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 تعالي بسمه
 

 

 

 »دين خريد قرارداد«
 

 :قرارداد طرفين  -۱ ماده

ـس  ۸/۶/۱۳۶۲ مصـوب  )بهـره ( ربـا  بدون بانکي عمليات قانون اساس بر قرارداد اين  شـوراي  مجل

 مرکـزي  بانـک  سـوي  از ابالغـي  هاي بخشنامه و ها دستورالعمل ،نامه آيين و نيز اصالحات بعدي آن و اسالمي

 :گردد مي منعقد زير کنندگان امضا بين ،ايران اسالمي جمهوري

ــک -الـــف ــه/بانـ ــاري مؤسسـ ــعبه ................................................................. اعتبـ ــد .......................................... شـ  کـ
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 و شود مي ناميده اعتباري
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 .................................. نشاني به ..................................................... کدپستي ................................. مورخ .........................................

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

 الکترونيـک  پست ......................................................... همراه تلفن شماره ............................................ ثابت تماس شماره

 ناميـده  فروشنده قرارداد اين در پس اين از که .........................................................................................................................

 .شود مي

 :ضامنين /ضامن ـ ج )اعتباري مؤسسه/بانک صالحديد حسب تضمان اخذ صورت در(

 )باشد حقيقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(

 صدور محل ..................... شناسنامه شماره ....................... تولد تاريخ ........................... فرزند .......................... خانم/آقاي

 ....................................... کدپسـتي  ..................................... ملي کد .......................... شناسنامه سريال شماره .........................

 .................................................................................................................................................................................................. نشـاني  به
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......................................................................................................................................  
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 هـاي  شـرکت  ثبـت  اداره ......................................................... شماره به شده ثبت .................................................. شرکت

 خانم/آقاي امضاي با ............................................... ملي شناسه ...................................... ادياقتص کد ....................................

 ................................... تولـد  تـاريخ  .......................... شناسنامه شماره ....................................... فرزند ....................................

ـ  .......................................................................... ملي کد  خـانم /آقـاي  و شـرکت  ......................................................ه عنـوان  ب

 .................................. تولد تاريخ ......................... شناسنامه شماره ......................................... فرزند ..........................................

 طبـق  شرکت مهر با و شرکت ................................................... به عنوان .................................................................... ملي کد

 کدپســتي ........................ مــورخ ............................. شــماره رســمي روزنامــه ......................................... شــماره آگهــي

 ................................................................................................................................... نشاني به ...............................................................

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

 الکترونيـک  پست ........................................................... همراه تلفن شماره .......................................... ثابت تماس شماره

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

 موارد همان ضامنين/ضامن و فروشنده اعتباري، مؤسسه/بانک هاي تلفن و الکترونيک پست نشاني، -تبصره

 تغيير را خود هاي تلفن و الکترونيک پست نشاني، مزبور اشخاص از يكي چه چنان .است ماده اين در مندرج

 طرف به كتباً فوق، موارد تغيير كه تيوق تا .كند ابالغ ديگر هاي طرف به کتبي صورت به را موضوع بايد دهد
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ز ا مورد حسب غيره، و اجرايي هاي اخطاريه و ها ابالغيه و مراسالت و مكاتبات كليه باشد، نشده ابالغ ديگر

شود و ابالغ  ارسال مي ،شده است قيد ماده اين در كه نشاني، پست الکترونيک و )پيامک(شماره تلفن  طريق

 .گردد شده تلقي مي

 مبلغ از کمتر به فروشنده از تجاري اوراق/اسناد /سند نقدي خريد از است عبارت قرارداد موضوع -۲ ماده

 )عدد به( کل بلغم به ،زير جدول مشخصات شرح به ....................به تاريخ  يکسان سررسيد با و آن اسمي

 .  .............................................................................................................. )حروف به( ....................................................................

 کل مبلغمؤسسه اعتباري، /اوراق تجاري مزبور به بانک/اسناد/پس از ظهرنويسي و تحويل اصل سند فروشنده

 .ت نموددرياف جا يک را به صورت مادهاين  موضوع

  سند متعهد نام سند اسمي مبلغ سريال شماره سند نوع رديف

۱     

۲     

۳     

۴     

۵     

۶     

۷     

۸     

۹     

...     

  )حروف و عدد به(: اسناد اسمي مبلغ جمع

 

 .نمود ساقط و سلب خود از را »غبن خيار« خصوصاً خيارات کليه فروشنده - ۳ ماده

هاي  حسابدفاتر و صورت. مؤسسه اعتباري در هر مورد معتبر است/هاي بانکحسابدفاتر و صورت -۴ ماده

ثبت /بانک مؤسسه اعتباري از نظر اعالم به مراجع قضايي و يا دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي 

 .باشدجهت محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي در هر مورد مالک عمل مي

 ضمن و بوده برگشت قابل محاسبات در اعتباري مؤسسه/بانک اشتباه هرگونه ،نمودند توافق طرفين - تبصره

 .ندنماي اقدام مربوطه اوراق و اسناد اصالح و تنظيم به نسبت ،اصالحي محاسبات قبول
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 دهفروشن ،سررسيد در قرارداد اين موضوع تجاري اوراق/اسناد/سند مبالغ پرداخت عدم صورت در -۵ ماده

 و مقررات طبق را مربوطه هاي هزينه و خسارت و فوق تجاري اوراق/اسناد/سند اسمي مبالغ نمود تعهد و قبول

 .نمايد پرداخت قرارداد اين شرايط

 ثالث اشخاص يا شخص طرف از فروشنده عليه قانوني و قضايي اقدام ،جهتي و علت هر به هرگاه - ۶ ماده

 ميسر قرارداد، اين از ناشي اعتباري مؤسسه/بانک مطالبات وصول نعنوا هر هب كه نحوي به ،گيرد صورت

 و ضرر جبران مسئول فروشنده و بوده فروشنده عهده هب امر مسئوليت همچنين و مانع و اشكال رفع ،نگردد

 .بود خواهد قرارداد اجراي در خيرتأ از ناشي عواقب و اعتباري مؤسسه/بانك زيان

 خريد دين تسهيالت خصوص در اعتباري مؤسسه/بانک ضوابط و مقررات زا نمود اظهار فروشنده -۷ ماده

 به که صورتي در گرديد متعهد فروشنده. باشدمي تسهيالت دريافت شرايط حائز و گرديده مطلع

 عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از جمله قرارداد اين مفاد از اعتباري، مؤسسه/بانک تشخيص

 نموده استفاده غيرمجاز نحو به تسهيالت از يا و نموده ين قرارداد تخطيوثيقه ا مورد عين به نسبت

تمامي خسارات وارده به  اين قرارداد،) ۲(موضوع ماده  مبلغ عالوه بر بازپرداخت كل باشد،

به ميزان نرخ سود تسهيالت عقود (درصد  ....مؤسسه اعتباري را از تاريخ انعقاد قرارداد با نرخ /بانک

مؤسسه اعتباري، بر اساس /ساالنه، متناسب با زمان و وجوه دريافتي از بانک) غيرمشارکتی

 :بپردازد اعتباري مؤسسه/بانك به خود مال دستورالعمل محاسباتي زير از

 

 

 

 

 

بر مبالغ  اين قرارداد، عالوه) ۷(فروشنده متعهد گرديد در صورت عدم پرداخت مبالغ مذکور در ماده  -۸ماده 

تحت  مؤسسه اعتباري، مبلغي/اعالم تخلف تا تاريخ تسويه کامل مطالبات بانک يادشده، از تاريخ

شود، به  زير محاسبه مي دستورالعمل محاسباتي طبق که عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين را

 وفق دارد مؤسسه اعتباري حق/در صورت عدم پرداخت، بانک. اعتباري پرداخت نمايد مؤسسه/بانك

 .نمايد استيفا را خود مطالبات قرارداد، اين مفاد

 

 

 مبلغ دريافتي× نرخ  ×  روز تعداد

 ۱۰۰* تعداد روزهاي واقعي سال   
 

 مطالبات مانده×  دين تأديه تأخير التزام وجه نرخ × روز تعداد            

 ۱۰۰* تعداد روزهاي واقعي سال                
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 ........... معـادل  مجموعـاً  درصد، ........... متعلقه سود نرخ بعالوه درصد ۶ معادل دين، تأديه تأخير التزام وجه نرخ

 .باشدمي درصد

نشـده مبـالغ     تسـويه  مانده از است عبارت ماده اين دستورالعمل محاسباتي در مندرج مطالبات مانده - تبصره

  .اين قرارداد که بر ذمه فروشنده تعلق گرفته است) ۷(ندرج در ماده م

 سررسيد، در قرارداد اين موضوع تجاري اوراق/اسناد/سند مبالغ پرداخت عدم صورت در -۹ ماده

 ها آن بازپرداخت عدم و مزبور اسناد از يک هر سررسيد از ماه دو حداکثر گذشت از پس اعتباري مؤسسه/بانک

هاي اعالمي احتمالي،  اين قرارداد و اصالحيه) ۱(مندرج در ماده نشاني از طريق  ار مراتببايد  ،هفروشند توسط

در غير اين صورت، اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين  .ارسال نمايدگذاران /گذار و وثيقه ضامنين/به ضامن

 .د بودپذير نخواه گذاران امکان/گذار ضامنين و وثيقه/از ضامن) ۸(مذکور در ماده 

 که دادند اختيار و اجازه اعتباري مؤسسه/بانک به رجوع غيرقابل طور به ضامنين،/ضامن و فروشنده -۱۰ ماده

 يا حال شدن ديون سررسيد از پس غيرمستقيم يا مستقيم از اعم را قرارداد اين از ناشي خود مطالبات هرگونه

 نزد آنان اسناد و اموال ،)ارزي و ليريا( ها حساب از يک هر موجودي از پرداخت، عدم صورت در و

 اجرايي يا قضائي حکم به نياز بدون و رأساً ،اعتباري مؤسسات و ها بانک ساير يا و اعتباري مؤسسه/بانک

 باشد ارزي صورت به وجوه که صورتي در .نمايد منظور فروشنده بدهي حساب به و نموده برداشت

 برداشت و محاسبه ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک سوي از اعالمي نرخ به را آن اعتباري مؤسسه/بانک

 و اعتراض غيرقابل ضامنين/ضامن و فروشنده براي خصوص اين در اعتباري مؤسسه/بانک اقدام .نمايد مي

 .باشد مي االجرا الزم

 اعتبـاري  مؤسسـه /بانـک  به قرارداد اين مطالبات شدن معوق يا سررسيد از پس که وجوهي هرگونه ـ۱تبصره

 و کارمزدهـا  يقـانون  يهـا  هزينه بابت ابتدا شود، مي برداشت اسناد و اموال و ها حساب از يا و پرداخت

 تسـهيم  ديـن  تأديـه  تأخير التزام وجه و سود ،تسهيالت اصل مانده جزء سه بين مابقي و شده منظور

 .شود مي بالنسبه

اجرايي نمودن، از طريق نشاني مندرج در پس از مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع اين ماده را /بانک ـ۲ تبصره

 .دهد اطالع مي ضامنين/يا ضامن فروشندهبه  حسب مورد هاي اعالمي احتمالي، اين قرارداد و اصالحيه) ۱(ماده 

 تعهدات كيفيت و كميت و قرارداد اين مندرجات به راجع كامل وقوف و اطالع و علم با ضامنين/ضامن -۱۱ ماده

 موضوع انجام با ارتباط در كه هايي بدهي پرداخت و تعهدات كليه انجام متضامناً، و ركاًمشتمنفرداً،  ،فروشنده

 دارد حق قرارداد اين استناد به اعتباري مؤسسه/بانك و نمودند تعهد را است فروشنده عهده به قرارداد اين
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 را قرارداد تعهدات ايفاي و مراجعه مشترکاًً يا و منفرداً ضامنين، از هريك به ،فروشنده به مراجعه بر عالوه

 .نمايد وصول را متعلقه وجوه و مطالبه

و حکم به نفع  نمايد اجرائيه صدور درخواست خود مطالبات وصول براي اعتباري مؤسسه/بانک هرگاه -۱۲ ماده

 الوکاله حق تعرفه نامه آيين معادل مبلغي و اجرايي هاي هزينه كليه پرداخت ،مؤسسه اعتباري صادر شود/بانک

 و قضايي هاي هزينه گردد، قضايي اقدامات به توسل از ناگزير بانك كه صورتي در همچنين و اجرائي امور در

 مؤسسه/بانك اعالم و تشخيص طبق( جهت هر از خسارات و قضايي نماينده يا وكيل الوكاله حق و دادرسي

 .باشد مي آن پرداخت به ملزم تعهدات، ساير انجام بر عالوه که بوده فروشنده ذمه بر )اعتباري

 تعهدات انجام حسن تضمين منظور به )اعتباري مؤسسه/بانک صالحديد حسب وثايق /وثيقه اخذ صورت در( -۱۳ ماده

 :ذيل مشروحه موارد قرارداد، اين از ناشي

 )گردد ذکر مأخوذه وثايق /وثيقه کامل مشخصات(

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

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

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

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

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

 .......................................................خـانم /آقاي )باشد حقيقي شخص که صورتي در( انگذار/گذار وثيقه يا و شندهفرو توسط

 ............................ صـدور  محل .......................... شناسنامه شماره ................................ تولد تاريخ .............................. فرزند

ال شــماره  کدپســتي ............................................................................ ملــي کــد ....................................... شناســنامه ســري

ــه ................................................................... ــاني ب  ....................................................................................................................... نش

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

 الکترونيک پست ............................................................ همراه تلفن شماره ........................................... ثابت تماس شماره

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

 ............................................... شماره به شده ثبت ................................................... شرکت )باشد قيوحق شخص که صورتي در(

 ملـي  شناسه ......................................................... اقتصادي کد ............................................................ هاي شرکت ثبت اداره

 شناسنامه شماره ...................................... فرزند ..................................... خانم/آقاي امضاي با .................................................

 .........................ه عنـوان  ب ........................................................................ ملي کد ................................. تولد تاريخ ......................

 ولدت تاريخ ................................. شناسنامه شماره .................................... فرزند ................................. خانم/آقاي و شرکت
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 آگهي طبق شرکت مهر با و تشرک ...........................ه عنوان ب ...................................................... ملي کد ...........................

 ................................... کدپستي ............................ مورخ ................................... شماره رسمي روزنامه ......................... شماره
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 به ماده اين در مندرج وثيقه مورد درخصوص اقباض و قبض .گرديد مستقر اعتباري مؤسسه/بانک وثيقه در

  .شد داده مالکين يا مالک تحويل سالم و صحيح طور به مجدداً مورد بحس و آمد عمل

 از ناشي مطالبات ،اعتباري مؤسسه/بانک تقاضاي صورت درحسب مورد و  که نمود تعهد فروشنده -۱۴ ماده

 نزما تا و آن انجام مدت در حاضر، قرارداد يامضا از پس را گيرد مي قرار وثيقه مورد چه آن هر و قرارداد اين

 انفجار، سوزي، آتش برابر در باشد اعتباري مؤسسه/بانک موافقت مورد که مبلغي به قرارداد، کامل تسويه

 هاي شرکت از يکي نزد ،کند مي تعيين اعتباري مؤسسه/بانک که مرتبطي خطرات ساير و صاعقه سيل، زلزله،

 مؤسسه/بانک به بالدرنگ را نامه بيمه و نمايد بيمه اعتباري مؤسسه/بانک نفع به و خود هزينه به مجاز، بيمه

 مؤسسه/بانک به را بيمه تجديد مدارک بيمه، مدت انقضاي از قبل روز پانزده چنين هم .کند تسليم اعتباري

 اعتباري مؤسسه/بانک ،ندهد انجام فوق شرح به را خود تعهدات فروشنده که صورتي در .دهد ارايه اعتباري

 يا مطالبه فروشنده از را شده هزينه مبلغ و نموده بيمه خود هزينه به فروشنده رفط از وکالتاً را قوثاي تواند مي

 .بود نخواهد فروشنده هاي مسئوليت و تعهدات نافي مذکور وکالت است بديهي .نمايد منظور وي حساب به

 سسهمؤ/بانک و گر بيمه به سريعاً شده، بيمه موارد به خسارت بروز صورت در است مکلف فروشنده ضمناً

  .دهد اطالع اعتباري

 يا و انگذار/گذار وثيقه يا و فروشنده ،اعتباري مؤسسه/بانک تشخيص به که صورتي در -۱۵ ماده

 جهت اجرائيه صدور به نسبت تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک نمايند، تخلف قرارداد اين مفاد از ضامنين/ضامن

 .نمايد اقدام يادشده اشخاص از يک هر طرفيت به خود مطالبات وصول

گونه  ضمن اعالم و اقرار به اين که تا کنون نسبت به عين مورد وثيقه هيچ ،گذاران/گذار وثيقه -۱۶ ماده

 :که گرديدند ملتزم و متعهد، اند اي انجام نداده معامله

 .نمايند خودداري وثيقه مورد عين به نسبت عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از -۱۶-۱

 اقـدامي  هـر  انجام از و ننمايند ايجاد تغييري وثيقه موارد در اعتباري مؤسسه/بانک افقتمو بدون -۱۶-۲

 .نمايند خودداري باشد وثيقه موارد بهاي نقصان موجب که
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 و مسـتحدثات  فعلـي،  تجهيـزات  و تأسيسات مستحدثات، بر عالوه وثيقه مورد در که صورتي در -۱۶-۳

 .بود خواهد وثيقه موارد ءجز شود، اضافه ديگري تجهيزات و تأسيسات

 هـاي  طـرح  اجـراي  معـرض  در وثيقه موارد از قسمتي يا تمام سند اين فک از قبل که صورتي در -۱۶-۴

 مقام قائم اعتباري، مؤسسه/بانک گيرد، قرار آن امثال و شهرداري و دولتي هاي  شرکت و مؤسسات

 انجام را قانوني تشريفات تمامي هک است گذاران/گذار وثيقه فوت از بعد وصييا  و بالعزل وکيل و

 تمـام  تملک قبال در ربط ذي مؤسسه طرف از که را وجوهي مربوط، دفاتر و اسناد امضاي با و دهد

ـس  و کنـد  دريافـت  قسطي يا نقدي صورت به شد، خواهد پرداخت وثيقه موارد از قسمتي يا  از پ

 هرگـاه  .نمايـد  وصـول  وجه، ماندهباقي محل از را خود مطالبات متعلقه، هاي هزينه احتساب و کسر

 دريافـت  حق اعتباري مؤسسه/بانک باشد، شده سپرده دادگستري يا ثبت صندوق در ملک، بهاي

 وجـوه  کـه  صـورتي  در .داشـت  خواهد خود مطالبات و متعلقه هاي هزينه ميزان به را سپرده وجوه

 ننمايـد،  را اعتبـاري  سهمؤس/بانک مطالبات تکافوي بند، اين موضوع وثيقه موارد يا و شده وصول

 فـوراً  اعتبـاري،  مؤسسـه /بانـک  تشـخيص  بـه  بنا را خود هاي بدهي کليه گرديد متعهد فروشنده

 .بپردازد

 کتبـاً  را )باشد عادي سند ضمن که اين ولو( وثيقه مورد منافع به نسبت قبلي انتقال و نقل هرگونه -۱۶-۵

 مؤسسـه /بانـک  از عنـوان،  هـر  تحت وثيقه ردمو منافع انتقال از قبل نيز و رسانده بانک اطالع به

 .نمايند اخذ تأييديه اعتباري

 و تخليـه  را وثيقـه  مـورد  محـل  درآيد، اعتباري مؤسسه/بانک تملک به وثيقه مورد که صورتي در -۱۶-۶

 سـند  نيـز  و قـرارداد  اين مفاد استناد به صورت اين غير در .نمايند اعتباري مؤسسه/بانک تحويل

 را انتقال مورد امالک، و اسناد ثبت ادارات طريق از تواند مي اعتباري مؤسسه/انکب اجرايي، انتقال

 .نمايد تصرف و تخليه

 ۲۱و ) ۴-۱۶بند ( ۱۶ ،۱۴، ۱۰مؤسسه اعتباري موضوع مواد /تفويضي به بانکهاي  کليه وکالت -۱۷ ماده

ضم وکيل و امين و غيره و  قرارداد حاضر، ضمن عقد خارج الزم براي طرفين معين است و با سلب حق عزل و

 .باشد مي سلب حق اجراي مورد وکالت توسط موکل

حسب ضوابط و  اعتباري مؤسسه/بانک که صورتي در نمودند قبول گذاران/گذار وثيقه و فروشنده -۱۸ ماده

 منتقل کند، ، مطالبات اين قرارداد را به اشخاص حقوقی ديگرمقررات مربوط ازجمله مقررات بانک مرکزي
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 و رهن در يافته انتقال تعهدات بابت کماکان و شده منتقل نيز الحق تعهدات به قرارداد اين وثايق و يناتتضم

 .باشد باقي وثيقه،

و  قرارداد موضوع تجاري اوراق/اسناد/سند تمبر حق جمله از قرارداد اين به مربوط هاي هزينه کليه -۱۹ ماده

 به رجوع حق بدون التحرير، حق و الثبت حق جمله از وثايق ثبت هب مربوط هاي هزينه کليه و افزايش احتمالي آن

 .است فروشنده عهده به کالً اعتباري، مؤسسه/بانک

 اطالعات و داده هرگونه تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک نمودند قبول ضامنين/ضامن و فروشنده -۲۰ ماده

 .دهد قرار ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک تأييد مورد اعتبار سنجش شرکت اختيار در را ايشان

 و »)بهره( ربا بدون بانکي عمليات قانون« )۱۵( ماده طبق بر و طرفين توافق اساس بر قرارداد اين -۲۱ ماده

 و طرح هاي هزينه كاهش و بانكي تسهيالت اعطاي تسهيل قانون« )۷( ماده و آن قانوني الحاقات و اصالحات

 االجرا الزم و رسمي سند حکم در »ها بانك كارآيي و مالي منابع افزايش و توليدي هاي طرح اجراي در تسريع

 نمودند قبول امضاکنندگان تمامي و باشد مي »االجرا الزم رسمي اسناد مفاد اجراي نامه  آيين« مفاد تابع و بوده

 و ضامنين/نضام ،فروشنده و ندارند اختالفي گونه هيچ آن به نسبت و پذيرفته را قرارداد مندرجات کليه که

 اجرايي اقدامات به نسبت نيز و قرارداد مفاد به نسبت را اعتراضي و ايراد هرگونه حق انگذار/گذار وثيقه

 از اجرايي، عمليات از مرحله هر در فروشنده تعهدات ايفاي و خود مطالبات وصول براي اعتباري مؤسسه/بانک

 .نمودند اسقاط و سلب خود

 .باشد صالح نمي افي حق اعتراض مشتري در مراجع ذيمفاد اين قرارداد ن -۲۲ماده 

 

 اعتباري، مؤسسه/بانک کامل رؤيت به و تنظيم نسخه ............................ در و تبصره ۵ و ماده ۲۲ در قرارداد اين

 و قرارداد اين مفاد از کامل آگاهي و اطالع به اقرار ضمن ايشان و رسيد گذاران وثيقه و ضامنين ،فروشنده

 اين از نسخه يک و نمودند مبادرت آن صفحات تمامي امضاي به آن، از ناشي قانوني و حقوقي تبعات پذيرش

 .گرديد تسليم آنها از هريک به قرارداد
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