بسمه تعالی

«قرارداد مضاربه »
با توکل به خدای متعال اين قرارداد در تاريخ ..................و در راستای حمايت از توليد کنندگان عضو صندوق حمايت
از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان بين امضاء کنندگان ذيل :
الف ) صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان اصفهان به شماره ثبت  24311به نمايندگي آقاي

امیر حسین افیونی مبيرکه رئيس هيأت مديره وآقي سید محمد بيقر فيطمی مديرعامل به عنوان مالك سرمايه که در اين قرار
داد « صندوق » ناميده مي شود از يكطرف ،
ب ) اتحاديههه شههرکت تعههاوني  ..........................................بههه شههماره ثبههت  .........بههه نماينههدگي قههای
 ......................رئيس هيأت مديره و قای ..........................مديرعامل که در اين قرار داد « عامل » ناميهده مهي شهود بهه شهر
ذيل منعقد مي گردد .
ماده  ) 1موضوع قرار داد :
موضوع قرار داد عبارت از مبادرت عامل به خريد و فروش  .............از محل سرمايه موضوع ماده  3اين قهرار داد بهه ترتيبهي
که ذيالً تعيين مي شود مي باشد  .به موجب اين قرار داد عامل نسبت به خريد مقدار  ........................از فروشندگان معتبر اقهدا
نموده وبا شرايطي که توسط صندوق تعيين خواهد شد بصورت نسيه به اعضای صندوق به فروش مي رساند .
ماده  )2مدت قرار داد :
مدت اين قرار داد عبارت است از  ..................ماه شمسي که از تاريخ  .................شروع و تها تهاريخ  ................خاتمهه مهي
يابد .
ماده  ) 3سرمايه مضاربه :
سرمايه مضاربه عبارت از مبلغ  .....................ريال مي باشد که پس از امضای طرفين قرار داد،بااعال کتبي عامل مضاربه همراه
باارائههه پههيش فههاکتور معتبههر از فروشههندگان کههاو ونهههاده هههای موضههوع قرارداد،توسههط صههندوق دروجههه صههادرکننده پههيش
فاکتورپرداخت ومبلغ پرداختي به بدهكار حساب عامل منظور خواهد شد .
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ماده  )4موارد استفاده از سرمايه مضاربه و هزينه هاي قابل قبول :
عامل قبو ل و تعهد نمود که سرمايه مضاربه را منحصراً جهت تحقق موضوع تعيهين شهده در مهاده  ) 1ايهن قهرار داد مصهرف
نمايد .هزينه های قابل قبول از محل سرمايه مضاربه عبارتند از بهای خريد نهاده و هزينه مترتب شامل حمهل و نقهل ،انبهارداری و
افت تا ميزان حداکثر . %5
تبصره  :خريد هر نوع کاو يا لواز ديگر و تقبل هر گونه هزينه جز موارد مذکور از محل سرمايه مضاربه موضوع اين قرار داد
توسط عامل ممنوع مي باشد .
ماده  ) 5اقدامات و عمليات :
عامل تعهد نمود که هر نوع اقدامات و عمليات وز جهت انجا صحيح و کامل مضاربه موضوع اين قرار داد را راساً بهه انجها
رساند و قبول و تعهد نمود که کليه هزينه های اداری حقوق و دستمزد و هر نوع هزينه مربوطه را از منابع خود پرداخت نمايد .
ماده  ) 6عقد صلح
عامل قبول و تعهد نمود که کليه هزينه های مضاربه موضوع اين قرار داد به استثنای هزينه های مذکور در مهاده  4را از امهوال
خود پرداخت نمايد و ضمن عقد صلح هر گونه طلب احتمالي خود از ايهن ناحيهه را بهدون عهو

بهه صهندوق صهلح نمهود و

هم چنين عامل تعهد نمود چنانچه به هر دليل اصل سرمايه يا منافع ن دچار نقصان يا تلف شود از اموال خود مجاناٌ به صهندوق
تمليك نمايد و بدين منظور ضمن عقد خارج وز به صندوق وکالت بال عزل اعطاء نمود تا نسبت به اجرای مفاد اين قهرار داد
و برداشت اصل طلب و خسارات و ارده از هريك از اموال عامل به تشخيص خود اقدا نمايد و در اين خصوص نيازی به تنفيهذ
يا امضاء عامل نمي باشد .
ماده  )7حق فسخ :
صندوق حق دارد در هر زمان که تشخيص دهد به طور يك جانبه قرار داد را فسخ نموده و کليه سرمايه و منافع متعلق بهه خهود
را يكجا مطابق مفاد اين قرار داد مطالبه و اجرا نمايد مع الوصف عامل بدون موافقت کتبي صندوق حق فسخ قرار داد را ندارد
ماده  )8بيمه :
عامل قبول و تعهد نمود که کاوی موضوع اين قرار داد را بالفاصله پس از خريد تا زمان فروش بهه نفهع صهندوق بيمهه کامهل
نموده وبيمه نامه مربوطه را به صندوق تسليم نمايد .
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ماده  ) 9فروش :
عامل قبول و تعهد نمود کليه وجوه حاصل از فروش نقد و نسيه کاوی موضهوع مهاده  ) 1ايهن قهرار داد را در اسهرع وقهت ،
مستقيماً و بدون دخل و تصرف در ن بهه حسهاب جهاری شهماره  765280113صهندوق نهزد بانهك کشهاورزی شهعبه شههر
امیرحمزه کد  2601واريز نمايد  .و چنانچه به هر دليل غير از اين شكل عمل نمايد خيانت در امانت محسوب خواهد شد .
ماده  ) 10نحوه تسويه مضاربه موضوع اين قرار داد :
 ) 1-10سههههود خههههالص از عمليههههات مضههههاربه موضههههوع ايههههن قههههرار داد بههههه نسههههبت  50درصههههد سهههههم صههههندوق و
 50درصد سهم عامل به ترتيب بين صندوق و عامل تقسيم مي گردد .
تبصره  :سود خالص مذکور عبارتست از وجوه حاصل از فروش منهای هزينه مندرج در ماده  4اين قرار داد .
 ) 2-10در صورتي که در پايان قرار داد تما يا قسمتي از کاوی موضوع مضاربه به فروش نرسيده باشد ،عامل تقبهل نمهود کهه
موجودی کاوی به فروش نرفته رابه قيمت روز يا قيمت مورد توافق طرفين که در هر صورت از قيمت تما شده و سود متعارف
ن کمتر نخواهد بود خريداری نموده و وجوه مربوطه را به حساب مذکور در ماده  9واريز نمايد ضمناً عامل ضمن عقد خارج
وز به صندوق وکالت بال عزل با حق توکيل به غير ولو کراراً داد که معادل ارزش روز کاوی به فروش نرفته را از سهم سود
عامل و ساير اموال و دارائي های وی عامل) استيفا نموده و يا به هر نحو که مصلحت مي داند نسبت به اسهتيفای حقهوق خهود
اقدا نمايد .
 ) 3-10چنانچه قرار داد قبل از انقضاء مدت به هر دليل خارج از اراده و عمد عامل ممتنع گردد و يا توسط صندوق فسخ شهود
 ،در صورتي که عامل بدهكار نبوده و يا مشمول جرائم موضوع اين قرار داد نباشد و سود قابل محاسبه وجود داشته باشهد بهه
تناسب مذکور در بند  1-10اين ماده بين صندوق و عامل تقسيم خواهد شد
 ) 4-10عامل به صندوق ضمن عقد خارج وز وکالت بالعزل اعطاء نمود تا در صورت تمايل هر گونه طلب خود ناشي از اين
قرارداد را از هريك از حسابهای عامل يا هر نوع وجه و سپرده و طلب عامل نزد صندوق و يا ساير اشخاص و يا از ناحيه سها و
سهم الشرکه عامل در صندوق برداشت يا پاياپای نمايد و يا به همان ميزان از مورد مضاربه و سهاير دارائهي ههای عامهل تملهك
نمايد  .اخذ مبالغ فوق مانع از شروع و تعقيب عمليات اجرايي برای وصول بقيه مطالبات صندوق نخواهد بود .
 )5-10عامل جبران خساراتي که در نتيجه تخلف از هريك از مفاد و شرايط اين قرار داد به سرمايه صهندوق وارد گهردد را بهه
اضافه  % 12جريمه عد انجا تعهدات نسبت به سرمايه مذکور به طور مقطوع و به ميزاني که از طرف صندوق اعال مي گردد
بر ذمه خويش گرفت و متعهد شد که به محض اقدا به فسخ قرار داد از طرف صهندوق بهه علهت تخلهف از شهر و يها اعهال
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خسارت از طرف صندوق ،نسبت به پرداخت مبالغي که صهندوق تعيه ين مهي نمايهد ،اقهدا کنهد  .تشهخيص در وقهوع تخلهف از
مندرجات و شرايط و الزامات اين قرار داد و ايجاد خسارات و ميزان ن از هر نظر کافي و معتبر بوده و عامهل حهق ههر گونهه
ايراد و اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و اسقا نمود  .وکالت اعطايي موضوع بند  2اين ماده در اين مورد نيز جهاری و
ساری است .
 ) 6-10در هر حال در تصفيه قرار داد و تقسيم مبالغ موجود در حساب مذکور در ماده  9ابتدا کليهه مطالبهات صهندوق شهامل
اصل  ،سود و متفرع ات پرداخت شده و مازاد به عامل تعلق خواهد گرفت  .از اين رو عامل با امضاء اين قرار داد متعهد گرديهد
عالوه بر بدهيهای تاديه نشده خود در زمان سر رسيد موضوع ماده  2به اااا ارهراز ااخهر یراملهر ا%24انسهبت بهه مانهده بهدهي
مذکور به صندوق پرداخت نمايد به همين منظور عامل ضمن قرار داد حاضر به نحو غير قابل برگشت به صندوق حق و اختيهار
تا داد که از تاريخ حال شدن ديون تا تاريخ تسويه کامل مانده بدهي معادل مبلغ ياد شده را از هر گونه وجهوه ديگهر عامهل
نزد خود برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارائي های عامل تملك نمايد .
ماده  11ـ حق نظارت
 )1-11صندوق مالك سرمايه) حق دارد جهت نظارت بر نحوه اجرای قرار داد هر وقت بخواههد نسهبت بهه بررسهي و کنتهرل
دفاتر و حسابها و اسناد و مدار

عامل اقدا نمايد .

 ) 2-11عامل موظف است نهايت همكاری را در اين خصوص برای تسهيل نظارت اين ماده انجا دههد و حهق نهدارد تحهت
هيچ عنوان از اين امر ممانعت نمايد  .بعالوه ماهيانه راساً گزارش کامل از عمليات مالي و اجرايي مربو بهه ايهن قهرار داد را
کتباً به صندوق ارائه نموده و رسيد دريافت خواهد نمود ،گهزارش مزبهور بهه ههيچ وجهه رافهع مسهاوليت هها و تعههدات عامهل
نخواهد بود  .حق نظارت و کنترل موضوع اين ماده عالوه بر صندوق به شرکت مادر تخصصهي صهندوق حمايهت از توسهعه
سرمايه گذاری در بخش کشاورزی نيز اختصاص داشته و مالك و عامل موظف به حسن اجرای اين نظارت مي باشند .
 )3-11برای انجا هر چه بهتر موضوع اين قرار داد عامل موظف است عمليات مالي مربو به اين قرار داد را از طريق حسابهای
دفتری مجزا ثبت و نگهداری نمايد .
 ) -4-11تخلف از اين ماده نقض اساسي اين قرارداد محسوب مي شود .
ماده  12ـ ساير شرايط
 )1-12عامل قبول و تعهد نمود که کاوی موضوع ماده يك اين قرار داد را صرفاً به اعضای صندوق به صورت نقد يها نسهيه بهه
فروش رساند .
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 ) 2-12عامل قبول و تعهد نمود که حسابهای خريد و فروش کاوی موضهوع مهاده يهك بهه تفكيهك و منطبهق بها مهدار

و

مستندات کافي جدا از ساير حسابهای خود نگهداری و ثبت و ضبط نمايد به طوری کهه تمها عمليهات مهالي مضهاربه در
حسابهای معين و يا حسابهای تفصيلي تحت عناوين مشخص و روشن ثبت و نگهداری شود  .تا تمها عمليهات مهالي ايهن
مضاربه به طور شفاف و روشن قابل ارائه  ،رسيدگي و حسابرسي باشد .
 ) 3-12حسابهای عامل که به شر مذکور در بند  2ماده  12اين قرار داد ثبت و نگهداری مي شود بايد مورد قبول حسابرسهان و
ناظرين صندوق قرار گيرد تشخيص تخلف از هر يك از شرايط مذکور که تكاليف عامل محسوب مهي شهود تعبيهر و تفسهير
مندرجات و حسابهای عامل در رابطه با قرار داد مضاربه بر عهده صندوق بوده و در هر مورد و از هر نظر کافي و معتبهر خواههد
بود و عامل حق هر گونه ايراد و اعتراضي را از خود سلب مي نمايد .
ماده  13ـ تضمينات :
 )1-13عامل به منظ ور انجا تعهد موضوع اين قرار داد يك فقهره چهك بهه شهماره  ...............عههده حسهاب جهاری شهماره
 .........................نهزد بانهك  ........شهعبه ......................بهه مبلههغ ......................ريهال سررسهيد ..............بابهت اصههل وا
وچك شماره  .........به مبلغ ...................به سررسيد ..............بابت کارمزد  .با امضاء صاحبان قهانوني امضهاء اتحاديهه
شرکت تعاوني و مهر ن در اختيار صندوق قرار داد و صندوق حهق دارد بهه محهض تخلهف عامهل از انجها تعههدات
موضوع اين قرار داد راساً نسبت به وصول مطالبات خود از محل اسناد مزبور اقدا نمايد .
 ) 2-13هايت مديره و مدير عامل شرکت عامل مساول حسن اجرای کليه مفاد قرار داد حاضر بوده و به عنوان عامل اجرايهي
ن شرکت اجرای تعهدات موضوع قرار داد را به عهده مي گيرند مع الوصف اين امر بهه ههيچ وجهه از تعههدات و مسهاوليت
شرکت عامل نمي کاهد .

 ) 3-13قهای  ..................................فرزنههد  .....................بههه شههماره شناسهنامه  .................صههادره از  ..............بههه نشههاني
 .............................................و قههای  ..................................فرزنههد  .................بههه شههماره شناسههنامه  ...............صههادره از
 .................به نشاني  ....................................و مديراني که در ينهده انتخهاب خواهنهد شهد صهرف نظهر از سهمت خهود در
شرکت عامل کليه مندرجات اين قرار داد را قبول ن موده و تعهد مي نماينهد کليهه بهدهي عامهل اعهم از اصهل و خسهارات و
تعهدات مالي و کليه مطالبات صندوق را منفرداً و متضامناً به مالك پرداخت نمايند و مالك حق دارد در هر مرحله از اقدامات
اجرايي و قانوني برای وصول تما يا قسمتي از مطالبات خود به عامل يا مديران مرقو منفهرداً يها مجتمعهاً
نمايد.
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متضهامناً ) مراجعهه

ماده  - 14حل و فصل اختالفات :
زاصوزتاابر اارراگون ااا تالفا زاخفسیرايرااجرايامفر اايناقرازا ا صند قامیاخوانداضمنايراقبلااااطرحا عويا زامراجعا
قضريیا قرنونیااموضوعازااجهتاانجرما ا زياا احكمیتااب اشرکتامر زاخخصصیاصند قاحمريتااااخوسل اسرمري اگهاازيا
زابخشاکشر زايااب اعنوانا ا زااازجرعانمريدا انظراااشرکتامزبوزابرايااطرفینااالامااالجرااامیاابرشد.ا
ماده  15ـ اقامتگاه قانونی طرفين قرار داد :
مالك سرمايه  :صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی اصفهان بهه نشهاني:0اصهفهان-بلوارکشهاورز –کهوياامیريه ا -یربهرنا
آاا ي-بینا یربرناپنجما ششم-پالکا 38ا
عامل  :اتحاديه شرکت ............................................................................ .................................
اين قرار داد در  15ماده و  3تبصره در  3نسخه مبادله و امضاء شده و کليه نسخ دارای اعتبار واحد بوده و برای طرفين
وز اوجراء مي باشد.

امضاء عامل ( اتحاديه  /شركت ) ......

امضاء مالك سرمايه

اينجانبــــــان بــــــا اطــــــالع از مفــــــاد ايــــــن قــــــرار داد مســــــتوليت تضــــــامنی موضــــــوع بنــــــد  3از مــــــاده 13
را قبول می نمائيم .
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