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محل

بسمهتعالي


الصاق
تمبر

شماره :
تاريخ :

«قرارداد سلف»

مالياتي

ماده  -1طرفين قرارداد:
اين قرارداد بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب  2661/6/8مجلس شوراي اسالمي و آييننامهها ،دستورالعملها و بخشنامههاي ابالغي از سوي
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،بين امضاکنندگان زير منعقد ميگردد:
نشاني
به
............................
کد
شعبه...................................
.....................................
اعتباري
بانک/مؤسسه
الف-
 ..........................................................................................با نمايندگي آقاي/خانم  ...........................................که از اين پس در اين قرارداد بانک/مؤسسه اعتباري
ناميده ميشود و
ب( -در صورتي که تسهيالت گيرنده شخص حقيقي باشد) آقاي/خانم  ....................................فرزند  ................................تاريخ تولد  ..............................شماره
شناسنامه  ...............................محل صدور  ..............................شماره سريال شناسنامه  ...................................کد ملي /شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه
نشاني
به
..................................
کدپستي
..........................................
اقتصادي
کد
............................................
خارجي
اتباع
 ..........................................................................................................شماره تماس ثابت  ..............................شماره تلفن همراه  ................................پست الکترونيک
...............................................
(در صورتي که تسهيالت گيرنده شخص حقوقي باشد) شرکت  ......................................................ثبت شده به شماره  ..........................................اداره ثبت
شرکتهاي  ....................................کد اقتصادي  ....................................شناسه ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي  .....................................با امضاي آقاي/خانم
 ..............................فرزند  ..............................شماره شناسنامه  .....................تاريخ تولد  ............................کد ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع
..............................
خارجي
به عنوان  .........................................شرکت و آقاي/خانم ................................فرزند  ...................................شماره شناسنامه  ........................تاريخ تولد
 ......................................کد ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي  ............................................به عنوان  ........................................شرکت و
با مهر شرکت طبق آگهي شماره  ..........................................روزنامه رسمي شماره  .............................مورخ  .................................کدپستي  ...................................به
نشاني  ....................................................................................................................... ................شماره تماس ثابت  .....................................شماره تلفن همراه
 ..................................پست الکترونيک  ..............................که از اين پس در اين قرارداد فروشنده ناميده ميشود.
(در صورت اخذ ضمانت حسب صالحديد بانک/مؤسسه اعتباري) ج ـ ضامن /ضامنين:
(در صورتي که ضامن/ضامنين شخص حقيقي باشد)
-2آقاي/خانم  ..........................فرزند  ...........................تاريخ تولد  .......................شماره شناسنامه  .....................محل صدور  .........................شماره سريال شناسنامه
 ..........................کد ملي  ......................................کدپستي  .......................................به نشاني  ...................................................................................شماره تماس ثابت
 ....................................شماره تلفن همراه  ..................................پست الکترونيک ..................................
-1آقاي/خانم  ..........................فرزند  ...........................تاريخ تولد  .......................شماره شناسنامه  .....................محل صدور  .........................شماره سريال شناسنامه
 ..........................کد ملي  ......................................کدپستي  .......................................به نشاني  ...........................................................................شماره تماس ثابت
 ....................................شماره تلفن همراه  ..................................پست الکترونيک ..................................
-6آقاي/خانم  ..........................فرزند  ...........................تاريخ تولد  .......................شماره شناسنامه  .....................محل صدور  .........................شماره سريال شناسنامه
 ..........................کد ملي  ......................................کدپستي  .......................................به نشاني  ...................................................................................شماره تماس ثابت
 ....................................شماره تلفن همراه  ..................................پست الکترونيک ..................................
-4آقاي/خانم  ..........................فرزند  ...........................تاريخ تولد  .......................شماره شناسنامه  .....................محل صدور  .........................شماره سريال شناسنامه
 ..........................کد ملي  ......................................کدپستي  .......................................به نشاني  ...........................................................................شماره تماس ثابت
 ....................................شماره تلفن همراه  ..................................پست الکترونيک ..................................
(در صورتي که ضامن/ضامنين شخص حقوقي باشد)
-2شرکت  ................................................ثبت شده به شماره  .....................................اداره ثبت شرکتهاي .......................................
کد اقتصادي  ....................................شناسه ملي  .......................................با امضاي آقاي/خانم  ...................................فرزند  ......................................شماره شناسنامه
 ............................تاريخ تولد  ..................کد ملي  ................................................به عنوان  ....................................شرکت و آقاي/خانم  .....................................فرزند
 .......................شماره شناسنامه  ............................تاريخ تولد  .............................کد ملي  ............................به عنوان  .........................................شرکت و با مهر
شرکت طبق آگهي شماره  ............................روزنامه رسمي شماره  ..............................مورخ  ..........................کدپستي  ..........................................به نشاني
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............................................................................................شماره تماس ثابت  ..........................................شماره تلفن همراه  ..................................پست الکترونيک
.............................................
-1شرکت  ................................................ثبت شده به شماره  .....................................اداره ثبت شرکتهاي .......................................
کد اقتصادي  ....................................شناسه ملي  .......................................با امضاي آقاي/خانم  ...................................فرزند  ......................................شماره شناسنامه
 ............................تاريخ تولد  ..................کد ملي  ................................................به عنوان  ....................................شرکت و آقاي/خانم  .....................................فرزند
 .......................شماره شناسنامه  ............................تاريخ تولد  .............................کد ملي  ............................به عنوان  .........................................شرکت و با مهر
شرکت طبق آگهي شماره  ............................روزنامه رسمي شماره..............................مورخ..........................کدپستي ...........................................به نشاني
......................................................................شماره تماس ثابت  ..................................شماره تلفن همراه  ..................................پست الکترونيک
.............................................
-6شرکت  ................................................ثبت شده به شماره  .....................................اداره ثبت شرکتهاي .......................................
کد اقتصادي  ....................................شناسه ملي  .......................................با امضاي آقاي/خانم  ...................................فرزند  ......................................شماره شناسنامه
 ............................تاريخ تولد  ..................کد ملي  ................................................به عنوان  ....................................شرکت و آقاي/خانم  .....................................فرزند
 .......................شماره شناسنامه  ............................تاريخ تولد  .............................کد ملي  ............................به عنوان  .........................................شرکت و با مهر
شرکت طبق آگهي شماره  ............................روزنامه رسمي شماره  ..............................مورخ  ..........................کدپستي  ..........................................به نشاني
....................................................................................شماره تماس ثابت  ..........................................شماره تلفن همراه  ..................................پست الکترونيک
.............................................
-4شرکت  ................................................ثبت شده به شماره  .....................................اداره ثبت شرکتهاي .......................................
کد اقتصادي  ....................................شناسه ملي  .......................................با امضاي آقاي/خانم  ...................................فرزند  ......................................شماره شناسنامه
 ............................تاريخ تولد  ..................کد ملي  ................................................به عنوان  ....................................شرکت و آقاي/خانم  .....................................فرزند
 .......................شماره شناسنامه  ............................تاريخ تولد  .............................کد ملي  ............................به عنوان  .........................................شرکت و با مهر
شرکت طبق آگهي شماره  ............................روزنامه رسمي شماره..............................مورخ..........................کدپستي ...........................................به نشاني
......................................................................شماره تماس ثابت  ..................................شماره تلفن همراه  ..................................پست الکترونيک
.............................................
تبصره -نشاني ،پست الکترونيک و تلفنهاي بانک/مؤسسه اعتباري ،فروشنده و ضامن/ضامنين همان موارد مندرج در اين ماده است .چنانچه يکي از اشخاص
مزبور نشاني ،پست الکترونيک و تلفنهاي خود را تغيير دهد بايد موضوع را به صورت کتبي به طرفهاي ديگر ابالغ کند .تا وقتي که تغيير موارد فوق ،کتباً به طرف
ديگر ابالغ نشده باشد ،کليه مکاتبات و مراسالت و ابالغيهها و اخطاريههاي اجرايي و غيره ،حسب مورد از طريق شماره تلفن (پيامک) ،پست الکترونيک و نشاني که
در اين ماده قيد شده است ،ارسال ميشود و ابالغ شده تلقي ميگردد.
ماده  -2موضوع قرارداد عبارت است از پيشخريد نقدي کاالهاي توليدي فروشنده به مشخصات  ..........................................................................به تعداد  /به وزن
 ، ................به قيمت واحد (به عدد) ( .....................................................به حروف)  .............................................و به مبلغ کل (به عدد)
( .................................................................................به حروف)  .............................................................که بالفاصله بعد از انعقاد قرارداد به صورت يکجا به حساب
فروشنده واريز ميشود.
ماده  -3سررسيد تحويل کاالي موضوع اين قرارداد حداکثر تا تاريخ  ...........................و محل آن  ...............................تعيـين مـيگـردد .هزينـه حمـل و سـاير
هزينههاي احتمالي مربوطه به عهده  ..............................است.
ماده  -4بانک/مؤسسه اعتباري حق اختيار فروش کاالي موضوع اين قرارداد را به فروشنده در سررسيد تحويل به مبلغ (به عدد) ( ..............................................بـه
حروف) ( ......................................................معادل مبلغ مندرج در ماده  1به عالوه سود مقرر توسط شوراي پول و اعتبار) دارد.
ماده  -5فروشنده حق اختيار خريد کاالي موضوع اين قرارداد از بانک/مؤسسه اعتباري به مبلغ مندرج در ماده  4در سررسيد تحويل را دارد.
ماده  -6هرگاه به هر علت و جهتي ،اقدام قضايي و قانوني عليه فروشنده از طرف شخص يا اشخاص ثالث صورت گيرد ،به نحوي که به هر عنوان انجام موضـوع
قرارداد از طرف فروشنده ميسر نگردد ،رفع اشکال و مانع و همچنين مسئوليت امر به عهده فروشنده بوده و فروشنده مسـئول جبـران ضـرر و زيـان بانـک/مؤسسـه
اعتباري و عواقب ناشي از تأخير در اجراي قرارداد خواهد بود.
ماده  -7فروشنده کليه خيارات خصوصاً «خيار غبن» را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده  -8دفاتر و صورتحسابهاي بانک/مؤسسه اعتباري در هر مورد معتبر است .دفاتر و صورتحسابهاي بانک/مؤسسه اعتباري از نظر اعالم به مراجع قضايي و
يا دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت جهت محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي در هر مورد مالک عمل ميباشد.
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تبصره  -طرفين توافق نمودند ،هرگونه اشتباه بانک/مؤسسه اعتباري در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصالحي ،نسبت به تنظيم و اصـال
اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمايند.
ماده  -9فروشنده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک/مؤسسه اعتباري در خصوص تسهيالت سلف مطلع گرديده و حائز شرايط دريافت تسهيالت مزبور ميباشد.
در صورتي که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري ،فروشنده از مفاد اين قرارداد تخطي نمايد ،فروشنده متعهد گرديد عالوه بر بازپرداخت کل مبلغ موضوع ماده ()1
اين قرارداد به صورت يکجا ،تمامي خسارات وارده به بانک/مؤسسه اعتباري را از تاريخ انعقاد قرارداد با نرخ  .....درصد (به ميزان نرخ سود عقود غيرمشارکتي) ساالنه،
متناسب با زمان و وجوه دريافتي از بانک/مؤسسه اعتباري ،بر اساس دستورالعمل محاسباتي زير از مال خود به بانک/مؤسسه اعتباري بپردازد:
ماده  -11فروشنده متعهد گرديد در صورت عدم پرداخت مبالغ مذکور در ماده ( )5( ,)4يا ( )9اين قرارداد ،عالوه بر مبالغ يادشده ،از تاريخ اعالم تخلف تا تاريخ
تسويه کامل مطالبات بانک/مؤسسه اعتباري ،مبلغي تحت عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين را که طبق دستورالعمل محاسباتي زير محاسبه ميشود ،به

تعداد روز × نرخ × مبلغ دريافتي
تعداد روزهاي واقعي سال × 211

تعداد روز × نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين × مانده مطالبات
تعداد روزهاي واقعي سال × 211

بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد .در صورت عدم پرداخت ،بانک/مؤسسه اعتباري حق دارد وفق مفاد اين قرارداد ،مطالبات خود را استيفا نمايد.
نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين ،معادل  6درصد بعالوه نرخ سود متعلقه  ...........درصد ،مجموعاً معادل  ...........درصد ميباشد.
تبصره  - 1مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتي اين ماده عبارت است از مانده تسويه نشده مبالغ مندرج حسب مورد در هر يک از مواد ( )5( ,)4يا ()9
اين قرارداد که بر ذمه فروشنده تعلق گرفته است.
تبصره 2ـ مفاد بخشنامه شماره  94/284841مورخ  94/1/1بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در خصوص آئين نامه وصول مطالبات غيرجاري موسسات
اعتباري و همچنين دستور العمل صدور ضمانت نامه ابالغي توسط بانک مرکزي ،مطالعه و مورد قبول طرفين قرار گرفت و در اين خصوص مالک انجام محاسبات
تشخيص و اعالم بانک خواهد بود.
ماده  -11فروشنده و ضامن/ضامنين ،به طور غيرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند که هرگونه مطالبـات خـود ناشـي از ايـن قـرارداد را در
صورت عدم پرداخت ،از موجودي هر يک از حسابها (ريالي و ارزي) ،اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباري  ،رأساً و بدون نياز به حکـم قضـائي يـا اجرايـي
برداشت نموده و به حساب بدهي فروشنده منظور نمايد .در صورتي که وجوه به صورت ارزي باشد بانک/مؤسسه اعتباري آن را به نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران محاسبه و برداشت مينمايد .اقدام بانک/مؤسسه اعتباري در اين خصوص براي فروشنده و ضامن/ضامنين غيرقابـل اعتـرا و الزماالجـرا
ميباشد.
تبصره1ـ هرگونه وجوهي که جهت تسويه مطالبات اين قرارداد به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت و يا از حسابها و اموال و اسناد برداشت مـيشـود ،ابتـدا بابـت
هزينههاي قانوني و کارمزدها منظور شده و مابقي بين سه جزء مانده اصل تسهيالت ،سود و وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيم ميشود.
تبصره 2ـ بانک/مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع اين ماده را پس از اجرايي نمودن ،از طريق نشاني مندرج در مـاده ( )2ايـن قـرارداد و اصـالحيههـاي اعالمـي
احتمالي ،حسب مورد به فروشنده يا ضامن/ضامنين اطالع ميدهد.
ماده  -12ضامن/ضامنين با علم و اطالع و وقوف کامل راجع به مندرجات اين قرارداد و کميت و کيفيت تعهدات فروشنده ،منفرداً ،مشترکاً و متضامناً ،انجام کليـه
تعهدات و پرداخت بدهيهايي که در ارتباط با انجام موضوع اين قرارداد به عهده فروشنده است را تعهد نمودند و بانک/مؤسسه اعتباري به استناد ايـن قـرارداد حـق
دارد عالوه بر مراجعه به فروشنده ،به هريک از ضامنين ،منفرداً و يا مشترکاً مراجعه و ايفاي تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نمايد.
ماده  -13فروشنده،ضامن و متعهد ضمن عقد الزم مندرج درماده  1اين قرارداد به بانک حق و اختيار داد تا بانک ظرف مدت و اعتبار اين قـرارداد  ،کليـه هزينـه
هاي مربوطه را تحت هرعنوان که باشد حسب تشخيص خود ازمحل هرگونه وجوه ودارائي و حساب نامبردگان برداشت نمايد ويا درصورت پرداخت توسط بانک بـه
حساب بدهي فروشنده منظور نمايد ضمناً پرداخت کليه هزينه هاي مترتبه  ،اعم از هزينه برون سپاري وصول مطالبات  ،هزينه هاي دادرسـي  ،حـق الوکالـه وکيـل
،هزينه هاي نمايندگان قضايي ،هزينه هاي اجرائي و ثبتي و واخواست و کارشناسي اموال و هرنوع هزينه ديگري که درجهت وصول مطالبات بانک الزم باشـد  ،بـر
عهده فروشنده  ،ضامن و متعهد مي باشد و از نامبردگان مطالبه خواهد شد دراين صورت و همچنين پس از سررسيد و معوق شـدن مطالبـات بانـک وفـق مفـاداين
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قرارداد  ،هرگونه دريافتي از فروشنده  ،ضامن و متعهد و يا برداشت ازحسابها واسناد آنان ابتدا بابت هزينه هاي فوق محسوب و منظور ميگردد و نامبردگـان هرگونـه
ادعا و اعتراضي را دراين خصوص از خودسلب و اسقاط نمود .
ماده  -14فروشنده تعهد نمود که حسب مورد و در صورت تقاضاي بانک/مؤسسه اعتباري ،اموال موضوع عمليات ناشي از اين قـرارداد را پـس از امضـاي قـرارداد
حاضر ،در مدت انجام آن و تا زمان تسويه کامل قرارداد ،به مبلغي که مورد موافقت بانک/مؤسسه اعتباري باشد در برابر آتشسوزي ،انفجار ،زلزله ،سـيل ،صـاعقه و
ساير خطرات مرتبطي که بانک/مؤسسه اعتباري تعيين مي کند ،نزد يکي از شرکتهاي بيمه مجاز ،به هزينه خود و به نفـع بانـک/مؤسسـه اعتبـاري بيمـه نمايـد و
بيمهنامه را بالدرنگ به بانک/مؤسسه اعتباري تسليم کند .هم چنين پانزده روز قبل از انقضاي مدت بيمه ،مدارک تجديد بيمه را به بانک/مؤسسه اعتباري ارايه دهد.
در صورتي که فروشنده تعهدات خود را به شر فوق انجام ندهد ،بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند اموال موضـوع عمليـات ناشـي از ايـن قـرارداد را وکالتـاً از طـرف
فروشنده به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه شده را از فروشنده مطالبه يا به حساب وي منظور نمايد .بديهي است وکالت مذکور نافي تعهدات و مسـئوليتهـاي
فروشنده نخواهد بود .ضمناً فروشنده مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بيمه شده ،سريعاً به بيمهگر و بانک/مؤسسه اعتباري اطالع دهد.
ماده  -15در صورتي که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري ،فروشنده و يا ضامن/ضامنين از مفاد اين قرارداد تخلف نمايند ،بانک/مؤسسه اعتباري ميتواند نسـبت
به صدور اجرائيه جهت وصول مطالبات خود به طرفيت هر يک از اشخاص يادشده اقدام نمايد.
ماده  -16فروشنده و ضامنين قبول نمودند در صورتي که بانک/مؤسسه اعتباري حسب ضوابط و مقررات مربوط ازجمله مقررات بانک مرکزي ،مطالبات اين قرارداد
را به اشخاص حقوقي ديگر منتقل کند ،تضمينات و وثايق اين قرارداد به تعهدات الحق نيز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال يافته در رهـن و وثيقـه ،بـاقي
باشد.
ماده  -17کليه هزينههاي مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حقالثبت و حقالتحرير ،بدون حق رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري ،کالً به عهده فروشنده است.
ماده  -18فروشنده و ضامن/ضامنين قبول نمودند بانک/مؤسسه اعتباري ميتواند هرگونه داده و اطالعات ايشان را در اختيار شرکت سـنجش اعتبـار مـورد تأييـد
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران قرار دهد.
ماده  -19ضامن/متعهد تعهد نمود در هر حال ولو در صورت ورشکستگي فروشنده ،به صرف اعالم و تشخيص بانک ،کليه مطالبات بانک اعـم از اصـل و سـود و
خسارات اعم از خسارات قبل و بعد از تاريخ توقف را را بپردازد و ورشکستگي فروشنده  ،مانع از رجوع بانک به ضامن/متعهد براي وصول مطالبات نخواهد بود.
ماده -11اگر بانک تحت هرعنوان اشتباهاً يامن غيرحق وجوه ياارقامي به حساب فروشنده  /ضامن  /متعهد منظور ويا درمحاسبه هرنوع اشتباهي نمايد درهرموقعي
مجاز ومختار است راساً و بدون انجام هيچگونه تشريفات اداري و قضايي ودريافت اجازه کتبي از فروشنده  /ضامن /متعهد دررفع اشتباه وبرگشت از حسابهاي
فروشنده /ضامن  /متعهد اقدام نمايد وتشخيص بانک نسبت به وقوع اشتباه ياپرداخت بدون حق ولزوم برگشت از حساب معتبر خواهد بود .چنانچه وجوه فوق الذکر
مورد استفاده فروشنده  /ضامن /متعهد قرارگيرد  ،ازتاريخ دريافت وجه توسط فروشنده /ضامن  /متعهد به همان نسبت تاتأديه دين  ،خسارت تأخير تأديه به مأخذ
باالترين نرخ سود پيش بيني شده به اضافه  6درصد در سال به ميزان  .............درصد درسال برذمه فروشنده  /متعهد  /ضامن  ،خواهد بود که مي بايست به بانک
بپردازد .
ماده  -21اين قرارداد بر اساس توافق طرفين و بر طبق ماده (« )25قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)» و اصالحات و الحاقات قانوني آن و مـاده (« )1قـانون
تسهيل اعطاي تسهيالت بانکي و کاهش هزينههاي طر و تسريع در اجراي طر هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآيي بانـکهـا» در حکـم سـند رسـمي و
الزماالجرا بوده و تابع مفاد «آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزماالجرا» ميباشد و تمامي امضاکنندگان قبول نمودند که کليه مندرجات قرارداد را پذيرفته و نسبت
به آن هيچگونه اختالفي ندارند و فروشنده ،ضامن/ضامنين حق هرگونه ايراد و اعتراضي را نسبت به مفاد قرارداد و نيز نسـبت بـه اقـدامات اجرايـي بانـک/مؤسسـه
اعتباري براي وصول مطالبات خود و ايفاي تعهدات فروشنده در هر مرحله از عمليات اجرايي ،از خود سلب و اسقاط نمودند.
ماده  -22مفاد اين قرارداد نافي حق اعترا مشتري در مراجع ذيصال نميباشد.
اين قرارداد در ( )11ماده و ( )5تبصره و در  ....................نسخه تنظيم و به رؤيت کامل بانک/مؤسسه اعتباري ،فروشنده ،ضامن/ضامنين رسيد و ايشان ضمن اقـرار
به اطالع و آگاهي کامل از مفاد اين قرارداد و پذيرش تبعات حقوقي و قانوني ناشي از آن ،به امضاي تمامي صفحات آن مبادرت نمودند و يک نسخه از اين قـرارداد
به هريک از آنها تسليم گرديد.
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