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 بنام خدا

 گیفت کارت باز دات کامفروشگاه د سرمایه گذاری در قراردا

........ تنظیم گردیده پس از ابراز ایجاب و قبول شرعی و قانونی و ............ قرارداد سرمایه گذاری زیر در تاریخ

تراضی کامل طرفین به امضاء ایشان رسیده و فی مابین آنها و مقام قانونی شان معتبر و الزم  تحصیل توافق و

 االجرا تلقی می گردد.

 طرفین قرارداد  -1ماده

.... صادره از .......................... و کد ملی .................. ...... شناسنامه شماره.......... فرزند...................آقای ........ -1-1

... شماره تلفن................. ............................................................................................................... به نشانی  ......... متولد

 نامیده می شود. ]سرمایه گذار[که به عنوان تنها سرمایه گذار محسوب و در این قرارداد نیز 

و کد ملی  2280494345 شناسنامهشماره دارای  جانقلی فرزند محمود حیدری آقای -1-2

 دیشه ابانیخ - یجنوب ریبلوار سف -شهر شیراز  –استان فارس  نشانی شیراز  صادره از 2280494345

 که از این پس  3واحد  -دو طبقه سر سه راه  ساختمان -سمت راست  - یمراد دیشه 12کوچه  - یمراد

 نامیده می شود. ]سرمایه پذیر[ به نمایندگی گروه گیفت کارت باز

 موضوع مشارکت -2ماده

عبارتست از سرمایه گذاری نقدی سرمایه گذار در شرکت سرمایه پذیر این قرارداد جهت انجام امور بازرگانی 

دیجیتالی ) فروشگاه اینترنتی گیفت کارت واردات و ...( در زمینه کاالهای صادرات و  -فروش -)اعم از خرید

 در سطح داخلی و بین المللی. (و مواد غذایی giftcardbaz.com باز

 مدت -3ماده
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سال تمام شمسی خواهد بود که در صورت تراضی و توافق  ..................................از تاریخ عقد قرارداد لغایت 

 سرمایه گذاری ....... ماه می باشد .مدت   طرفین این مدت قابل تمدید می باشد.

 ءآورده شرکا -4ماده

........ ریال ..................آورده طرف اول سرمایه گذاری طبق توافق طرفین عبارت است از حداکثر .........

............ تومان که به نحو توافق و تقاضای سرمایه پذیر از سوی سرمایه گذار به ......................................معادل........

و  اقتصادی و ارتباطات تجاری و دفتر محل کار –ه سرمایه پذیر صرفا دانش فنی وی قابل پرداخت و آورد

 می باشد. giftcardbaz.com بازفروشگاه اینترنتی گیفت کارت 

روز کاری از سوی سرمایه گذار در وجه  پنجمبلغ فوق بنا به تقاضای سرمایه پذیر حداکثر ظرف مدت  تبصره:

 ایشان کارسازی می گردد.

 نحوه تقسیم سود و زیان حاصله از فعالیت سرمایه گذاری  -5ماده

با عنایت به این که سرمایه به کار رفته در این مشارکت از ناحیه سرمایه گذار در اختیار سرمایه پذیر قرار 

کاری سرمایه گذاری بنا به صالحدید خود نسبت به تقسیم و تسهیم سود و  قراردادداده می شود در پایان 

 اخت آن به سرمایه پذیر تصمیم نهایی اتخاذ می نماید.پرد

 تعهدات سرمایه گذار-6ماده

سرمایه گذار متعهد می گردد تا نسبت به واریز مبالغ مورد سرمایه گذاری در مواعد مقرر قراردادی به  -6-1

 حساب اعالمی سرمایه پذیر اقدام نماید.

افزایش میزان سرمایه  4رای تبصره مندرج در ماده سرمایه گذار متعهد می گردد تا چنانچه در اج -6-2

گذاری موافقت نماید نسبت به واریز و یا پرداخت آن در وجه سرمایه پذیر در مدت زمانی معقول و منطقی 

 اقدام نماید.
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سرمایه گذار متعهد می گردد تا ظرف مدت قرارداد حاضر از اقدام به انصراف یا فسخ این قرارداد تحت  -6-3

شرایط غیرقابل پیش  -هر شرایطی ممانعت ورزد مگر آن که شرایط و اوضاع احوال )از جمله فورس ماژور

 ورشکستگی و تخلف از مفاد قرارداد( بروز نماید. -بینی

 ذیرتعهدات سرمایه پ-7ماده

سرمایه پذیر متعهد و مکلف است در جهت حفظ و حراست و صیانت از سرمایه اعطایی از ناحیه  -7-1

سرمایه گذار کلیه جوانب احتیاط تجاری و اقتصادی را ملحوظ نظر قرار دهد و با حفظ امانت داری در جهت 

 بکارگیری سرمایه مبادرت نماید.

ه امکانات، دانش فنی تجاری در جهت سوددهی هر چه بیشتر سرمایه پذیر متعهد و مکلف است تا کلی -7-2

 به کار بندد و از عملیات تجاری خارج از عرف و موازین اقتصادی امتناع ورزد.

چنانچه سرمایه پذیر در انجام امور مربوطه با نادیده انگاشتن اصول و موازین تجاری و اقتصادی باعث  -7-3

ه گذاری شو مسول جبران خسارات وارده محسوب و باید از عهده آن از بین رفتن جزئی یا کلی مورد سرمای

 برآید.

سرمایه پذیر متعهد است در انجام امور تجاری کلیه موازین و مقررات جاری مملکتی را ملحوظ نظر  -7-4

قرار دهد و چنانچه از رهگذر نادیده انگاشتن این ضوابط خساراتی به سرمایه اعطایی وارد گردد جبران 

 ت به عهده او خواهد بود.خسار

تمامی مسئولیت های قانونی ناشی از این سرمایه گذاری در قبال دستگاه های دولتی و اشخاص ثالث  -7-5

اعم از حقیقی یا حقوقی به عهده سرمایه پذیر می باشد و تنظیم کلیه دفاتر مالیاتی و پرداخت های صورت 

 ر می باشد.گرفته در خصوص سرمایه حاضر به عهده سرمایه پذی
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سرمایه پذیر می تواند در چارچوب این قرارداد نسبت به بکارگیری سرمایه اعطاء شده هر آنچه صالح  -7-6

می داند و دارای اختیار کامل باشد مشروط به آن که در هر وضعیت و اوضاع و احوالی رعایت غبطه و صالح 

 سرمایه گذار را ملحوظ نظر قرار دهد.

جهت تضمین بازپرداخت اصل مبلغ سرمایه گذاری شده و سود حاصله آن مبادرت به سرمایه پذیر در  -7-7

..... ........................ عهده بانک............................................... به مبلغ......................صدور یک فقره چک به شماره.....

 ....... در وجه سرمایه گذار می نماید......................................... از حساب جاری .....شعبه .........

چنانچه در اثناء رابطه قراردادی حاضر میان سرمایه گذاری فراتر از مبلغ این قرارداد گردد به همان  :1تبصره

 میزان چک تضمینی دیگری در اختیار سرمایه گذار قرار داده خواهد شد.

بطه قراردادی چک های تضمینی فوق االشعار و پس از تسویه حساب نهایی بین طرفین با انقضاء را :2تبصره

 مسترد خواهد شد.

درصدی  2ماهه سود ماهیانه  6 یاماهه  3که طبق بسته سرمایه گذاری سرمایه پذیر متعهد می گردد  -7-8

 واریز نماید .مایه گذار درصدی به حساب سر 3ماهه سود ماهیانه  12و طبق بسته سرمایه گذاری 

سود حاصل شده در مدت قرارداد به صورت ماهیانه به حساب سرمایه گذار به شماره حساب -7-9

........ .................. نزد بانک ......................................... و شماره شبا ..............................................................................

 شعبه ............... به نام ................................................ واریز می گردد .

 شروط مشترک-8ماده

طرفین توافق نمودند تا با حسن کامل و موازین اخالقی و انسانی در این قرارداد وارد شده و در راه  -8-1

ور از هیچ کوششی فروگذار نکرده و خود را ملزم به اطاعت از این انجام این قرارداد با پایبندی بر اصول مزب

 امر بدانند.

 مدت داوری از زمان بروز اختالف ظرف شش ماه خواهد بود. :3تبصره
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 تمامی حق الزحمه داور توسط محکوم علیه پرداخت خواهد شد. :4تبصره

قانون مدنی منعقد و بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر و  219و  10این قرارداد مطابق با مواد  -8-2

 الزم االجرا است.

 تنظیم و بین طرفین مبادله شد. نسخه  دوتبصره و  4ماده و  8این قرارداد در  -8-3

    سرمایه پذیر     سرمایه گذار  

    

 

سرمایه گذار به  شناسنامه و کارت ملیکپی برابر با اصل  و مبارزه با پولشویی *جهت احراز هویت کامل

       قبض واریزی ضمیمه این قرارداد می گردد . اصلراه هم


