
  نمونه قرارداد تامين مالي

  امضاء طرف دوم   امضاء كارگزار 
 

 طرفين قرارداد -1

  و نمايندگي به ..…….....…به شماره ثبت  ..……..…………………………… شركت مابين في ….................………اين قرارداد در تاريخ 
 .…………………………..............................…….......................…………به آدرس     ..…..…….…………………عنوان  به  ..……............……  مجاز  امضاء

با  …..……… ثبت شماره به ..……..……………………………شركت  و طرف  يك از شودمي  ناميده كارگزار قرارداد اين در بعد من كه
به عنوان عضو هيئت مديره   .……….……… و مديره هيئت عضو و  عامل مدير عنوان به ..……............……نمايندگي و امضا مجاز 

  از شودمي  ناميده دوم طرف قرارداد اين در بعد من كه .…………………………..............................…….......................…………به آدرس 
 .باشنداين قرارداد ملزم به اجراي مفاد آن مي  عقد گرديد و طرفين با امضاءمن ديگر سوي 

ساعت ديگري   48آنها مكلفند در صورت تغيير آدرس، حداكثر ظرف مدت  آدرس مذكور اقامتگاه طرفين است و  -تبصره
كر ارسال و ابالغ شده  الذفوق  آدرس به هااخطاريه  آدرس مطلع نمايند در غير اين صورت كليه اوراق و  را از تغيير

 .تلقي خواهد شد

 موضوع قرارداد -2ماده 

  شناسايي  بر  مشتمل  ريال  ..………........................................…………مالي به مبلغ    تامين  موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات
 .حساب طرف دوم گذاري و تسهيالت و واريز وجه بهتحصيل توافقات تا مرحله عقد قرارداد سرمايه مذاكره، معرفي، و

 عبارت است از اخذ وام و تسهيالت بانكي داخلي و يا تامين منابع از اشخاص طرفين نظر مورد مالي تامين روش -هتبصر 
گذاري در چهارچوب قوانين و  سرمايه  هاي شركت  گذار مانند موسسات مالي و اعتباري وحقيقي يا حقوقي سرمايه

  .درصد. …………… نرخ سود ساالنه مقررات جاري جمهوري اسالمي ايران و با

 تعهدات كارگزار  - 3ماده 

 .گذاري براي طرف دومگذاران به منظور اعطاء تسهيالت و سرمايه شناسايي، جذب و تحصيل توافقات سرمايه -1-3

گذار اعم از حقيقي و حقوقي و تحصيل موافقت ها، موسسات مالي و اعتباري و اشخاص سرمايه مكاتبه و مذاكره با بانك  -2-3
 .الزم

 .مكاتبه و مذاكره با مراجع اداري ذيربط جهت تهيه مقدمات موضوع قرارداد -3-3

 .برگزاري نشست با نمايندگان اشخاص حقيقي و يا حقوقي تسهيالت دهنده جهت جلب نظر مساعد ايشان -4-3

ع به حساب طرف  پيگيري موضوع تا انعقاد قرارداد نهايي بين كارگزار و تسهيالت دهنده و واريز وجه و تامين منب -5-3
 .دوم

 تعهدات طرف دوم   -4ماده 
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 نامه بانكي، چك، سفته و وثيقه ملكي و كننده مالي اعم از ضمانتنظر تامين  هاي مورد تهيه و ارائه كليه تضمين -1-4
ين، هزينه تهيه سفته، هزينه توثيق و تره  هاي مرتبط با اين تضامين (مانند كارمزد صدور ضمانتنامه،پرداخت كليه هزينه 

عهده طرف   بر  گيردمي  تعلق  تسهيالت  به  كه)  … قانوني متعلقه از قبيل ماليات و عوارض و    توديع سپرده نقدي و كليه كسور
 .دوم خواهد بود

  شود بايد ظرف مدتسوي كارگزار در ارتباط با موضوع اين قرارداد مطالبه مي  كليه اطالعات مدارك و اسنادي كه از -2-4
ارائه شده متوجه طرف دوم خواهد    عالمي در اختيار وي قرارگيرد مسئوليت صحت و سقم اطالعات هفت روز از تاريخ ا

 .بود

هاي مقرر شخص يا موسسه وام دهنده پرداخت نمايد  دريافتي را بر اساس زمان   طرف دوم متعهد است اصل و فرع وام  -3-4
 .باشدوارده بر عهده طرف دوم مي  هاي احتماليان غير اين صورت كليه عواقب ناشي از تاخير در پرداخت و ضرر و زي  در

مسئوليت كارگزار خاتمه پذيرفته و هر گونه مسئوليت ناشي از روابط حقوقي  پس از واريز وجه به حساب طرف دوم -4-4
 .طرف دوم و اعطاء كنندگان منابع مالي بر عهده طرف دوم خواهد بود بين

 مدت قرارداد -5ماده  

 .باشدمي   تمديد  قابل   طرفين  توافق  صورت  در  و  بوده. …..........……  تاريخ  تا. …...........……شمسي از تاريخ   .…...…مدت اين قرارداد  

تسهيالت تا پايان مدت قرارداد بوده و در صورتي كه مدت تسهيالت از سوي  بازپرداخت كه دارند توافق طرفين -تبصره
آن را به مدت قرارداد فراهم    ت تمديدها يا موسسات مالي كمتر از مدت قرارداد باشد كارگزار مقدمايا بانك  اشخاص

 .خواهد نمود

 الزحمه كارگزاري حق - 6ماده 

% از اصل مبلغ تسهيالت اعطايي كه پس از  1الزحمه) كارگزار عبارتست از  گرفته حق كارگزاري (حق طبق توافق صورت 
 .ار خواهد بودكارگز تسهيالت يا تامين منابع مالي و واريز آن به حساب طرف دوم قابل پرداخت به اخذ

 تضمين  -7ماده  

الزحمه تعيين شده را كه درصد حق   5/1قرارداد، تضمين مناسبي معادل   الزحمهطرف دوم مكلف است از بابت تضمين حق 
الزحمه از طرف  در صورت عدم پرداخت حق  تائيد كارگزار باشد، همزمان با انعقاد اين قرارداد نزد كارگزار بسپارد كه  مورد

حساب  الزحمه و تمام يا بخشي از خسارت وارده از محل تضمين اقدام و بهوصول حق تواند راساً نسبت بهمي دوم، كارگزار
 .خود منظور نمايد
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 مرجع حل اختالف   -8ماده 

به   اختالف نظر در مفاد يا اجراي قرارداد، موضوع اختالف را از طريق ارجاع امر  طرفين توافق نمودند در صورت بروز هرگونه
تاريخ ارجاع اختالف اقدام به صدور راي  داوري حل و فصل نمايند. داور منتخب متعهد است حداكثر ظرف مدت يكماه از

اجراي آن   چگونگي و   فسير قراردادقوانين و مقررات موضوعه و عرف توجه كند و ضمن ت نمايد. به منظور اين مهم بايد به
االجراست و طرفين حق هرگونه اين رأي قطعي و الزم  .نوع تخلف و متخلف و ميزان خسارت و نحوه جبران آن را تعيين كند

 .از خود سلب و ساقط نمودند ايراد و اعتراض به آن را

 انتخاب   الطرفينمرضي   داور   عنوان  به  را ………................……………ملي    كد  با ….............………  قرارداد   اين  ضمن  طرفين  -تبصره
 .امضاء ذيل اين قرارداد قبول داوري نمود با منتخب  داور و نمودند

 .باشداالتباع ميقرارداد كارگزاري حاضر ضمن عقد خارج الزم منعقد شده و مفاد آن براي دو طرف الزم  -9ماده 

 تاريخ و محل انعقاد قرارداد  -10ده  ما

قانوني طرف دوم منعقد و عندالزوم مراجع قضايي محل اقامت طرف   اقامتگاه محل در. ….................…اين قرارداد در تاريخ 
 .رسيدگي به موضوعات حقوقي و قضايي را خواهند داشت  دوم صالحيت

 نسخه هاي قرارداد  -11ماده  

 نسخه تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد و هر دو نسخه در حكم واحد بوده و از  2 در تبصره 2ماده و  9اين قرارداد در 
  .باشداالجرا ميتاريخ انعقاد قرارداد براي طرفين الزم 


