
  قرارداد فروش سهام شركت ............
ر فيمابين .................................. منتشر در روزنامه .............................. شماره .................... مبايعه نامه حاضپيرو آگهي مزايده مورخ 

به نمايندگي آقايان  10101236358و شناسه ملي  78804شركت گسترش پاياصنعت سينا (سهامي خاص) به شماره ثبت 

جاده مخصوص كرج ـ روبروي صنايع هواپيمايي سپاه ـ  3الرضا جديدساز به نشاني : تهران كيلومتر يحيي مالميرچگيني و عبد

ميشود از يكطرف و شركت/ آقاي ............................................. به شماره  كه در اين قرارداد اختصاراً فروشنده ناميده 61پالك 

............. و شناسه ملي / كد ملي  ................................ به نمايندگي آقايان ثبت/ شماره شناسنامه ...............

................................. ................................. تلفن :................................................. به نشاني .....................................................................

  كه در اين قرارداد اختصاراً خريدار ناميده ميشود از طرف ديگر تنظيم و منعقد گرديد.

  ـ موضوع قرارداد :  1ماده 

عبارت است از فروش تعداد ......    ......... سهام با نام معادل ...   ......... درصد از سهام متعلق به فروشنده در شركت 

  ................................................................................................ به شماره ثبت ....................... و شناسه ملي .....

  

  ـ ثمن و نحوه پرداخت: 2ماده 
ريال معادل ................................... ريال كه بصورت نقد و مبلغ ـ ثمن معامله عبارت از مبلغ ............................................ 2ـ1

درصد سود ساليانه (روز شمار) و به ترتيب ذيل از سوي خريدار پرداخت  20........................................ ريال اقساط با احتساب 

  ميگردد.

. ريال معادل .................................. بعنوان بخش نقدي ثمن معامله از سوي خريدار طي يك فقره ـ مبلغ .....................................2ـ2

  چك بانكي به فروشنده همزمان با امضاي مفاد اين قرارداد پرداخت ميگردد.



  

سود ساليانه (روز شمار) طي قسط ماهانه به  درصد 20ـ تتمه ثمن معامله به مبلغ ................................... ريال با احتساب 2ـ3
ميباشد. در شرح جدول ذيل كه اولين سررسيد آن به تاريخ ................................. و آخرين قسط آن به تاريخ ......................... 

  قبال ضمانت نامه بانكي به ميزان هريك از اقساط از سوي خريدار پرداخت ميگردد.

  تاريخ سررسيد چك  مبلغ چك شماره چك نام شعبه  نام بانك رديف

1         

2         

3         

4         

5         

     جمع
در سررسيدهاي مربوطه ، ضمن آنكه فروشنده  2ـ3ـ در صورت تاخير در پرداخت وجوه هر يك از اقساط مندرج در بند 2ـ4

به قسط و يا اقساط معوقه اقدام الزم را بعمل آورد. خريدار  حق خواهد داشت جهت وصول مطالبات خويش نسبت به چك مربوط

قانون مدني، روزانه يك دهم درصد مبلغ همان قسط را بعنوان وجه التزام تاخير در پرداخت  230موظف است با تجويز ماده 

  قسط مورد نظر كه بدل از انجام تعهد نيست در حق فروشنده بپردازد.

قرارداد در سررسيد مقرر،  2ـ3دو قسط بطور متوالي يا متناوب از اقساط مندرج در بند  ـ در صورت عدم پرداخت وجوه2ـ5

هاي مربوطه تمامي اقساط باقميانده حال شده و قابليت وصول خواهد يافت. لذا فروشنده ميتواند تمامي الباقي ثمن معامله، هزينه

ز محل تضامين و يا ساير اموال بدهكار و وثيقه گذار برداشت و و وجوه التزام مقرر در قرارداد را مورد محاسبه قرار داده و ا

دريافت و وصول نمايد و آنان حق هيچگونه اعتراضي را در اين خصوص نخواهند داشت، ضمناً در صورت تخلف فوق، بشرح بند 



كر (شامل حال شده الذماده قرارداد ، براي فروشنده حق فسخ نيز ايجاد ميگردد كه در اين صورت يكي از حقوق فوق 6ـ1

  اقساط و يا حق فسخ معامله) قابل اعمال است.

از تاريخ حال شدن طلب تا وصول آن به كل طلب تعلق  6ـ1ـ1در صورت حال شدن طلب نيز وجه التزام مقرر در بند  :1تبصره 

  گيرد.مي

نهايي و آزادسازي تضامين، زمان وصول مالك عمل براي محاسبه جرائم و وجوه التزام مندرج در قرارداد جهت تسويه : 2تبصره 

  هريك از اقساط معوق يا مطالبات حال شده خواهد بود.

اجراي تمامي تعهدات مالي مندرج در اين قرارداد از جمله پرداخت ثمن معامله و وجوه التزام مقرر عالوه بر متعهد : 3تبصره 

  اصلي به عهده وثيقه گذار نيز ميباشد.

  :ـ تضمين قرارداد 3ماده 

ـ خريدار بابت تضمين پرداخت اقساط مندرج در بند ............ قرارداد ، به شرح ذيل نسبت به ارائه و تحويل تضمين اقدام 3ـ1

  خواهد نمود :

ي : سهام متعلق به خريدار در شركت ................................ در دفترخانه شماره ............... تهران به نشان %45ـ توثيق 3ـ1

  .................................................................................. حداكثر تا تاريخ ...................... 

وثيقه گذار مكلف است هم زمان با توثيق سهام به نفع فروشنده ، اقدام به اعطاء وكالت رسمي بالعزل به فروشنده با  :4تبصره 

مايد. اين اختيارات از جمله شامل انجام هرگونه عمل حقوقي و معامله تحت هر عنوان، نسبت به مورد وثايق به اختيارات تام ن

نام هر شخص حتي به خود و به مبلغ و همچنين كليه اختيارات مجمعي از جمله شركت در مجامع، انتخاب مديران و تغييرات 

  قانوني ديگر خواهد بود.

دار در اجراي تعهدات خويش وعدم پرداخت بموقع اقساط ثمن و يا وجوه التزام مقرر و همچنين در صورت تخلف خري :5تبصره 

لت هرگونه خسارت وارده به فروشند از ناحيه خريدار، وفق بند ............ ماده ............... قرارداد، فروشنده مجاز است به موجب وكا

گذار (به نحو تضامني) نسبت به انتقال سهام مورد وثيقه تحت هر عنوان از عقود هاي مورد اشاره با هزينه خريدار و وثيقهنامه



قانوني و به شخص حتي به خود و به هر مبلغ كه خود تشخيص دهد اقدام نموده و مطالبات خود را از محل حاصل فروش آنها 

  برداشت نمايد.

ي تضامين مندرج در اين ماده محقق خواهد شد. در ـ الزم االجرا شدن قرارداد از جانب فروشنده پس از ارائه تمام3ـ2

  اي از جمله حق استرداد حصه نقدي را نخواهد داشت.غيراينصورت ، خريدار حق هيچگونه ادعا يا مطالبه

همين  2ـ فروشنده متعهد ميگردد پس از وصول هر قسط در سررسيد مقرر ، وثيقه متناسب با نسبت مندرج در جدول ماده 3ـ3

  ظرف مدت يك ماه آزاد و وكالتنامه بالعزل با توجه به مبلغ دريافتي و مقدار وثيقه آزادشده تعديل و تغيير يابد. قرارداد را

  الذكر بعهده خريدار ميباشد.هاي فوقهاي مرتبط با اخذ و آزادسازي تضامين و وكالت نامهـ پرداخت كليه هزينه3ـ4

  ـ شرايط و تعهدات طرفين : 4ماده 

آگاهي خريدار از آخرين وضعيت دارائيها و ديون شركت ................................... هرگونه كاهش و يا افزايش ديون، ـ نظر به 4ـ1

  تعهدات و دارائيهاي شركت مذكور، حتي اگر متعلق به قبل از تاريخ تنظيم اين قرارداد باشد برعهده خريدار ميباشد.

اعمال و تعهدات شركت .......................... و سهام مورد معامله به عهده شركت مورد ـ مسئوليت پاسخگويي در خصوص كليه 4ـ2

واگذاري و مديران بعدي آن ميباشد و فروشنده و عامل فروش در مقابل اقدامات و تعهدات شركت مورد واگذاري و اعمال 

سئوليتي نداشته و نخواهد داشت. و خريدار هرگونه مديران منتخب مجمع عمومي و همچنين اعمال و اقدامات خريدار، هيچگونه م

  نمايد.ادعا و شكايتي را تحت هر عنوان و شرايطي به طرفيت فروشنده و مديران وي از خود سلب و ساقط مي

ارداد ـ ماليات  نقل  و انتقال سهام  به عهده فروشنده بوده  و چنانچه  هرگونه  ماليات ، عوارض و يا هزينه ديگر به اين  قر4ـ3

  تعلق  گيرد . پرداخت آن به عهده  و حساب  خريدار است .

  ـ خريدار تا پايان  تسويه  اقساط معامله  حق انحالل  شركت  و يا كاهش سرمايه  آن را  نخواهد داشت .4ـ4

ـ تعداد كاركنان  شركت  به شرح  ليست پيوست اين قرارداد مي باشد  و تمامي حقوق و مزاياي و سنوات  آنان  به عهده  4ـ5

  خريدار مي باشد. 



ماليات ارزش افزوده  و عملكرد  شركت  موضوع  فروش تا سال  مالي تسويه  و بقيه  مالياتهاي  معوقه  در تعهد  خريدار  4ـ6

  مي باشد . 

ـ خريدار از ميزان بدهي شركت به  سازمان  تامين اجتماعي مطلع  مي باشد و تسويه  و پرداخت  آن را به عهده             مي 4ـ7

  گيرد.

ـ خريدار متعهد گرديد تا تسويه كامل ثمن معامله و ساير بدهيهاي شركت از هرگونه نقل و انتقال و واگذاري عين منافع 4ـ8

اي شركت ، تحت هر عنواني (فروش، اجاره، صلح، هبه، وكالت و غيره ) بجز أالت و ساير اموال سرمايهناموال غيرمنقول ، ماشي

در مواردي كه به موجب اين مبايعه نامه تجويز شده است بدون مجوز كتبي فروشنده خودداري نمايد. بديهي است كليه اقدامات 

روشنده ، باطل و بالاثر اين تعهد از طرف مديران معرفي شده خريدار انجام شده از ناحيه خريداران بدون اخذ موافقت كتبي ف

العاده جهت معرفي مديران توسط خريدار نيز نيز الزم الرعايه ميباشد و اين موضوع در صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق

  درج خواهد شد.

ئول پرداخت كليه ديون و اقساط ناشي از واگذاري سهام ـ هريك از خريداران منفرداً و به اتفاق ساير خريداران متضامناً مس4ـ9

ميباشند و پرداخت هرمقدار از بدهي توسط هريك از شركاء بطور انفرادي يا جمعي موجب هيچگونه حقي دائر بر انتقال بخشي 

  از سهام بنام ايشان حتي به نسبت سهام مورد معامله ايشان نخواهد بود.

  لبات فروشنده از شركت در مدت تصدي سهام ـ پيش بيني نحوه پرداخت مطا4ـ10

ـ خريدار سهام مكلف است مطابق قوانين موضوعه كشوري نسبت به تعويض اسناد تجاري و وثايق احتمالي صادره و صدور 4ـ11

  چكهاي معادل با امضا مديران معرفي شده خريدار اقدام نمايد.

  : نقل و انتقال  سهام :5ماده 

و ارائه  چكهاي اقساط و تضامين  مقرر ، سهام مورد واگذاري به خريدار  و يا  اشخاص معرفي  پس از پرداخت حصه  نقدي 

  شده  از جانب  خريدار  منتقل  مي گردد. 



در صورت  سررسيد  هر يك  از اقساط و فراهم نمودن ، شرايط انتقال  سهام  نيز  خريدار  مكلف  به  پرداخت  وجه  : 6تبصره  

  مي باشد .  قسط سررسيد  شده 

  :  شرايط فسخ  قرارداد : 6ماده 

) چنانچه  پس از الزم االجراء شدن  قرارداد  ، خريدار به هر يك  از تعهدات ذيل عمل ننمايد  ،فروشنده  حق فسخ  قرارداد 1-6

  %  ثمن معامله را به عنوان  وجه التزام  تخلف  از اجراي قرارداد  خواهد داشت .   30و  دريافت  

قسط  بطور متوالي  يا متناوب از اقساط  موضوع  ماده ........... قرارداد  در سررسيدهاي مقرر            (  2)  عدم پرداخت  1-1-6

  در صورت  انصراف  فروشنده از حال  شدن مطالبات ) .

وجه التزام مقرر در بند  چنانچه فروشنده  حق فسخ خود مندرج در اين بند  را اعمال  ننمايد ، مستحقق دريافت  :7تبصره 

  .............  همين  قرارداد خواهد بود.

ماه  از تاريخ  آخرين  قسط و عدم تسويه نهايي مطالبات فروشنده  بابت اصل اقساط و وجوه  4) در صورت سپري شدن 2-1-6

  التزام  و خسارات احتمالي  آن .

ولو فاحش يا افحش و حق فسخ ، بجز اختيار فسخ فروشنده  مندرج  در ) در اين قرارداد كافه خيارات  از جمله  خيار غبن  2-6

  قرارداد  ، از طرفين  ساقط شده است . 

  :  حل اختالف :7ماده 

در صورت  بروز هرگونه  اختالف  فيمابين  طرفين در تفسير و  اجراي  مفاد  اين قرارداد موضوع  بدواً  از طريق مذاكره  حل و 

  فصل  خواهدشد در غير اين صورت ، موضوع  از طريق  مراجعه  به محاكم  عمومي  شهر تهران  قابل  پيگيري        مي باشد . 

و  ضبط و برداشت  تضامين  و وجوه  پرداختي  خريدار  بابت  وجوه   7وسط فروشنده  مطابق  ماده فسخ  قرارداد  ت  :8تبصره 

  التزام  و خسارتهاي  مقرر در قرارداد  ، نياز  به حكم  مراجع  قضايي ندارد. 

   



  :  فورس ماژور : 8ماده 

ادث غير مترقبه  خارج از  اختيار طرفين  شامل زمان هاي مندرج  در اين قرارداد  تابع  مقررات  مربوط به فورس ماژور ( حو

  سيل ،  زلزله و  جنگ )  به نحوي كه امكان  اجراي  قرارداد  را  متعذر و غير ممكن  نمايد ، مي باشد. 

  :  اقامتگاه  طرفين قرارداد : 9ماده 

شاني هر يك  از طرفها ، موظف است  اقامتگاه  طرفين قرارداد همان است كه  درصد آن مندرج  است . لذا  در صورت  تغيير ن

مراتب  را  بطور كتبي  و در قبال  اخذ  رسيد به سايرين اطالع دهد . در غير اين  صورت  ارسال  كليه نامه هاي اداري و اوراق  

  قضايي به نشاني قبلي ،  ابالغ  شده  تلقي  خواهد شد. 

  :  نسخ  قرارداد: 10ماده 

نسخه  متحد المتن  ، در محل اقامت  عامل فروش تنظيم ، امضاء و بين  5بند  در  22تبصره  و  8ماده  ، 10اين قرارداد  در 

  طرفين ، مبادله  گرديد.

  

  

  خريدار    فروشنده
      
    عامل فروش  

    
  

  

    وثيقه گذار  
  

  

  


