
 

 «قرض الحسنه عادی قرارداد تسهیالت » 

صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي  مابين و در راستاي حمایت از توليد كنندگان، في ..................... قرارداد در تاریخاین 

حسین   رئيي  ييتيت ميدیره و آقياي  عبداله فتح اله زادهبه نمایندگي آقاي   0579به شماره ثبت   استان آذربايجان غربي

 شناسيه میيي ................بيه شيماره ثبيت  .......................................... مدیر عامل به عنوان قرض دينده از یك طرف و جعفرزاده

مدیر عامل به عنيوان قيرض گيرنيده  ..................... رئي  ييتت مدیره و آقاي ..................... آقايبه نمایندگي  .............................

 گردد. از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد مي

 موضوع و مبلـغ قرارداد :   -1ماده 
بيه ميد  توميان  ....................... ریيا  معياد  ........................... به مبیغ چهار درصد سالنانهبا كارمزد اعطاي وام قرض الحسنه 

 با رعایت شرایط و ضوابط قرارداد. .......................تين  ............جهت خرید  میاه دوازده

 شرايط پرداخت قرض الحسنـه :   -2ماده 
داد و بيه منويور یك و سيه ایين قيرارپيوستهاي جهت مندرج در  قرض دریافتي موضوع قرارداد را درمکیف است قرض گيرنده 

 به مقدار و كيفيت مذكور در طرح توجيهي اقدام نماید.، خوداعضاي ياي مورد نياز  خرید نهاده جهت تأمين بخشي از نهاده

 نحـوه بازپرداخت قرض الحسنـه :   -3ماده 
بازپرداخيت نميوده و بيه  )تياریخ كيك از زمان دریافت قرض ماه دوازده قرض گيرنده تعهد نمود قرض دریافتي را ظرف مد  

 5298كد  )ع ميدان امام حسينشعبه  قرض الحسنه مهر ایراننزد بانك   IR  829099529892296087776992حساب  شماره

  ....................... )تاریخ سررسيد :   واریز و رسيد وجه را به صندوق قرض دينده ارائه نماید.

وقع وام دریافتي و خسارا  احتمالي از جمیه تأخير و تأدیه، دو فقره كيك ين بازپرداخت به مقرض گيرنده جهت تضم تبصره :

بمبیيغ ............... شعبه ...................... نزد بانك ...................... از حساب جاري شماره ...................... و .................... بشماره سریا  

 ارزش جمعييياه بيييه...................... سيييفته بشيييماره يييياي  فقييييره ......... ریيييا  و يمننيييين...................... و ...................... 

با ضمانت و پشت نویسي اعضاي ييتت مدیره و مدیر عامل تشکل قيرض گيرنيده، بيه قيرض دينيده  ریا  ..................................

توانيد  این قرارداد خودداري كند قرض دينده مي ض گيرنده از انجام ير یك از اجزا و ایفاي تعهدا گاه قرنماید تا ير مي تحویل

گونه اعتراض نسبت به این تشخيص یا وصو  وجه تضامين اقدام نماید و قرض گيرنده حق يربه تشخيص خود نسبت به وصو  

 را از خود ساقط نمود.تضامين  مبیغ

 سايـر شرايط :    -4ماده 
كند و ييدف وي تحيييل  با توجه به اینکه قرض دينده وام مذكور را جهت كمك به اعضاء تشکل قرض گيرنده پرداخت مي .1.4

  ياي مربوط به پرداخت تسيهيت  و انجيام ميدیریت اجيراي آن، باشد، لذا بابت تأمين بخشي از يزینه سود از این ناحيه نمي

ریيا  بعنيوان ............................ الحسنه در موعيد بازپرداخيت، مبیيغ  قرض گيرنده موظف است عتوه بر استرداد اصل قرض

 كارمزد، در زمان اخذ تسهيت  قرض الحسنه، به قرض دينده پرداخت نماید. 

در صورتي كه به تشخيصِ صندوقِ قرض دينده، قرض گيرنده بديي خود را در زمان مقرر بازپرداخت نکند یا از انجام تميام  .1.4

این قرارداد و مندرجا  طرح پيوست كه توسيط  3و  4و  4یا قسمتي از تعهدا  موضوع قرارداد بشرح موارد مندرج در ماده 



 

باشد تخیف یا تأخير نماید، تمامي دیيون موجيل نييز طبيق  ینفك قرارداد ميقرض گيرنده تهيه و تدوین شده است و جزء ال

تشخيص قرض دينده حا  شده و قرض دينده حق دارد كیيه طیب و خسار  و جرایم مربوطه را رأسياه محاسبه نميوده و از 

ض گيرنيده در صيندوق، محل تضمينا  مأخوذه و نيز ير گونه دارایي و مطالبا  و اموا  قرض گيرنده از جمیه سيرمایه قير

 برداشت و تمیك نماید و قرض گيرنده حق ير گونه اعتراض نسبت به تشخيص و اقدام قرض دينده را از خود ساقط نمود.

مورد نياز اعضاء خود ميرف نماید و بيه يييو وجيه حيق  ياي شود وام دریافتي را جهت خرید نهاده قرض گيرنده متعهد مي .1.3

ف و مقاصد دیگر و یا خرید كاالي دیگر استفاده نماید مگير آنکيه قيبته موافقيت مکتيوب قيرض ندارد از وام مزبور براي ايدا

 دينده را تحييل و نسبت به انعقاد متمم قرارداد اقدام نماید.

این ماده را انجام نديد میتيزم اسيت ضيمن اسيترداد مبيال ي از قيرض كيه بيه   .1.3در صورتيکه قرض گيرنده تعهدا  بند  .1.1

% آن را نيز مقطوعاه عيتوه بير كيارمزد، خسيار  تيأخير 44نده به ميرف عمیيا  تعهدي نرسيده، معاد  تشخيص قرض دي

 تأدیه و وجه التزام خسار  تأخير تأدیه بعنوان جریمه عدم انجام تعهدا  به قرض دينده پرداخت نماید.

شدن دیون موجل وي به شيرح ميذكور در صور  عدم بازپرداخت به موقع وام قرض الحسنه از سوي قرض گيرنده و یا حا   .1.4

، دیون متعیقه و يرگونه زیان و خسار  وارده بير ذميه قيرض  3این ماده، عتوه بر اجراي مفاد تبيره ذیل ماده  .1.4در بند 

گيرنده بوده و از این رو متعهد گردید كه عتوه بر پرداخت بديي تأدیه نشده، از تاریخ سررسيد تا واریيز قطعيي، نسيبت بيه 

ده بديي یا اقساط آن خسار  تأخير تأدیه و وجه التزام خسار  تأخير تأدیه را مطابق با مفاد آیين نامه اعطاي تسهيت  مان

صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي استان آذربایجان غربي از محل اموا  خود مجاناه به قرض دينده تمیييك نمایيد و 

ز  اعطاء نمود تا نسبت به تعيين و نوع و ميزان خسار  و دیون و دریافيت ضمن عقد خارج الزم به قرض دينده وكالت بتع

 آنها و اجراي مفاد قرارداد راساه اقدام نماید.

تشخيص تخیف قرض گيرنده از انجام تعهدا  و يمننين ميزان بديي قابل بازپرداخت در ير زمان با صندوق قيرض دينيده  .1.4

 ق يينگونه اعتراضي را نسبت به آن ندارد.بوده و این تشخيص قاطع بوده و قرض گيرنده ح

 حـق نظارت :   -5ماده 
يياي ميورد  قرض دينده حق دارد جهت نوار  بر نحوه يزینه نمودن قرض موضوع این قرارداد و نحوه تأمين و توزیيع نهاده .4.4

اعم از اینکه مربوط بيه دفياتر نور، ير وقت بخوايد نسبت به بررسي و كنتر  دفاتر و حسابها و اسناد و مدارك قرض گيرنده 

 تجاري و حسابهاي داخیي باشد و یا حسابهاي بانکي و امثا  آن اقدام نماید.

يياي  قرض گيرنده موظف است امکان نوار  قرض دينده و نماینيدگان وي را بير عمیييا  خریيد و توزیيع و مييرف نهاده .4.4

ييو عنوان از این امر ممانعت نماید. بعتوه گزارش كاميل موضوع این قرارداد در كیيه مراحل فرايم سازد و حق ندارد تحت 

 از عمیيا  مالي و اجرایي مربوط به این قرارداد را به صور  ماييانه به قرض دينده ارائه نماید. 

براي انجام ير كه بهتر موضوع این قرارداد قرض گيرنده موظف اسيت عمیييا  ميالي مربيوط بيه ایين قيرارداد را از طریيق  .4.3

 بانکي و سرفيل حساب جداگانه ثبت و نگهداري نماید.حسابهاي 

 شود. تخیف از این ماده نقض اساسي این قرارداد محسوب مي .4.1

 مسئوليت تضامني مديران تشـكل قرض گيرنـده :    -6ماده 
مسيتو  حسين اجيراي كیييه مفياد  ............................................................ ييتت مدیره و مدیر عامل اتحادیيه   شيركت تعياوني

گيرند مع الوصف ایين امير  قرارداد حاضر بوده و به عنوان عامل اجرایي آن تشکل، اجراي تعهدا  موضوع قرارداد را به عهده مي

 .كايد به ييو وجه از تعهدا  و مستوليت تشکل قرض گيرنده نمي



 

 محييل سييکونت نشيياني .............صييادره از  ............بشييماره شناسيينامه  ...................كييد میييي  ...........فرزنييد  ............. آقيياي

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

 محييل سييکونت نشيياني .............صييادره از  ............بشييماره شناسيينامه  ...................كييد میييي  ...........فرزنييد  ............. آقيياي

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

 محييل سييکونت نشيياني .............صييادره از  ............بشييماره شناسيينامه  ...................كييد میييي  ...........فرزنييد  ............. آقيياي

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

 محييل سييکونت نشيياني .............صييادره از  ............بشييماره شناسيينامه  ...................كييد میييي  ...........فرزنييد  ............. آقيياي
....................... 

 محييل سييکونت نشيياني .............صييادره از  ............بشييماره شناسيينامه  ...................كييد میييي  ...........فرزنييد  ............. آقيياي
...................... 

نمایند كیيه بيديي قيرض  صرف نور از سمت خود در تشکل قرض گيرنده كیيه مندرجا  این قرارداد را قبو  نموده و تعهد مي

گيرنده را اعم از اصل، كارمزد و خسار  و تعهدا  مالي و كیيه مطالبا  تشکل قيرض دينيده را منفيرداه و متضيامناه بيه قيرض 

ایند و تشکل قرض دينده حق دارد در ير مرحیه از اقداما  اجرایي و قانوني براي وصو  تمام و یا قسمتي از دينده پرداخت نم

متضيامناه  مراجعيه نمایيد. در صيورتي كيه ميدیران یران مرقوم منفرداه یيا مجتمعياه )مطالبا  خود به شركت قرض گيرنده یا مد

عز  شوند یا استعفا ديند و یا به ير دليل دیگر، ميدیران جدیيد  ............................................................ اتحادیه    شركت تعاوني

مستوليت انفيرادي ، حاضر  مدیران بعدي در ذیل قراردادِ  منيوب یا انتخاب شوند، مدیران امضاء كننده این قرارداد با اخذ امضاء

 وايند نمود.و تضامني آنان در قبا  این قرارداد را مسجّل خ

 حل و فصـل اختالفات :   -7ماده 
درصور  بروز يرگونه اختتف در تفسير یا اجراي این قرارداد، صندوق مي تواند ضمن و یا قبل از طرح دعوي در مراجع قضایي 

و قانوني، موضوع را جهت داوري و حکميت به شركت ميادر تخيييي صيندوق حمایيت از توسيعه سيرمایه گيذاري در بخيش 

 كشاورزي به عنوان داور ارجاع نماید و نور شركت مزبور براي طرفين قرارداد الزم االجراء مي باشد.

 اقامتـگاه قانوني طرفيـن قرارداد :   -8ماده 

 / شرکتاتحادیه : قرض گيرنده

 آذربایجان غربی نشاني :

 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی : قرض دينده

 51151 - 75551کدپستی:  - 111پالک  -خیابان عمار  -ارومیـه  نشاني :

ييا، اخطارييا و  طرفين مکیف يستند در صور  ت يير آدرس مراتب را كتباه به دیگري اطتع ديند در غير این صور  كیيه ابتغ

 باشد.  مکاتبا  به آدرس فوق الذكر معتبر مي



 

نسخه مبادله و امضاء شده و كیيه نسيخ داراي اعتبيار واحيد بيوده و بيراي  4تبيره در  4ماده و  8 كهار صفحه، این قرارداد در

 باشد. طرفين الزم االجراء مي

 

 
 اي قرض گيرندهـر و امضـهمُ اي قرض دهندهـامضر و ـهمُ

  ت مدیره )رئي  ييت عبداله فتح اله زاده 

1-  1-   ......................................... 

  ت مدیره )نایب رئي  ييت اصغرزادهسیدسجاد  

   

 ............................................   -2 ل )مدیر عام حسین جعفرزاده -2

 

 

برابر آخرين ، اعضای هيئت مديره و مديرعامل ) اين قرارداد ی ضمانت کننده اين قسمت توسط اشخاصِ : توجه مهم

 فقط امضاء شود.  تـر شرکـهـدون مُـب  (صاحبان امضای مجاز و آگهي تغييرات اداره ثبت شرکتها
 ............................ و ............................ و ............................. و ........................... و ........................... و .......................... اینجانبييييان

و پرداخيت كاميل وجيه مستوليت تضيامني موضيوع قيرارداد   تبيره 4ماده و  8 صفحه، 1) مفاد این قراردادتمامي با اطتع از 

 نمایيم. ميمندرج در متن سند حاضر را با احتساب كیيه خسارا  مربوطه ضمانت و تقبل 

 نام و نام خانوادگي    امضاء وادگي    امضاءنام و نام خان نام و نام خانوادگي    امضاء نام و نام خانوادگي    امضاء

 


