردد و در هر حال تصمیم گیری درخصوص اعتبار آن بعد از گذشت اعتبار با تصمیم مدیر .... ماه دیگر به اعتبار آن افزو

 این زمان منوط به تصمیم جمعی خواهد بود.

تاخیر در استرداد سرمایه و سود  اعضا تداوم آنرا تصویب نکنندپایان یافتن مدت قرارداد به منزله خاتمه آن بوده و چنانچه  4-1

 قرارداد نبوده و تابع شرایط مندرج است. حاصله به هر طریقی که باشد به منزله تداوم

قرارداد را داشته و در حق فسخ  رای جمعیاعضا به چنانچه در هر زمان زیان وارده به سرمایه بیش از .... درصد آن گردد   4-2

 می باشد.صورتی که میزان ضرر از ..... درصد تجاوز نماید این قرارداد منفسخ محسوب و مدیر ضامن استرداد الباقی سرمایه 

 می باشد. ختالف و رای ایشانمرجع حل اه م ناظر باعالص میزان ضرر تشخیمالک 

 بازه برابر تقسیم می گردد که هر بازه ........... روز می باشد. 5مدت اولیه قرارداد به   4-3

 : سهام5ماده 

تعهد اعضا مجموعاً ........ ریال می باشد که مقرر است هر عضو سهم الشرکه ریالی خود را به حساب ............. عهده بانک 

 به نام ............... واریز و رسید آن را در گروه ارسال نماید............ شعبه .............. 

واحد سرمایه در این قرارداد ............. ریال می باشد که واریزی کمتر از آن برای صندوق تعهد ایجاد ننموده و صرفاً   5-1

شد تا به میزان آن گواهی قرض محسوب خواهد شد لذا سهم الشرکه اعضا الزاماً باید مضارب صحیح از واحد سرمایه با

 مربوطه صادر گردد.

 پس از رویت رسید، مدیر گواهی واحد سرمایه را صادر خواهد نمود.  5-2

خواهد داشت تا نسبت به واریز سهم خود اقدام نماید، روز کاری فرصت  5از تاریخ امضای پیش نویس قرارداد هر عضو   5-3

 دد.در غیر اینصورت عضویت ایشان کان لم یکن تلقی می گر

چنانچه در پایان موعد مقرر برای اعضا جهت پرداخت سهم خود سرمایه اولیه تکمیل نشده باشد به تصمیم اعضا یکی   5-4

 از موارد زیر انتخاب می شود:

 انحالل صندوق و استرداد سهام 5-4-1

 انتخاب پروژه مناسب با سرمایه  5-4-2

 فرصت دوباره جهت پرداخت سهام 5-4-3

 فرصت جهت الحاق اعضای جدید 5-4-4

 مواعد فوق مجدداً نظر اعضا اخذ خواهد شد.در پایان  5-5
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از تاریخ واریز سهم الشرکه به حساب مشخص شده فوق، هیچ عضوی حق مطالبه سهم خود را نداشته و سهم ایشان  5-6

به مالکیت مشاعی صندوق انتقال می یابد لذا غیر قابل استرداد، توقیف و یا حواله بوده و تابع شرایط قرارداد حاضر 

 می باشد.

نچه حسب ضرورت و بنابر شرایط آتی مقرر باشد سرمایه افزایش یابد این افزایش برابر شرایط قرارداد به مانند چنا 5-7

واحد سرمایه در هر بازه زمانی پنج درصد افزوده  یکسرمایه اولیه خواهد بود لکن سهم الشرکه الزم جهت تملک 

برابر با میزان اولیه الزم قرارداد میزان سهم الشرکه خواهد شد بنابر این جهت تملک یک واحد سرمایه در بازه سوم 

 به عالوه پانزده  درصد آن می باشد.

با یک درصد تخفیف در هر بازه محاسبه  سهم الشرکه مقرر چنانچه افزایش سرمایه توسط اعضا صورت پذیرد میزان 5-8

داد برابر با میزان اولیه بعالوه می شود بنابراین سهم الشرکه الزم جهت تملک یک واحد سرمایه در بازه دوم قرار

 هجده درصد خواهد بود.

شرحی به صوص توارث مگر در خ نمی باشدقابل انتقال به غیر  با نظر جمعی اعضامایه در هر حال جز سرهای واحد 5-9

 آمده است. 4-7بند  که در

 ها هزینه:  6 ماده

حق العمل کاری یا جعاله ایشان مستحق اجرتی جداگانه نبوده و قرارداد حاضر  مدیر،نسبت به فعالیت های اقتصادی            

 در منافع حاصله شریک خواهند بود. اعضامحسوب نمی گردد و صرفاً 

قابلیت مطالبه به هر نحو که باشد اعم از مالیاتی و اداری و سایر هزینه ها ینه های الزم جهت انجام موضوع قرارداد هز 6-1

 خواهد شد. پرداختاز محل سرمایه یا منافع تحصیلی جداگانه ندارد و 

در صورت اقدام توسط چنانچه جهت موضوع سرمایه گذاری ضرورت اقتضا نماید تا اجرتی به فردی پرداخت شود  6-2

 منع شده باشد. اعضا یا ناظرایشان مستحق اجرت عرفی آن عمل است مگر آن که به نحو مکتوب توسط  مدیر

ه از هزیند. منظور می شویر انجام ال با نظر مدهر ح جاری و راهبردی کهبارتست از هرینه های صندوق عهای هزینه  6-3

نه های راهبردی و هزی ارددمیزان مشخص ض می باشد که لیات و عواری مثل کارمزد، ما، هزینه هایهای جاری 

خت وش و غیره پردار، مصالح ف، پیمانکارانصرف شده و به اشخاصجهت پروژه هزینه هایی می شود که در شامل 

 .دارد آن مظنه بازاریمی شود و نرخ 

 یقرارداد شرایط:  7 ماده

 هیچ گونه تعهدی در خصوص تحصیل سود ندارد. مدیر یا صندوقاین قرارداد تابع احکام مشارکت است لذا  7-1

لکیت مشاعی لیت افراز سهم ماجزء بدون قابجزء ایشان در  بوده وعه و صندوق به نحو اشا کلیه اعضا در پروژه عضویت 7-2

اوصاف مشارکت با توجه به علم به ط نموده و ز خود سلب و ساقافسخ یک جانبه را م حق الزو ضمن عقد خارج  دارند

 .ود سلب و ساقط نمودندخیارات را از خآن می باشند و کافه تعهد و ملتزم به م

با تصمیم اعضا قابل تغییر نمی باشد و صرفاً چنانچه واگذاری آن در اثنای قرارداد به پروژه مشخص شده در قرارداد جز  7-3

 نظر مدیر بازدهی بیشتری داشته باشد با تصمیم جمعی می توان قرارداد را منحل نمود. 
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که ام نماید لکن می تواند با توجه به ایندر خصوص سرمایه اعطایی به نحو سرمایه گذاری اقد نیستمجاز  صندوق 7-4

هزینه های پروژه در طول زمان پرداخت می گردد بخشی از سرمایه را صرفاً در سیستم بانکی معتبر سپرده گذاری 

 نماید.

در صورت موت یا حجر هریک از اعضا، آن عضو قهراً از صندوق خارج می گردد و مورد توافق کلیه اعضا قرار گرفت که  7-5

ض مسترد گردد مگر آنکه قیم یا وراث عضو مزبور موافق تداوم عضویت سهم الشرکه پرداختی ایشان صرفاً به عنوان قر

روز کاری از  31در صندوق باشند؛ بدین منظور ضرورت دارد به همراه مدارک اثبات کننده سمت، نامبردگان ظرف 

 تاریخ حجر یا موت عضو تصمیم خود را به مدیر و ناظر اعالم کتبی نمایند.

ممنوع بوده و در صورت اقدام خالف این مقرره کلیه  اعضاکت سرمایه گذاری توسط افشای اطالعات مربوط به مشار 7-6

 خسارات وارده متوجه طرف نقض کننده تعهد می باشد.

اعضا بوده و  مدیرمسئولیت پاسخگویی نسبت به اشخاص و مراجعه به دوایر دولتی یا قضایی و نحو آن بر عهده  7-7

 در این خصوص ندارد. مسئولیتی

معرفی شده معتبر ی و از طریق حساب های توسط سیستم بانکضا صرفاً ط مدیر و یا اعتوسیا برداشت واریز و هرگونه  7-8

 و اثری بر آن مترتبج از قرارداد محسوب می شود ته و خارمحلی از اعراب نداشرج از این بند ارگونه اقدام خاست و ه

 نخواهد شد.

ا اعالم و ومی و خصوصی به اعضپیام رسان به صورت عمتب از طریق ری ضرورت داشته باشد مراهر زمان که رای گیدر  7-9

 .مین اعالم می گرددقرر آرا توسط ای باشد و پس از زمان ممنی در گروه فرصت رای گیری علساعت  24

 دیریت : م 8ماده 

در مدیر اولیه قرارداد آقای ......... دارنده حساب بانکی معرفی شده جهت پرداخت سهم الشرکه می باشد که در صورت  8-1

رت امانی در وجوه را که به صو هف است کلیایشان مکلاینصورت  تصمیم اعضا قابل تغییر می باشد که درن و یا خواست ایشا

 دهد.حساب مدیر جدید انتقال ختیار داشته است به ا

به حالت  صندوقسایی وراث تعیین قیم یا شنامان ز تای باشد لکن ای انحالل صندوق نمموجبی برحجر مدیر یا موت  8-2

 ی آید.تعلیق در م

 امور ضمن توافق با معرفی نموده و در کلیه کحب امضا به بانبه عنوان صاه یک نفر دیگر را همواراست مدیر رر مق 8-3

و  فکالیحقوق وتکلیه دیده است، ین منظور انتخاب گرآقای .............................. بدغاز پروژه ید که در آایشان اقدام نما

 ان نیز می باشد.ه ایشو مسئولیت های مدیر متوجتشریفات 

ره می شود که در ضا در معیت امین اداصاحب امتوسط صندوق انشین زمان تعیین ج عزل مدیر تارت استعفا یا صودر  8-4

با نظر  صندوقبا بوده و در این مدت ایشان  تکالیف مدیر متوجه حقوق وکلیه  بود.سی روز نخواهد هر حال بیش از 

 داره می شود.ا انشایاجتماعی 

 پس ازتا ایشان اختیار امین قراردهد  از اقدامات خود را در زارش کاملیروزه گ 15مدیر در بازه های  داردضرورت  8-5

یا اظهار نظر ش موجبی را پس از انتشار گزار، چنانچه اعضا روه اقدام نمایدتشار آن در سایت و گنسبت به ان زماییراستی آ

ناظر به ب را ستنکاف امین مراتصورت اگردد. در سط ایشان اقدام خواست نموده و تومی توانند از امین درببینند رای گیری 

 .پذیرفتی گیری صورت خواهد ه و از طریق ایشان پاطالع داد
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اقدام به  می تواند راسار حال ناظر عضا خواهد رسید و در هدلیل به اطالع ابا ذکر وعد مقرر گزارش در مانتشار عدم  8-6

 .نتشار آن نمایدش و اتهیه گزار

 .ناظر قرار دهد پروژه را در اختیار بهمربوط ند مستورت های مالی روزه کلیه ص 15الوه بر گزارش مکلف است عمدیر  8-7

ملی در گروه و بل از اولین اقدام عری با امین تهیه و قا ضمن همکاراز روند اقدامات پیش بینی اولیه  مکلف استمدیر  8-8

لل ت مستدبه صوربرنامه اولیه را  اه بپیشرفت امور پروژ و یا عدم تطابق روندتطابق  بازهدر ابتدای هر اید و ت منتشر نمسای

  نماید. اطالع رسانی

روه به در گستند میل ضمن ارایه دالعالم و امین ااست که مراتب را به مایه یا اعضا با مدیر راجع به افزایش سرمیم تص 8-9

 می باشد. جمعیمیم گیری رای شد، مالک در تصگذاشته خواهد رای 

ق حساب صندوه ل بود اما در عمبه نام خ خت وجوهه در راستای پردادساب معرفی شدر خصوص ح اقدامات مدیره کلی 8-11

 می باشد.

 حسابرسیین و : تضام9ماده 

انزده عضو ظرف پته ای در وجه میزان دریافتی سفبرابر با  شرکه در هر زمانت اصل سهم المدیر در ازای دریاف شدمقرر  9-1

س از رت قصور مدیر و پید که در صومشارکت صادر نماج عبارت تضمین به عنوان ضمانت و با دراز تاریخ گواهی روز کاری 

 می باشد.سفته قابل مطالبه از سوی عضو وجه  ع حل اختالفرای مرج

 است. کم خیانت در امانتنوع بوده و در حتوسط اعضا ممبه غیر فته سانتقال هرگونه  9-2

 د بود.همان با تقسیم سود خوااسترداد آن همز اعتباری سفته بوده ونزله بی سود به متقسیم  9-3

 .ایگزین شودججدید ط مدیر ید مسترد و توسکلیه سفته ها باتغییر مدیر درصورت  9-4

صور لذا مادامی که قوء رفتار مدیر است س صرفاً ضمانتل سرمایه نبوده و به منزله تضمین اص سفته توسط مدیرم تسلی 9-5

 هد است.عضو ناقض تعمتوجه  ه خساراتیبالوجه بوده و کلنسبت به سفته ثابت نشود اقدام ایشان 

امور نظار درآمده و ه عضویت هیات از ایشان بن سه نفر حق رای برای مدیر و امیاعضا، بدون جمعی گردید به رای رر قم 9-6

صورت های مالی را ایشان ملکف است ماهانه ناظر را انتخاب و ظار یک نفر هیات نگیرند بدین منظور بر عهده حسابرسی را 

توسط ناظر ی مظنه بازاری اهبردرهرینه های خصوص ره در گزارش منتشدر  .گروه منتشر نمایدخود را در گزارش بررسی و 

در  کفایت می کندمستندات پرداخت رف هزینه های جاری صه می شود لکن در مورد ند تهیه و ضمیمبه صورت مست

 .امین می باشد، ستعالممرجع ازینه شخیص نوع هصورت اختالف در ت

، در می رسد ر در رای گیریحاضی اعضا اکثریتبه تصویب  نظار تهیه می شودکاری ا همبکه ماهانه ناظر ش گزار 9-7

ورتی صو نیز در امین یر توسط دمبر تخلف رای در صورت  ه امین گزارش شده ومراتب جهت بررسی بصویب، صورت عدم ت

 رای برر صورت و دگیری شده رای سمت مدیر ابقای ص در خصو سداعضا نرر به تصویب ناظر گزارش مین بابرای سو که

گزارش می ظر توسط امین یا ناف به مرجع حل اختال ،و تعیین مسئولیت جهت اظهارنظر ایشان لف موارد تخ یرعزل مد

 شود.

امضا مکلف به ب صاحدیر و مطلع گردند و مامور و حسابرسی  ال از روندر می توانند در همه حفاً از طریق ناظصراعضا  9-8

 .با ناظر می باشندهمکاری 
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ظار سه حال مدت عضویت نهر در  ود.یری جمعی خواهد بضمن رای گطریق امین و اعضا از درخواست ظار به نتغییر  9-9

صوص و سایر ده روز در این خبیش از آید در صورت تاخیر ری مجدد به عمل می رای گیاه ضرورتاً پس از سه م ماهه بوده و

 تقدیم نماید. به مرجع حل اختالفپیش از موعد را خواست انحالل ریک از اعضا می تواند درین قرارداد هواعد مذکور در ام

 تقسیم سود:  10ماده 

ساس واحد سرمایه بوده و پس از تقویم بر اهم الشرکه، نظر از میزان سصرف تقسیم اصل سرمایه و منافع ایجاد شده  11-1

ریالی پروژه )اقدام مدیر بر اساس نظر جمعی اعضا( مبلغ نهایی پس از کسر کلیه هزینه ها به تعداد واحد های سرمایه 

 تقسیم و هر عضو متناسب با تعداد واحد سرمایه مندرج در گواهی، سهم خود را دریافت می نماید.

 ارد زیر باشد:موم می تواند شامل یعضا در زمان تقسجمعی انظر  11-2

 شاعی به اعضا.ژه و انتقال اسناد مذاری کارشناسی پروگمت قی 11-2-1

 .ریالیو تقسیم  یق مزایدهژه جهت فروش از طرکارشناسی پروگذاری قیمت  11-2-2

 .ی قیمت کارشناسیم یکدیگر بر مبنافروش و یا خرید سهااعضا جهت افق تو  11-2-3

ه را به رای می شان در گروه و گزارش ایسمی مراجعبه کارشناس رر امین رشناسی فوق الذکاقدام در راستای کا جهت 11-3

ورت عدم تصویب صو در  اسی تجدیدبار دیگر کارشنبرای یکشد در غیر اینصورت  عی تصویب خواهدکه به رای جم گذارد

نظار در غیر اینصورت ا مالک خواهد بود و میانگین آنهش از ده درصد نباشد نظر کارشناسی بیتفاوت دو چنانچه دوباره 

 هند نمود.ی خوارشناسکابادرت به م

تقسیم، ایشان می بایست در اسرع وقت حساب بانکی خود را در گروه یا سایت اعالم  پرداخت سهم اعضا در زمان جهت 11-4

 نمایند. مدیر ظرف سه روز کاری پس از اعالم حساب مبادرت به پرداهت می نماید.

منافع حاصله تا زمان تقسیم مشمول شرایط مقرر برای اصل سرمایه بوده و تقسیم منافع حاصله صرفاً در پایان قرارداد  11-5

 نمی باشد. اعضاورت خواهد پذیرفت لذا شناسایی و معرفی سود موجبی برای مطالبه آن توسط ص

در صورت تاخیر مدیر در پرداخت سهام تقسیمی، ایشان نسبت به سهام ضامن بوده و قصور ناشی از سوء نیت نامبرده  11-6

 در حکم خیانت در امانت خواهد بود.

الف رجع حل اختو مورد تایید مموافق قرارداد بوده که یک یا چند تن از اعضا از موعد تقاضای انحالل پیش صورت در  11-7

م دارد و یا اعالسایر اعضا به جمعی  به صورت جهت رای گیریتب را ده و مراتوافق نموتواند با ایشان قرارگیرد مدیر می 

 نماید. ت تقسیم اقدامقرارداد را منحل و جه

 داوری و اختالف رفع: 11 ماده

و یا اجرای مفاد قراردادی و تعهدات مندرج در  خسارت اعالم یا و قرارداد این تفسیر در اختالف هرگونه ایجاد صورت در         

 معرفی شده توسط موسسه حقوقی مشاوران داد و دانش اقدام خواهد شد. داور نظر اخذ با سپس و گفتگو طریق از ابتدا ،آن

صورت در  الم در گروه خواهد بود.طریق اع غ رای داور ازسی مدنی است لکن ابالقانون آیین دادرشرایط داوری تابع و مدت 

رسیدگی خواهد نی تهران زرگاامرکز داوری اتاق بخواست از طریق در داوری منتخب از به هزینه معترض به رای داور اعتراض 

 نمود.
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 محسوب می گردد و برای طرفین در هر صورت الزم االجرا می باشد. تبصره( این مقرره به عنوان شرط مستقل داوری

 قانون حاکم:  12 ماده

 این قراراداد و کلیه ملحقات و تعهدات ایجاد شده از آن چه مستقیما چه با واسطه تحت حاکمیت قوانین کشور ایران می باشد.

  شرایط تغییر مفاد قرارداد:  13ماده

می رای اعضا ممکن د صرفاً ضمن تنظیم الحاقیه و با تغییر بند یا ماده ای از قرارداد ضرورت یابچنانچه در طول اجرای قرارداد  

 شد.با

  انحالل:  14 ماده

طرفین ضمن عقد خارج الزم حق فسخ یکجانبه قرارداد را از خود سلب و این قرارداد تحت حاکمیت اصل لزوم بوده و        

 :ر موارد مصرحه ذیل قابلیت فسخ و یا انحالل را نداردساقط نمودند لذا جز د

 پایان مدت و عدم تمدید آن. 14-1

 در انحالل قرارداد ضمن تنظیم صورتجلسه اقاله اعضا نحو تصمیمبه تراضی  14-2

 اعمال حق فسخ قراردادی مندرج در قرارداد 14-3

  پیوست : 15 ماده

رداد محسوب و قابلیت استناد دارد؛ طرفین صحت و اعتبار و تطابق تصاویر تصویر مدارک مصرحه ذیل به عنوان جزء الینفک قرا

 با اصول اسناد را اقرار نموده و به آن معترف هستند.

 شامل .... اعضامدارک هویتی  15-1

 .مدیررسید تسلیم اصل سرمایه به  15-2

 : نسخ16اده م

تنظیم و   13نسخه با حکم واحد در حضور شهود امضا کننده ذیل و در تاریخ     /       /     .......ماده و در  16این قرارداد در

 مبادله گردید.رسیده و نسخه ایشان  اعضاکلیه صفحات به امضای 

 


