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مقدمه

ابزار مالی «خرید دِین» امروزه در بانکهای کشووور در سووطی وسوویعی مورد اسووتراده قرار
میگیرد .این ابزار مالی پس از تصووی

قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال  ،1362از

سوی شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت.
بانک مرکزی جمهوری اسوالمی ایران طبق مصوووبه یکهزار و یکصود و بیسووت و هشووتمین
جلسووه مورخ  1391/15/25شوووورای محترم پول و اعتبار ،با رویکرد توسوووعه ابزارهای مالی،
دسوتورالعمل اجرایی عقود سهگانه استصناع ،مرابحه و خرید دین را به شبکه بانکی کشور ابالغ
کرد .بر اسوا

عقد خرید دین ،بانک یا مؤسوسوه اعتباری به عنوان شخص ثالث ،میتواند دین

مدتدار بدهکار را (پیش از سررسید اسناد و اوراق تجاری) به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی
از داین خریداری نموده و بدین ترتی موجبات رفع مشکالت نقدینگی وی را فراهم نماید.
تسهیالت خرید دین دارای مزیتهایی میباشد که آن را از سایر تسهیالت متمایز مینماید.
لذا با توجه به اهمیت موضووع و نرر به این خرید دین تسهیالتی جدید میباشد و اکثر شع

با

آن آشووونوایی کواملی نودارنود ،اداره کول اعتبارات بعنوان متولی بخش اعتباری راهنمای جامع
تسهیالت خرید دین را به منرور آشنایی همکاران با خرید دین و فرآیند اعطای آن بشرح حاضر
تهیه نمود که امید است راهگشای همکاران در این زمینه باشد.
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تعاریف

آن شخص ثالثی (در اینجا بانک)  ،دین مدتدار بدهکار (صادرکننده

*خرید دین :قراردادی است که بموج
اسووناد و اوراق بهادار تجاری) را به کمیته از مبلغ اسوومی آن بصووورت نقدی از داین (ذینرع اسووناد) خریداری
مینماید.
*اسننن د و اوقات تر ق  :به آن دسووته از اسووناد و اوراق بهادار اتالق میگردد که مراد آن حاکی از طل
حقیقی متقاضی باشد  .مانند چک  ،سرته  ،برات و اعتبار اسنادی
*من بع اسمی :رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین میباشد.
*سنهم مان ی ب  : :اصول و سوود تسوهیالت بانک که حداکثر برابر مبلغ اسمی اسناد و اوراق تجاری
میباشد.
سهم مشاعی بانک در خرید دین بر اسا

عوامل زیر تعیین میگردد:

 -1اعتبار مشتری
 -2نوع وثایق و تضمینات مشتری
 -3مبلغ درخواستی مشتری
:کته :1سووهم مشوواعی در هر صووورت به تشووخیص بانک تعیین میگردد و الزامی برای واحدها در تعیین
میزان آن وجود نداشوته و مشوتری در صوورت عدم پذیری پیشنهاد بانک ،می توانند از انعقاد قرارداد با
بانک خودداری نماید.
:کته :2در حال حاضور سوهم مشواعی بانک در اوراق واگذاری تجاری حداکثر معادل  111درصد مبلغی
اسمی اسناد تعیین شده و واحدها با توجه به عوامل صدراالشاره می توانند نسبت به تعیین سهم مشاعی
بانک اقدام نمایند.
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مزایای خرید دین

اعطای تسووهیالت خرید دین یک معامله برد – برد برای بانک و مشووتری بوده و مزایای بسوویار مهمی
برای هر دو طرف بشرح ذیل دارد:
الف  -مزای

تسهیالت خرید دین برا ب :

تسوهیالت خرید دین مزایایی بشورح ذیل برای بانک دارد که آن را نسوبت به سوایر تسهیالت متمایز
مینماید:
 -1اخذ کارمزد؛
 -2تمرکز حسابها و فعالیتهای مالی مشتریان نزد بانک؛
 -3کوتاه بودن دوره بازگشت سرمایه بانک؛
 -4جزء عقود مبادلهای بوده و قابل تمدید و یا تجدید نمیباشد؛
 -5اسناد تجاری خریداری شده نوعی تضمین اضافی برای تسهیالت میباشد؛
 -6امکان اعطای تسهیالت خرید دین در تمام بخشهای اقتصادی.

ب -مزای

تسهیالت خرید دین برا ماتری ن

تسهیالت خرید دین برای مشتریان دارای مزایای ذیل میباشد:
 -1تأمین نقدینگی مورد نیاز مشوووتریانی که به دلیل فروی نسووویه با مشوووکالت نقدینگی مواجه
هستند؛
 -2این امکوان را بوه فروشووونوده میدهد که بدون مواجهه با کمبود نقدینگی ،کاال/خدمات خود را
بصورت نسیه به مشتریان خود برروشد؛
 -3افزایش فروی مشتری به واسطه نسیه فروختن کاال/خدمات خود؛
 -4افزایش سوود مشوتری به واسطه افزایش قیمتی که بابت فروی نسیه کاال/خدمات از خریداران
دریافت میدارد( مسولما مازاد سود مشتری بابت فروی نسیه از سودی که به بانک بابت تنزیل اسناد تجاری خود
پرداخت مینماید ،بسیار بیشتر خواهد بود).

5

فلوچارت خرید دین
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«دستورالعمل خرید دین اسناد تجاری مشتریان»

م ده )1خرید دین قراردادی است که به موج

آن شخص ثالثی(در اینجا بانک)  ،دین مدتدار بدهکار را به

کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین(ذینرع اسناد) خریداری مینماید.
تبصره  -مبلغ اسمی رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین
میباشد.
م ده )2واحدها میتوانند به منرور ایجاد تسهیالت الزم برای تمامی بخشهای اقتصادی ،دیون موضوع اسناد
و اوراق تجاری مدتدار متقاضیان را خریداری نمایند.
م ده )3اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطالق میگردد که مراد آن حاکی از طل
حقیقی متقاضی باشد.
م ده )4واحدها موظرند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری ،از حقیقی بودن دین و نقدشوندگی
آن در سررسید اطمینان حاصل نمایند.
تبصره  -آنچه در رابطه با عقد خرید دین و تنزیل اسناد تجاری واجد اهمیت است ،منشاء صدور اسناد
تجاری و واقعی بودن معامله میباشد .اساسا اسناد تجاری فارغ از منشاء صدور خود ،تجاری محسوب
میگردند و بنابراین ارائه سند تجاری میتوا:د حکایت از حقیقی بودن دین باشد .بر این اسا  ،در مواردی
که مشتری تقاضای تسهیالت خرید دین بابت اسناد تجاری موضوع فروی/ارائه کاال/خدمات خود را دارد،
انعکا

اسناد یادشده در مستندات مربوط به فعالیت مالی وی(صورتهای مالی ،اظهارنامه مالیاتی ،صورت حساب

و )...کرایت نموده و دال بر حقیقی بودن اسناد ارائه شده میباشد لیکن ،در اعطای تسهیالت موردی به
مشتریان ( خرید اسناد تجاری مربوط به فروی یک دارایی توسط مشتری) ،ارائه مستندات مثبته(اسناد مالکیت قبل از

فروی دارایی ،مبایعهنامه دارای کد رهگیری و )...توسط مشتری به بانک جهت احراز واقعی بودن معامله الزامیست.
م ده  )5اعطای تسهیالت خرید دین مانند سایر تسهیالت ،در چارچوب ضوابط و مقررات و با رعایت
دستورالعملها و آییننامههای صادره (آییننامه تسهیالت و تعهدات کالن ،اشخاص مرتبط و )...و همچنین سیاست
اعتباری ابالغی در هر سال امکانپذیر میباشد.
تبصره  -1موضوع معاملهای که بابت آن سند تجاری صادر میشود ممکن است تجاری یا غیرتجاری
باشد .بر این اسا

واحدها مجازند دیون موضوع کلیه اسناد تجاری (اعم از اینکه در ارتباط با فعالیت اشخاص

باشد یا خیر) را در چارچوب ضوابط و مقررات خریداری نمایند.
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تبصره  -2تخصیص حد اعتباری تسهیالت خرید دین به مشتریان اعتباری بانک( 1صرفا صاحبان مشاغل)
و بابت اسناد تجاری مرتبط با موضوع فعالیت آنها امکان پذیر میباشد .حد اعتباری بر اسا

میزان فروی،

روند عملیات خرید و فروی با در نررگیری حجم حسابها و اسناد دریافتنی بنگاه در صورتهای مالی
حسابرسی شده و یا اظهارنامههای مالیاتی ،دوره وصول مطالبات بنگاه و ...تعیین و تخصیص میگردد.
تبصره  -3در بنگاههای تولیدی ،در صورتی که اسناد تجاری بابت فروی محصوالت تولیدی بنگاه باشد،
بررسی و انجام محاسبات مربوط به تسهیالت سرمایه درگردی و همچنین رعایت آییننامهها و
دستورالعملهای مربوطه (آییننامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیالت سرمایه درگردی و )...الزامیست.
م ده  )6واحدها مکلرند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری ،از معتبر بودن متعهد دین و توان
مالی و حسن سابقه وی در بازپرداخت دیون اطمینان حاصل نمایند.
تبصره – رعایت مراد این ماده در اعطای تسهیالت موردی به مشتریان غیر اعتباری بانک دارای اهمیت بوده
و واحدها میتوانند با استعالم از وضعیت بدهی ،تعهدات و چک برگشتی صادرکننده اسناد تجاری ،از حسن
سابقه وی در انجام تعهداتش اطالع حاصل نمایند.
م ده )7واحدها در صورتی مجازند نسبت به خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری اقدام نمایند که سررسید
این قبیل اسناد و اوراق تجاری از یک سال تجاوز ننماید.
تبصره  -در موارد خاص خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری با سررسید بیش از یکسال و حداکثر تا
دو سال ،صرفا با مجوز اداره کل اعتبارات مجاز خواهد بود.
م ده )8به منرور حرظ حق مراجعه بانک به واگذارنده ،باید واگذارنده در موقع پیشنهاد فروی اسناد و اوراق
تجاری ،تعهدنامه خرید دین (نمونه  ) 1112را تکمیل و امضا نماید و امضای واگذارنده توسط واحد مربوطه با
نمونه امضاء مسلم الصدور وی موجود در بانک مطابقت داده و گواهی امضاء شود ،تا هرگاه مدیون در سررسید
وجه اسناد را نپردازد ،واگذارنده متعهد باشد وجه اسناد را پرداخت نماید.

 - 1متقاضیانی هستند که به اقتضای فعالیت اقتصادی خود معموال در ردیف مشتریان دائمی و یا بلند مدت بانک قرار دارند و
رفع قسمتی از نیازهای مالی خود اعم از فعالیتهای بازرگانی ،خدماتی و تولیدی را با استراده از تسهیالت اعطائی بانک مرترع
مینمایند.
اینگونه مشتریان معموال طی دورههای متناوب تجاری و تولیدی ،متناس با میزان فعالیت خود در چارچوب ضوابط و مقررات
بانک با واریز و تسویه یک قرارداد یا تعدادی از قراردادهای در جریان ،مجددا از تسهیالت اعطائی بانک استراده مینمایند .این دسته
از مشتریان معموال فعالیتهای اعتباری و حسابهای بانکی خود را نزد بانک ملی ایران متمرکز مینمایند.
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م ده  )9درصورت درخواست متقاضی ،واحدها میتوانند اسناد و اوراق تجاری خریداری شده را به صورت نقد
به وی برروشند .بدیهی است که قیمت فروی اسناد و اوراق تجاری به متقاضی(قبل از سررسید) ،کمتر از
سهم مشاعی بانک(به میزان تخریف سود عقود مبادلهای برای ایام باقیمانده تا سررسید اسناد تجاری) میباشد.
م ده  )11واحدها مجازند دیون موضوع برواتی را که به قبول براتگیر رسیده است را خریداری نمایند.
تبصره -مبلغ اسمی هر برگ سرته یا برات باید بیشتر از مبلغ مندرج در آن که متناس با تمبر مالیاتی
آن است ،نباشد.
م ده  )11اسناد تضمین شده(مانند ضمانتنامه و چک تضمینی) قابل خریداری نمیباشد.
م ده  )12واحدها مکلرند هنگام انعقاد عقد خرید دین ،جهت اطمینان از وصول دین موضوع اسناد و اوراق
تجاری ارایه شده توسط متقاضی ،مبادرت به اخذ وثایق و یا تضامین نمایند.
تبصره -واحدها مجاز به مدنرر قراردادن اسناد تجاری موضوع تسهیالت خرید دین بعنوان تضمین
تسهیالت اعطایی نبوده و میبایست مانند سایر تسهیالت ،مطابق سیاست اعتباری نسبت به اخذ تأمین
کافی اقدام نمایند.
م ده  )13سهم مشاعی بانک در اوراق واگذاری تجاری حداکثر معادل  111درصد مبلغی اسناد میباشد.
تبصره -1سهم مشاعی بانک در تسهیالت خرید دین با توجه به مبلغ درخواستی مشتری ،اعتبار مشتری
و وثایق و تضمینات پیشنهادی وی تعیین میگردد.
تبصره -2بدیهی است که خرید دین اسناد تجاری ،بر پایه روی ارزی فعلی اسناد با سررسید آتی صورت
میپذیرد و در محاسبات مربوط به سود ،اصل تسهیالت مالک عمل قرار میگیرد .لذا با توجه به اینکه سود
تسهیالت در اسناد خریداری شده مستتر میباشد ،ضرورت دارد واحدها راهنمایی الزم را به مشتریان ارائه
و از القاء اخذ سود در زمان اعطای تسهیالت به مشتریان جدا خودداری نمایند.
م ده  )14عقد خرید دین جزو عقود مبادلهای بوده و تسهیالت موضوعه مانند سایر تسهیالت با نرخ مصوب
شورای پول و اعتبار و با رعایت کلیه آییننامهها و دستورالعملهای صادره قابل اعطاء میباشد.
م ده )15در صورتی که وجه هر یک از اسناد و اوراق تنزیل شده در سررسید وصول نگردد ،حساب تسهیالت
اعطایی خرید دین مانند سایر تسهیالت اعطایی ،مشمول دستورالعمل مطالبات سررسید شده بوده و معوق
خواهد شد.
ماده  )16کارمزد تسهیالت خرید دین ،برابر یک درصد مبلغ اسناد تجاری در سال و متناس
تسهیالت اعطایی میباشد.
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با مدت

م ده  )17میانگین مانده حساب متقاضیان تسهیالت خرید دین ،مانند سایر تسهیالت و برابر با حدود مقرر
در سیاست اعتباری هر سال (با مد نرر قراردادن بخش تولیدی یا غیر تولیدی) میباشد.
م ده  )18امکان اعطای تسهیالت خرید دین بابت چکهای متعدد با سررسیدهای متراوت در قال

یک

قرارداد وجو دارد و نیازی به تنریم قراردادهای متعدد در این خصوص نمیباشد.
م ده  )19واحدها میبایست چکهای موضوع تسهیالت خرید دین را به مهر خرید دین که تلریقی از مهر
چکاوک و مهر ظهرنویسی بنام بانک (لطف ً پس از وصول به حس ب شم قه IR811171111111111126413612
بن م ب :

ملی ایران واقیز گردد) ممهور نمایند.

تبصره – 1بدیهی است شع مراقبت الزم را درخصوص ظهرنویسی اسناد تجاری موضوع تسهیالت خرید
دین وفق ضوابط و مقررات معمول خواهند نمود .بدین معنی که مشتری باید در زمان فروی اسناد تجاری
به بانک ،با امضای(اشخاص حقوقی مهر و امضاء) ظهر اسناد تجاری ،آنها را به بانک منتقل نماید.
تبصره – 2از آنجا که پس از خرید اسناد تجاری ،بانک مالک اسناد شده و در صورت انتقال آن به مشتری،
طبق قانون دارنده اسناد میتواند برای وصول وجه آن به هر یک از ظهرنویسان قبلی مراجعه نماید ،در زمان
عودت چک موضوع تسهیالت خرید دین به مشتری (اعم از اینکه مشتری قبل از سررسید وجه چک را به بانک

پرداخت نماید و یا اینکه برای چک واگذار شده برگشتی صادر گردد) واحدها فقط مهر ابطال با متن "صرف ً مهر
چک وک از طرف ب :

ملی ایران ب طل گردیده و ابط ل مهر چک وک به منزله ا:تق ل م لکیت تلقی :میگردد" را

در ظهر اسناد یادشده درج خواهند نمود.
تبصره – 3درصورتی که مشتری بخواهد برای وصول چک برگشتی به مراجع قضایی شکایت نماید،
واحدها میتوانند ضمن هماهنگی با دایره حقوقی خود ،نسبت به ارائه وکالتنامه به مشتری در این خصوص
اقدام نمایند.
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نکات حائز اهمیت در خرید دین

 -1خرید دین جزو عقود مبادلهای بوده و نرخ سود آن طبق نرخ مصوب شورای پول اعتبار میباشد.
 -2سود تسهیالت خرید دین مانند سایر تسهیالت بر اسا

فرمول ارائه شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا

(فرمول  )PMTمحاسبه میگردد لیکن ،با توجه به اینکه در خرید دین ،سود هر برگ از اسناد خریداری شده
بصورت مجزا محاسبه میگردد( سود بر اسا

مبلغ اصل تسهیالت مربوط به هر یک از اسناد تجاری ،برای مدت معین

تا سررسید محاسبه میشود) ،عمال نحوه محاسبه سود تسهیالت خرید دین مشابه نحوه محاسبه سود عقود
مشارکتی میباشد(تذکر :اسا

محاسبات فرمول  PMTمانند عقود مشارکتی است و به همین دلیل ،نحوه محاسبه سود

تسهیالتی که در یک قسط بازپرداخت میشود دقیقا مانند نحوه محاسبه سود عقود مشارکتی است).
 -3تخریف سود بابت تسویه زودتر از موعد تسهیالت خرید دین توسط مشتری(خرید نقدی اسناد تجاری

توسط مشتری) ،مانند تسهیالت مبادلهای (فروی اقساطی و )...میباشد.
تبصره :چنانچه بانک چند سند تجاری را در قال یک قرارداد خرید دین نموده و مشتری بدهی مربوط
به کلیه اسناد را تسویه ننماید(یعنی تسهیالت را بطور کامل تسویه نکند) ،مانند بازپرداخت زودتر از موعد چند
قسط تسهیالت فروی اقساطی بوده و طبق دستورالعمل حاضر بانک ،تخریف سودی برای مشتری محاسبه
نمیگردد.
 -4عودت اسناد تجاری خریداری شده به مشتری قبل از تسویه بدهی مربوط به اسناد یادشده امکان
پذیر نمیباشد .بنابراین چنانچه اسناد تجاری مربوط به تسهیالت خرید دین برگشت گردد ،واحدها به هیچ
عنوان (مثال مشتری ادعا نماید که چک را به من بدهید تا پولش را بگیرم و بدهی بانک را تسویه نمایم و )...قبل از تسویه
کامل بدهی مشتری بابت هر یک از اسناد یادشده ،مجاز به عودت آن به مشتری نمیباشند.
 -5در صورت برگشت اسناد تجاری در سررسید و عدم تسویه تسهیالت توسط مشتری ،واحدها
میبایست برای وصول طل بانک به استناد وثایق و تضمینات اخذ شده از مشتری اقدام نمایند.
تبصره – بدیهی است که بانک میتواند برای وصول طل خود به صادرکننده اسناد تجاری نیز مراجعه
نماید .بنابراین چنانچه امکان وصول طل بانک از طریق اسناد تجاری آسانتر میباشد ،واحدها میبایست
از آن طریق اقدام نمایند.
 -6اظهارنامه مالیاتی و استعالم تبصره یک ماده  126ق.م.م (مانند سایر تسهیالت) باید برای اعطای
تسهیالت بیش از حدود مقرر در دستورالعمل مربوطه اخذ گردد.
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محاسبات مربوط به تسهیالت خرید دین

دقصد سهم ما ی ب :

= مبلغ سهم مشاعی بانک

× مبلغ اسمی اسن د تر ق

سهم ما ی ب :

= مبلغ اصل تسهیالت
(مدت به قوز× :رخ سود)

1+

36511

مدت به قوز × :رخ × مبلغ اصل تسهیالت
تسهیالت
36511

= سود تسهیالت

مدت به قوز × :رخ ک قمزد × مبلغ اسمی سند تر ق

=کارمزد متعلقه
36511

ک قمزد متعلقه – اصل تسهیالت
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= مبلغ واریزی به حساب مشتری

مث ل دد :

*مشتری یک فقره چک به مبلغ  211میلیون ریال به سررسید  11ماه آینده (فرض کنید دقیقا" 315روز

باشود) را برای خرید دین به بانک ارائه مینماید .اصول ،سوود ،کارمزد و مبلغ واریز به حسواب مشتری را با
فرض اینکه سهم مشاعی بانک  25درصد باشد ،محاسبه نمایید.

= سهم مشاعی بانک

211،111،111 × 85% = 171،111،111
171،111،111
= 147،773،279

= مبلغ اصل تسهیالت
()18 ×315

1+

36511

147،773،279 × 18×315
=22،226،721

= سود تسهیالت اعطایی
36511
()211،111،111 × 1 ×315

=1،671،233

=کارمزد تسهیالت

36511

 = 147،773،279- 1،671،233=146،112،146مبلغ واریزی به حساب مشتری

277
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«دستورالعمل حسابداری عقد خرید دین»
عملیات حسابداری مربوط به اعطای تسهیالت در قال عقد خرید دین ،جهت تأمین نیازهای مالی تمامی
بخشهای اقتصادی ،به شرح ذیل میباشد:
الف -ثبته

حس بداق زم ن ا:عق د قراقداد خرید دین:

-1پس از انعقاد قرارداد خرید دین ،قرارداد مذکور در حساب انترامی قراردادها به مبلغ یک ریال
به شرح ذیل ثبت میگردد:
بد :حساب های انترامی  -قراردادهای خرید دین

به مبلغ یک ریال

بس  :طرف حساب های انترامی

به مبلغ یک ریال

ب -ثبته

حس بداق وث یق:

 -2در صووورت اخذ وثایق از داین ،چنانچه وثایق مزبور از نوع اموال منقول و یا غیرمنقول باش ود ،به
مبلغ ترهین ،اگر از نوع اشویاء قیمتی باشود ،به ارزی کارشناسی اشیاء مزبور و در صورتی که از نوع
اوراق بهادار تضمینی باشد ،به مبلغ تعهد شده ،به شرح ذیل در حسابها ثبت میشود:

بد :حساب های انترامی  -وثایق خرید دین

به مبلغ ترهین اموال  /ارزی کارشناسی اشیاء قیمتی /مبلغ
تعهدشده اوراق بهادار مأخوذه

بس :طرف حسوواب های انترامی

به مبلغ ترهین اموال  /ارزی کارشووناسووی اشوویاء قیمتی /مبلغ
تعهدشده اوراق بهادار مأخوذه

 -3تعداد برگهای اوراق بهادار تضمینی و قطعههای اشیاء امانتی به ازای هر برگ و یا قطعه ،یک ریال به
شرح ذیل در حسابها ثبت میشود:
بد :حسابهای انترامی  -برگها و اشیاء امانتی

به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال

بس :طرف حسابهای انترامی

به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال
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ج – ثبته

حس بداق خرید اسن د و اوقات تر ق :

 -4مبلغ پرداختی توسوط بانک به داین بابت خرید اسوناد و اوراق تجاری ،به شرح ذیل در حسابها ثبت
میشود:
بد  :تسهیالت اعطایی /خرید دین /دولتی /غیردولتی
بد  :سوود دریافتنی تسوهیالت

به مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد و اوراق تجاری
به میزان مابهالتراوت مبلغ اسمی اسناد و اوراق تجاری و
مبلغ پرداختی به داین

بس  :صندوق یا حساب مشتری

به مبلغ پرداختی به داین

بس :سوود سوالهای آینده تسهیالت (دولتی  /غیردولتی) به میزان مابهالتراوت مبلغ اسمی اسناد و اوراق تجاری
و مبلغ پرداختی به داین

 -5تعداد برگهای اسووناد و اوراق تجاری خریداری شووده ،به ازای هر برگ ،یک ریال به شوورح ذیل در
حسابها ثبت میشود:
بد :حسابهای انترامی  -اسناد و اوراق تجاری خریداریشده

به ازای هر برگ یک ریال

بس :طرف حسابهای انترامی

به ازای هر برگ یک ریال

د-ثبت حس بداق ک قمزد تسهیالت خرید دین:

 -6مبلغ کارمزد تسهیالت خرید دین به شرح اسناد ذیل در حسابها ثبت میگردد:
بد :حساب مشتری

به مبلغ کارمزد متعلقه

بس :کارمزد دریافتی

به مبلغ کارمزد متعلقه

*تذکر  :در حال حاضور سویسوتم به نحوی طراحی شده که مبلغ کارمزد از مبلغ تسهیالت اعطایی کسر و
سپس تسهیالت به حساب مشتری واریز میگردد.
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هن-ثبته

حس بداق دق سرقسید اسن د و اوقات تر ق :

-7وصول وجه اسناد و اوراق تجاری ،در سررسید به شرح زیر در حسابها ثبت میگردد:
بد  :صندوق یا حساب مشتری

به مبلغ اسمی اسناد و اوراق تجاری

بس  :تسهیالت اعطایی /خرید دین /دولتی /غیردولتی
بس  :سود دریافتنی تسهیالت

به مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد و اوراق تجاری
به میزان مابهالتراوت مبلغ اسمی اسناد و اوراق تجاری و
مبلغ پرداختی به داین

-2همزمان با ثبت وصووول وجه اسووناد ،شووناسووایی درآمد تسووهیالت نیز به شوورح ذیل در حسووابها ثبت
میگردد:
بود :سوووود سوووالهوای آینوده تسوووهیالت (دولتی /غیردولتی)

بوه میزان سوووود دوره مربوطه

بس  :سود دریافتنی تسهیالت

به میزان سود دوره مربوطه

 -9همزمان با ثبت وصوول وجه اسناد ،حسابهای انترامی مربوط به اسناد و اوراق تجاری خریداری شده
به شرح ذیل از حسابها برگشت میشود:
بد  -طرف حسابهای انترامی
بس – حسابهای انترامی  -اسناد و اوراق تجاری خریداری شده

به ازای هر برگ یک ریال
به ازای هر برگ یک ریال

توضنی  :در صوورتی که و جه اسوناد و اوراق مزبور در سوررسید از مدیون وصول نگردد ،حساب تسهیالت
اعطایی خرید دین همانند سوایر تسهیالت اعطایی مشمول دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات
اعتباری میگردد .مؤکدأ یادآور میگردد ،ثبت انترامی موضووع بند ( )5صرفأ در صورت وصول وجه اسناد
برگشت داده میشود در غیر این صورت در دفاتر باقی میماند.
و -ثبته

حس بداق تعدیل حس ب سود س له

آینده تسهیالت دق پ ی ن دوقه م لی:

 -11در صوورتی که زمان سوررسوید (تسوویه) قرارداد به گونهای باشد که بخشی از سود آن مربوط به یک
دوره (سوال «الف» ) و بخشوی دیگر مربوط به آینده (سال «ب») باشد ،در این صورت ثبت زیر در پایان سال
«الف» و یا پایان دورهای که تهیه صورتهای مالی مورد نرر است ،صورت میپذیرد:
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بد-سود سالهای آینده تسهیالت (دولتی /غیردولتی)

به میزان سود مربوط به سال «الف»

بس-سود دریافتی تسهیالت

به میزان سود مربوط به سال «الف»

-11در زمان سررسید که در سال آینده (سال «ب» ) خواهد بود ،دو حالت محتمل است:
-11-1حالت اول :در صوورتی که تسوهیالت در سوررسوید تسوویه (وصول) شوند ،عالوه بر ثبت حسابداری
وصول تسهیالت خرید دین به شرح ثبت ردیف ( ،)6ثبت حسابداری زیر نیز انجام میشود:
بد  -سود سالهای آینده تسهیالت (دولتی /غیردولتی)

به میزان سود مربوط به سال «ب»

بس -سود دریافتی تسهیالت

به میزان سود مربوط به سال «ب»

-11-2حالت دوم :تسهیالت در سررسید تسویه (وصول) نشوند :
بد  -سود سالهای آینده تسهیالت (دولتی /غیردولتی)
بس  -سود دریافتی تسهیالت
ز – ثبته

به میزان سود مربوط به سال «ب»
به میزان سود مربوط به سال «ب»

حس بداق ب زخرید اسن د و اوقات تر ق :

 -12در صووورت بازخرید اسووناد و اوراق تجاری توسووط مشووتری یا بانک مرکزی ،موضوووع مواد ( )2و ()9
دسوتورالعمل اجرایی عقد خرید دین ،سوود حاصول از نگهداری اسناد و اوراق تجاری و همچنین بازخرید
اسناد و اوراق مزبور به شرح زیر در حسابها ثبت میشود:
به میزان سود مکتسبه از زمان خرید اسناد و اوراق تجاری
بد  -سود سالهای آینده تسهیالت (دولتی غیردولتی)
یا آخرین مقطع شناسایی سود

بس  -سود دریافتی تسهیالت

به میزان سود مکتسبه از زمان خرید اسناد و اوراق تجاری
یا آخرین مقطع شناسایی سود

بد  -صندوق یا حساب مشتری
بد  -سود سالهای آینده تسهیالت (دولتی /غیردولتی)
بس  -تسهیالت اعطایی خرید دین دولتی /غیردولتی
بس  -سود دریافتنی تسهیالت
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به مبلغ فروی نقدی اسناد و اوراق تجاری
به میزان مانده حساب پس از اعمال ثبت قبلی
به مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد و اوراق تجاری
به میزان مانده حساب

بد  -طرف حسابهای انترامی
بس – حسابهای انترامی  -اسناد و اوراق تجاری خریداری شده

به ازای هر برگ یک ریال
به ازای هر برگ یک ریال

توضی  :عالوه بر ثبتهای حسابداری فوق ،ثبتهای موضوع بخش «ح» نیز باید اعمال گردد.
ح -ثبت ه

حس بداق زم ن تسویه قراقداد خرید دین:

 -13پس از تسوویه کامل قرارداد خرید دین ،قرارداد مزبور به شورح ذیل از حسوابهای انترامی برگشت
میشود :
به مبلغ یک ریال
بد  -طرف حسابهای انترامی
بس – حسابهای انترامی  -قراردادهای خرید دین

به مبلغ یک ریال

-14پس از اسوترداد وثایق مأخوذه ،حسابهای انترامی مربوط به وثایق مأخوذه به شرح ذیل از حسابها
برگشت میشود:
به مبلغ ترهین اموال  /ارزی کارشناسی اشیاء
بد  -طرف حسابهای انترامی
قیمتی /مبلغ تعهد شده اوراق بهادار مأخوذه

بس-حسابهای انترامی  -وثایق خرید دین

به مبلغ ترهین اموال  /ارزی کارشناسی اشیاء
قیمتی /مبلغ تعهد شده اوراق بهادار مأخوذه

بد  -طرف حسابهای انترامی

به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال

بس –حسابهای انترامی – برگها و اشیاء امانتی

به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال
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مدارك الزم برای پرونده معامالتي خرید دین
الف -دقصوقتیکه متق ضی داقا پرو:ده مومی :زد شعبه ب شد:

 -1برگ درخواست استراده از تسهیالت خرید دین (نمونه شماره  )1112به همراه اسناد تجاری موضوع
تسهیالت خرید دین؛
 -2اطالعات اخذ شده درباره متعهد و ظهرنویس یا ظهرنویسان از طریق اداره مرکزی یا اداره امور شع
متبوع یا شعبه ذیربط؛
 -3استعالم بدهی ،تعهدات و چک برگشتی متقاضی تسهیالت ،ذینرعان واحد متقاضی تسهیالت و
عندالزوم صادرکننده اسناد تجاری به همراه گزاری اعتبارسنجی از شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری
ایران؛
 -4مدارک و مستندات مربوط به معامله بین دارنده و صادرکننده اسناد تجاری؛
 -5مصوبه انجام معامله؛
 -6یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انترامی از بدو انجام معامله تا مرحلهواریز و تصریه آن؛
 -7سایر مدارکی که به نرر شعبه و یا اداره امور شع اخذ و نگهداری آن ضروری به نرر برسد.
ب -دق صوقتی که متق ضی ف قد “پرو:ده مومی” :زد شعبه ب شد ،الوه بر مداقک فوت حسب موقد اخذ و
:گهداق مداقک زیر :یز دق پرو:ده مع مالتی و ضروق است:

 -2اطالعات اخذ شده درباره متقاضی حس مورد از طریق اداره اطالعات اعتباری و یا اداره امور شع
متبوع یا شعبه مربوط؛
 -9اوراق اطالعات اخذ شده از سایر منابع (نمونه “ شماره  ”721از سه منبع)؛
 -11تصویر برابر اصل مجوز فعالیت متقاضی(درخصوص صاحبان مشاغل) و یا مستندات شغلی و درآمدی
متقاضی تسهیالت؛
 -11تصویر اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقرلی یا اجاره نامه معتبر محل کار صاحبان مشاغل؛
 -12تصویر کارت بازرگانی معتبر( برای تجار و اشخاصی که در رابطه با شغل خود ملزم به داشتن کارت بازرگانی

باشند)؛
 -13اصل برگ امضاء مسلمالصدور واگذارنده اسناد؛
 -14تصویر کلیه صرحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی و در مورد شخص حقوقی ،تصویر شناسنامه
و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره ،مدیر عامل و سهامداران باالی  21درصد شرکت؛
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 -15یک قطعه آخرین عکس متقاضی و درخصوص شخص حقوقی ،یک قطعه آخرین عکس هیئت
مدیره و مدیر عامل شرکت.
ج :دقخصوص اشخ ص حقوقی ف قد پرو:ده مومی :زد شعبه ،مداقک و مستندات ذیل :یز ب ید اخذ و دق پرو:ده
مع مالتی آ:ه :گهداق شود:

 -16تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها؛
 -17تصویر شرکتنامه (درخصوص شرکت غیر سهامی)؛
 -12آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها؛
 -19آگهی روزنامه رسمی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت؛
 -21آگهی روزنامه رسمی ثبت آخرین تغییرات اعضای هیأت مدیره ،مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز
شرکت؛
 -21لیست سهامداران شرکت با درج تعداد و درصد سهام متعلق به هر یک؛
 -22تصویر برابر اصل صورتهای مالی (عندالزوم حسابرسی شده منضم به گزاری بازر

قانونی و حسابر

مستقل و یادداشتهای پیوست)مربوط به سه دوره مالی اخیر و پاسخ استعالم اخذ شده از جامعه حسابداران
رسمی ایران مبنی بر اصالت صورتهای مالی حسابرسی شده و اعتبار مؤسسه حسابر

مربوطه؛

 -23مراصا حساب مالیاتی(تبصره  1ماده  126قانون مالیات های مستقیم -برای صاحبان مشاغل)؛
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«راهنمای اعطای تسهیالت خرید دین در سیستم غیرمتمرکز»1
به منرور اعطای تسهیالت خرید دین در سیستم غیرمتمرکز اقدامات زیر میبایست توسط واحدها انجام
و تذکرات داده شده ملحوظ نرر قرار گیرد.
 -1اعطای تسهیالت خرید دین با نسخه  96/12و نسخههای بعد از آن انجام شود.
 -2جهت اعطای تسهیالت ،الزم است که ابتدا اسناد تجاری در سیستم معرفی شود  ،کاربران با انتخاب
گزینه " - 3->3->c->1عملیات خرید دین  -معرفی سررسید چک  /سرته – ثبت" نسبت به معرفی
اوراق اقدام نمایند.
تذکر : 1در این قسمت  ،گزینه سرفصل و شماره تسهیالت میبایست همان سرفصل و شماره تسهیالت
اعطایی باشد ،یعنی باید سرفصل و شمارههایی وارد شود که تسهیالت با آن اعطا میگردد.
تذکر : 2هر قرارداد میتواند شامل چندین اوراق با سررسیدهای متراوت باشد.
تذکر :3کاربران میتوانند با انتخاب گزینه " - 3->3->c->1عملیات خرید دین  -معرفی سررسید چک
 /سرته – نمایش – براسا سرفصل و شماره حساب" انتخاب گزینه نوع دوم (قرارداد) نسبت به چاپ
اوراق اقدام نمایند.
تذکر : 4کاربران تا قبل از اعطای تسهیالت میتوانند در چند مرحله نسبت به ثبت اوراق اقدام نمایند.
 -3پس از معرفی اوراق ،با انتخاب گزینه " - 3->3->1->1اعطای تسهیالت – عادی" نسبت به اعطای
تسهیالت اقدام شود.
تذکر :1در این گزینه پس از وارد نمودن سرفصل و شماره تسهیالت و شماره پیگیری ،چنانچه اوراق تعریف
شده باشد ،سیستم اطالعات را نمایش میدهد و کاربر مجاز به وارد نمودن اطالعاتی از قبیل نرخ و ...
نمیباشد.
تذکر  :2سیستم  1درصد کارمزد نسبت به مبلغ اسمی اوراق و متناس با سررسید آنها محاسبه مینماید.
تذکر  :3سیستم همانند عقد مرابحه اسناد سود و اصل تسهیالت را در دو سرفصل همانند زیر ایجاد
مینماید و کاربران اسناد سود دریافتنی را اصالح ننمایند.
معادل اصل تسهیالت
معادل سود تسهیالت
معادل اصل تسهیالت
معادل سود تسهیالت

بد  :سرفصل تسهیالت
بد  :سود دریافتنی
بس  :حساب مشتری
بس :سود سالهای آینده

 - 1در صورت امکان اعطای تسهیالت در سیستم متمرکز ،راهنمای آن به واحدها ابالغ خواهد شد.
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 -4کاربران پس از وصول اسناد در سررسید ،ابتدا وجوه وصول شده را از سیستم متمرکز(سرفصل )26413612

به سیستم غیر متمرکز (سرفصل  )26217111انتقال و سپس شماره تسهیالت را بستانکار مینمایند .به عبارت
دیگر تمامی وصولی ها باید به حساب  26217111و شماره تسهیالت مربوطه واریز گردد.
تذکر :1بدیهی است ،در صورتی که چک موضوع تسهیالت خرید دین متعلق به مشتریان بانک ملی باشد
در سیستم چکاوک ثبت نشده و واحدها میبایست در سررسید ،چک را وصول و وجه آن را به حساب
 26217111منتقل نمایند.
تذکر : 2مانده حساب  26217111باید تا پایان بروزرسانی تسهیالت صرر شود در غیر اینصورت سیستم
اجازه بروزرسانی به کاربران را نمیدهد.
تذکر :3در صورت عدم انتقال اوراق وصولی به حساب  26217111در تاریخ وصول ،سیستم به تعداد
روزهای بعد از سررسید اوراق خسارت تأخیر محاسبه مینماید و اجازه اصالح به کاربران را نخواهد داد.
لذا ضرورت دارد متصدیان امر نسبت به سررسید چکهای واگذاری موضوع تسهیالت خرید دین توجه
کافی را معمول نموده و در زمان وصول نسبت به انتقال وجوه به سرفصل یادشده اقدام نمایند.
 -5پس از صدور سند و ثبت اسناد وصولی در حساب  26217111میبایست با انتخاب گزینه 3->3->c-
" - >1عملیات خرید دین  -معرفی سررسید چک /سرته – تعیین چک وصولی" نسبت به معرفی
اوراق وصولی اقدام شود.
تذکر :1در این گزینه کاربران میتوانند با انتخاب سررسید اوراق ،فقط سررسید تاریخهای مورد نرر را
مشاهده نمایند.
تذکر :2بعد از نمایش اوراق با انتخاب یکی از کلیدهای  ENTER – F7- F8نسبت به تعیین اوراق
وصولی اقدام نمایند.
تذکر :3بعد از انتخاب اوراق ،عدد  1در گزینه وصولی روز نمایش داده میشود.
تذکر :4بعد از مشخص نمودن اقساط وصولی ،کاربران با انتخاب کلید  F2میتوانند به ترکیک هر حساب
تسهیالت اطالعات حساب  26217111را مشاهده نمایند و نسبت به اصالح مانده حساب 26217111
اقدام نمایند.
تذکر :5تا زمانی که جمع مبالغ اسناد وصولی با مانده حساب  26217111برابر نباشد ،سیستم بازخرید
اوراق را انجام نخواهد داد.
 -6پس از وصول اوراق و در صورت عدم تصریه تسهیالت ،کاربران میبایست با انتخاب گزینه 3->3->c-2
> " -عملیات خرید دین – بازخرید سیستمی" نسبت به تعیین تکلیف مانده حساب 26217111
اقدام نمایند.
 -7پس از وصول اسناد ،کاربران باید با انتخاب گزینه تصریه تسهیالت 3->3->2->1نسبت به تسویه
تسهیالت اقدام نمایند.
تذکر :در صورتی که زودتر از موعد نسبت به تسویه تسهیالت اقدام شود ،سیستم مانند تسهیالت مبادلهای
تخریف سود سالهای آینده را محاسبه مینماید.
22

-

23

24

25

26

27

22

«نمونه قراردادها»
به منرور اعطای تسوهیالت در قال خرید دین ،براسوا

ضوابط و دستورالعملهای مربوطه به نحوه

اعطای تسهیالت مزبور که کماکان معتبر و الزمالرعایا میباشد از طرح قرارداد مربوطه استراده گردد .ضمنا
به جهت عدم امکان تغییر در متن قرارداد متحدالشووکل بانک مرکزی و ضوورورت اخذ تعهدات تکمیلی از
فروشونده ،متمم قرارداد خرید دین تهیه شده که میبایست همزمان با تنریم قرارداد اصلی ،متمم آن نیز
پیرو قرارداد اصولی در محل شوعبه به صورت عادی تکمیل و تنریم گردد و چنانچه درنرر است در قبال
اخذ ضامن (تعهد اشخاص ثالث) و یا وثایقی نریر سپرده سرمایهگذاری ،سهام ،اوراق مشارکت ،ماشین آالت و
امثال آن اقدام شووود ،حس و مورد مشووخصووات ضووامن در (بند ج) ذیل ماده یک قرارداد و یا مشووخصووات
وثیقهگذار ونوع وثیقه در ماده ( )13قرارداد قید گردد و چنانچه مقرر است تسهیالت در قبال ترهین اموال
غیرمنقول پرداخت گردد با اسوتراده از نمونههای  4114و  4115ضومیمه بخشنامه " 2ب" و ثبت آن در
دفتر اسوناد رسومی اقدام شوود و متعاق آن بمنرور انجام معامله طرح ضومیمه در محل شعبه تکمیل و
تنریم گردد.
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مح
ل
الصاق تمبر

« قرارداد خرید دین »
ّ
بانك ملي اريان

شم قه ا:تظ می :

نوع :عادی

م ده  . 1طرفین قراقداد:
این قرارداد بر اسا قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب  1362/6/2مجلس شورای اسالمی و اصالحات بعدی آن و
نیز آئین نامه ها ،دستورالعمل ها و بخشن امه های ابالغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بین امضاکنندگان
زیر در تاریخ .................................منعقد می گردد.
الف  -بانک ملی ایران به شماره شناسه  11261677542با نمایندگی شعبه.........................کد شعبه  .........................به نشانی
 ..........................................................................................................................که از این پس در این قرارداد "ب :

"نامیده می شود و

ب  ( -دق صوقتی که تسهیالت گیر:ده شخص حقیقی ب شد)
آقای  /خانم  ................. ...........فرزند .....................تاریخ تولد .......................شماره شناسنامه  ....................محل صدور ...............
شماره سریال شناسنامه  ............................کد ملی  /شماره اختصاصی اتباع خارجی  /شماره گذرنامه اتباع خارجی ........کد
اقتصادی.................................................به نشانی ..................................................................... ............................................................
شماره تما ثابت  .... ..................................شماره تلرن همراه  ..................................پست الکترونیک .............................
(دق صوقتی که تسهیالت گیر:ده شخص حقوقی ب شد)
شرکت  ......................................ثبت شده به شماره  ..................................اداره ثبت شرکت های ...............................کد
اقتصادی.................................شناسه ملی /شماره اختصاصی اتباع خارجی  ...................با امضای آق  /خ :م ..........................
فرزند ...............شماره شناسنامه  ...............................تاریخ تولد .............کد ملی /شماره اختصاصی اتباع خارجی /شماره گذرنامه
اتباع خارجی

 .............................به عنوان  ...................................شرکت و آق /خ :م  .....................................فرزند

 . ...............................شماره شناسنامه  ..............................تاریخ تولد  ............................کد ملی/شماره اختصاصی اتباع
خارجی/شماره گذرنامه اتباع خارجی  ................................به عنوان  ............................شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره
.....................................روزنامه رسمی شماره  .........................................مورخ ...............کدپستی  .........................به نشانی
 ...................................... ..........................................................................................شماره تما ثابت ..............................شماره تلرن
همراه  .................................پست الکترونیک  .............................................که از این پس در این قرارداد "فروشنده" نامیده می
شود.
(دق صوقت اخذ ضم :ت حسب صالح دید ب :

)

ج  .ض من /ض منین:
(دق صوقتی که ض من /ض منین شخص حقیقی ب شد)
آق

 /خ :م  ....................................فرزند.................................

تاریخ تولد  ..........................شماره شناسنامه .............................

محل صدور  .............................شماره سریال شناسنامه......................................کدملی...............................................................کد
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پستی..................................................به نشانی ............................................................................................................................................ ....
پست الکترونیک ..............................
شماره تما ثابت  ..........شماره تلرن همراه ............................................
آق

 /خ :م  ....................................فرزند.................................

تاریخ تولد  ..........................شماره شناسنامه .............................

محل صدور  .............................شماره سریال شناسنامه......................................کدملی...............................................................کد
پستی..................................................به نشانی ................................................................................................................................................
پست الکترونیک ..............................
شماره تما ثابت  ..........شماره تلرن همراه ............................................
(دق صوقتی که ض من  /ض منین شخص حقوقی ب شد)
شرکت  ......................................ثبت شده به شماره  ............................اداره ثبت شرکت های ...........................کد اقتصادی
 ........................................شناسه ملی  ......................................با امضای آقای  /خانم  ...............................فرزند .......................شماره
شناسنامه ................تاریخ تولد ..............................کد ملی  ................................به عنوان  ......................شرکت وآقای/خانم
 ................ ....................فرزند  ...............شماره شناسنامه ......................تاریخ تولد......................کد ملی  .............................به عنوان
 .......................................شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره  .................................روزنامه رسمی شماره ................
نشانی
به
مورخ...................کدپستی..........
ثابت
تما
شماره
...........................................................................................................................................................
 .....................................شماره تلرن همراه ........................................پست الکترونیک.....................................................
تبصره -نشانی ،پست الکترونیک و تلرن های فروشنده و ضامن/ضامنین  /وثیقه گذار/ان همان موارد مندرج در این قرارداد
است .چنانچه یکی از اشخاص مزبور نشانی ،پست الکترونیک و تلرن های خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی
به بانک ابالغ کند .تا وقتی که تغییر موارد فوق کتبا به بانک ابالغ نشده باشد ،کلیه مکاتبات و مراسالت و ابالغیه ها و اخطاریه
های اجرایی و غیره ،حس مورد از طریق شماره تلرن(پیامک) ،پست الکترونیک و نشانی که در این قرارداد قید شده است،
ارسال می شود و ابالغ شده تلقی می گردد.
م ده -2موضوع قرارداد عبارت است از خرید نقدی سند /اسناد /اوراق تجاری از فروشنده به کمتر از مبلغ اسمی آن به شرح
مشخصات جدول پیوست(که جزء الینرک این قرارداد است  ،به مبلغ کل(به عدد).....................................................ریال (به
حروف)  .........................................................................ریال فروشنده پس از ظهر نویسی و تحویل اصل سند/اسناد /اوراق تجاری
مزبور به بانک مبلغ کل موضوع این ماده را به صورت یک جا دریافت نمود.
م ده  -3فروشنده کلیه خیارات خصوصا (( خیار غبن)) را از خود سل و ساقط نمود.
م ده -4دفاتر و صورت حساب های بانک در هر مورد معتبر است .دفاتر و صورت حساب های بانک از نرر اعالم به مراجع
قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد
مالک عمل می باشد.
تبصره -طرفین توافق نمودند ،هرگونه اشتباه بانک در محاسبات قابل برگشت بوده وضمن قبول محاسبات اصالحی ،نسبت
به تنریم و اصالح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند.
م ده -5در صورت عدم پرداخت مبالغ سند /اسناد /اوراق تجاری موضوع این قرارداد در سررسید ،فروشنده قبول و تعهد نمود
مبالغ اسمی سند/اسناد /اوراق تجاری فوق و خسارت و هزینه های مربوطه را طبق مقررات و شرایط این قرارداد پرداخت
نماید.
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م ده -6هرگاه به علت و جهتی ،اقدام قضایی و قانونی علیه فروشنده از طرف شخصی یا اشخاص ثالث صورت گیرد ،به نحوی
که به هر عنوان وصول مطالبات بانک ناشی از این قرارداد  ،میسر نگردد ،رفع اشکال و مانع و همچنین مسئولیت امر به عهده
فروشنده بوده و ف روشنده مسئول جبران ضرر و زیان بانک و عواق ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد خواهد بود.
م ده -7فروشنده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک در خصوص تسهیالت خرید دین مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت
تسهیالت می باشد .فروشنده  /ضامن /وثیقه گذار/ان متعهد گردید/گردیدند در صورتی که به تشخیص بانک از مراد این
قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به مورد/موارد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا از تسهیالت به
نحو غیر مجاز استراده نموده باشد ،عالوه بر بازپرداخت کل مبلغ موضوع ماده( )2این قرارداد ،تمامی خسارات وارده به بانک
را از تاریخ انعقاد قرارداد با نرخ  .........درصد (به میزان نرخ سود تسهیالت عقود غیرمشارکتی) ساالنه ،متناس با زمان و وجوه
دریافتی از بانک  ،بر اسا دستورالعمل محاسباتی زیر از مال خود به بانک بپردازد/بپردازند.
تعداد قوز× :رخ × مبلغ دقی فتی
تعداد قوزه

واقعی س ل ×111

م ده -8فروشنده /ضامن /وثیقه گذار /ان متعهد گردید/گردیدند در صورت عدم پرداخت مبالغ مذکور در ماده( )7این قرارداد،
عالوه بر مبالغ یاد شده ،از تاریخ اعالم تخلف تا تاریخ تسویه کامل مطالبات بانک  ،مبلغی تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه
دین را که طبق دستورالعمل محاسباتی زیر محاسبه می شود ،به بانک پرداخت نماید /نمایند .در صورت عدم پرداخت ،بانک
حق دارد وفق مراد این قرارداد  ،مطالبات خود را استیراء نماید.
تعداد قوز× :رخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین × م :ده مط لب ت
تعداد قوزه

واقعی س ل×111

نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین ،معادل  6درصد بعالوه نرخ سود متعلقه  ...............درصد مجموعا معادل ..........درصد می باشد.
تبصره -مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتی این ماده عبارت است از مانده تسویه نشده مبالغ مندرج در ماده()7
این قرارداد که بر ذمه فروشنده تعلق گرفته است.
م ده -9در صورت عدم پرداخت مبالغ سند /اسناد /اوراق تجاری موضوع این قرارداد در سررسید ،بانک پس از گذشت حداکثر
دو ماه از سررسید هر یک از اسناد مزبور و عدم بازپرداخت آن ها توسط فروشنده و یا بالفاصله پس از حال شدن دیون
فروشنده  ،مرات را از طریق نشانی مندرج در ماده( )1این قرارداد و اصالحیه های اعالمی احتمالی ،به اطالع ضامن/ضامنین/
وثیقه گذار/ان می رساند.
م ده -11فروشنده و ضامن/ضامنین ،به طور غیرقابل رجوع به بانک اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات را اعم از مستقیم
یا غیرمستقیم پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت دیون یا تخلف از مواد قرارداد  ،از موجودی هر
یک از حساب ها(ریالی و ارزی) ،اموال و اسناد آنان نزد بانک و یا سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم
قضائی یا اجرائی برداشت نموده و به حساب بدهی فروش نده منرور نماید .در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد ،بانک آن
را به نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه و برداشت می نماید .اقدام بانک در این خصوص برای
فروشنده و ضامن/ضامنین غیر قابل اعتراض و الزم االجرا می باشد.
تبصره -1هرگونه وجوهی که پ س از سررسید یا معوق شدن مطالبات این قرارداد به بانک پرداخت شده و یا از حساب ها و
اموال و اسناد برداشت می شود ،ابتدا بابت هزینه های قانونی و کارمزدها منرور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل
تسهیالت ،سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می شود.
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تبصره -2بانک اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن ،از طریق نشانی مندرج در ماده( )1این قرارداد و اصالحیه
های اعالمی احتمالی ،حس مورد به فروشنده یا ضامن/ضامنین اطالع می دهد.
م ده -11ضامن /ضامنین با علم و اطالع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیریت تعهدات متقاضی،
منرردا ،مشترکا و متضامنا (تضامن عرضی)  ،انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهی هایی که در ارتباط با انجام موضوع این
قرارداد به عهده فروشنده است را تعهد نمودند و بانک به استناد این قرارداد حق دارد عالوه بر مراجعه به فروشنده ،به هر یک
از ضامنین ،منرردا و یا مشترکا مراجعه و ایرای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید.
م ده -12هرگاه بانک برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه و یا اقدام قانونی نماید پرداخت کلیه هزینه های
کارشناسی اعم از (کارشناسان بانک  ،کارشناسان رسمی دادگستری مورد تایید بانک و مراجع ثبتی و  )...و هزینه های اجرایی
و مبلغی معادل آئین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائی و همچنین در صورتیکه بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قانونی و
قضایی گردد ،هزینه های قانونی و قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت(طبق
تشخیص و اعالم بانک) بر ذمه فروشنده ضامن  /ضامنین  /وثیقه گذار/ان بوده و بر انجام سایر تعهدات ،ملزم به پرداخت آن
نیز می باشد.
م ده( -13دق صوقت اخذ وثیقه/وث یق حسب صالحدید ب  ) :به منرور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این
قرارداد ،وثیقه/وثایق مشروحه ذیل:
(ماخص ت ک مل وثیقه/وث یق مأخوذه ذکر گردد)
...................................................................................................................................... ...........................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
توسط فروشنده و ی وثیقه گذاق/ان (دق صوقتی که شخص حقیقی ب شد)
آق /خ :م  ...................................فرزند ...........................تاریخ تولد  ..........................شماره شناسنامه  ................................محل
صدور  ........................... .......شماره سریال شناسنامه .................................کد ملی  .................................کدپستی ................................
به نشانی  .................................................................................................... .................................................................................شماره تما
ثابت  .....................................................شماره تلرن همراه  .................................پست الکترونیک ...............................................
(دق صوقتی که شخص حقوقی ب شد)
شرکت .....................................................ثبت شده به شماره  ..............................اداره ثبت شرکت های .........................کد اقتصادی
 .............................شناسه ملی ............................................با امضای آقای/خانم  ......................................فرزند ...............................
شماره شناسنامه ........................تاریخ تولد ..........................کد ملی .................................. ...................به عنوان ............................
شرکت و آقای/خانم  .....................................فرزند  ....................................شماره شناسنامه ................................تاریخ تولد
 ....... ...................کد ملی  ......................................به عنوان  .....................................شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره
 .........................................روزنامه رسمی شماره.......................................مورخ ......................................کدپستی ...................................
به نشانی  ......................................................................................................................شماره تما ثابت  ........................شماره تلرن
هم راه  ...........................پست الکترونیک  .................................در وثیقه بانک مستقر گردید .قبض و اقباض در خصوص
مورد/موارد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حس مورد مجددا به طور صحیی و سالم و امانتا  ،تحویل مالک یا مالکین
داده شد.
م ده  -14فروشنده /وثیقه گذار/ان تعهد نمود /نمودند که حس مورد و در صورت تقاضای بانک مطالبات ناشی از این قرارداد
و هر آن چه مورد/موارد وثیقه قرار می گیرد ،پس از امضای قرارداد حاضر ،در مدت انجام آن ،و تا زمان تسویه کامل قرارداد،
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به مبلغی که مورد موافقت بانک باشد در برابر آتش سوزی ،انرجار ،زلزله ،سیل ،صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک تعیین
می کند ،نزد یکی از شرکت های بیمه مجاز ،به هزینه خود به نرع بانک بیمه نماید /نمایند و بیمه نامه را بالدرنگ به بانک
تسلیم کند /کنند  .همچنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه ،مدارک تجدید بیمه را به بانک ارائه دهد .در صورتی که
فروشنده /وثیقه گذار/ان تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد  /ندهند ،بانک می تواند وثایق را وکالتا از طرف فروشنده/
وثیقه گذار/ان به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از فروشنده  /وثیقه گذار/ان مطالبه یا به حساب وی منرور
نماید /نمایند .بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیت های فروشنده  /وثیقه گذار/ان نخواهد بود .ضمنا فروشنده
 /وثیقه گذار/ان مکلف است  /هستند در صورت بروز خسارات به موارد بیمه شده ،سریعا به بیمه گر و بانک اطالع دهد /دهند.
م ده  -15در صورتی که به تشخیص بانک ،فروشنده یا وثیقه گذار /ان و یا ضامن /ضامنین از مراد این قرارداد تخلف نمایند،
بانک می تواند نسبت به صدور اجرائیه و یا اقدام قانونی دیگر جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد
شده اقدام نماید.
م ده -16وثیقه گذار /ان ض من اعالم و اقرار به این که تاکنون نسبت به عین مورد/موارد وثیقه هیچ گونه معامله ای انجام
نداده ،متعهد و ملتزم گردید/گردیدند که:
 -1-16از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد/موارد وثیقه خودداری نماید.
 -2-16بدون موافقت بانک در مورد /موارد وثیقه تغییری ایجاد ننماید و از انجام هر اقدامی که موج نقصان بهای موارد
وثیقه باشد خودداری نماید.
 -3-16در صورتی که در مورد/موارد وثیقه عالوه بر مستحدثات ،تأسیسات و تجهیزات فعلی ،مستحدثات و تأسیسات و
تجهیزات دیگری اضافه شود ،جزء مورد /موارد وثیقه خواهد بود.
 -4-16در صورتی که قبل از فک این سند ،تمام یا قسمتی از مورد/موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های مؤسسات و
شرکت های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد ،بانک  ،قائم مقام و وکیل بالعزل و بالفسخ و یا وصی بعد از فوت وثیقه
گذار /ان است که کلیه تشریرات قانونی را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوط ،وجوهی را که از طرف مؤسسه ذی ربط
در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد /موارد وثیقه پرداخت خواهد شد ،به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از
احتساب و کسر هزینه های متعلقه ،مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه وصل نماید .هرگاه بهای ملک ،در صندوق ثبت یا
دادگستری سپرده شده باشد ،بانک حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت.
در صورتی که وجوه وصول شده یا مورد/موارد وثیقه موضوع این بند ،تکافوی مطالبات بانک را ننماید ،فروشنده  /وثیقه گذار/ان
متعهد گردید /گردیدند کلیه بدهی های خود را بنا به تشخیص بانک ،فورا بپردازد  /بپردازند .
 -5-16هرگونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد/موارد وثیقه(ولو این که شراها ویا ضمن سند عادی باشد) قبل از
توثیق کتبا به اطالع بانک رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد /موارد وثیقه تحت هر عنوان ،از بانک اذن کتبی اخذ نماید.
 -6-16در صورتی که مورد/موارد وثیقه به تملک بانک درآید ،محل مورد/موارد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک نماید .در غیر
این صورت به استناد مراد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی و یا سایر اقدامات قانونی و یا قضائی  ،بانک می تواند وکالتا
(بالعزل و بالفسخ) از طریق ادارات ثبت اسناد و امالک و یا سایر مراجع قانونی یا قضایی  ،مورد انتقال را تخلیه و تصرف
نماید.
م ده -17کلیه وکالت های ترویضی به بانک موضوع مواد (16-14-11بند )4-16و  21قرارداد حاضر ،ضمن عقد خارج الزم
برای طرفین الزم االجراء است و با سل
موکل می باشد.

حق عزل وفسخ و ضم وکیل و امین و غیره و سل

حق اجرای مورد وکالت توسط

م ده -18فروشنده و وثیقه گذار/ان قبول نمودند در صورتی که بانک حس ضوابط و مقررات مربوط از جمله مقررات بانک
مرکزی ،مطال بات این قرارداد را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل کند یا فروشنده  /ضامن  /ضامنین  /وثیقه گذار/ان
34

از طریق تسلیم سایر ابزارهای پرداخت و غیره به بانک ،آمادگی خود به پرداخت مطالبات بانک را اعالم نمایند کلیه حقوق
تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات الحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه ،باقی
باشد.
م ده -19کلیه هزینه های مربوط به این قرارداد از جمله حق تمبر سند/اسناد/اوراق تجاری موضوع قرارداد و افزایش احتمالی
آن و کلیه هزینه های مربوط به ثبت وثایق از جمله حق الثبت و حق التحریر و کلیه هزینه های پرداختی از بابت عوارض و
مالیات و  ....بدون رجوع به بانک کال به عهده فروشنده است.
م ده -21فروشنده و ضامن/ضامنین قبول نمودند بانک می تواند هرگونه داده و اطالعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش
اعتبار مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران قرار دهد.
م ده -21این قرارداد بر اسا توافق طرفین بر طبق ماده( " )15قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)" و اصالحات و الحاقات قانونی
آن و ماده( " )7قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش
منابع مالی و کارایی بانک ها" در حکم سند رسمی و الزم االجرا بوده و تابع مراد آیین نامه اجرای مراد اسناد رسمی الزم االجرا
می باشد و تمامی امضاءکنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختالفی ندارند و
فروشنده /ضامن /ضامنین /وثیقه گذار /ان حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مراد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی
بانک برای وصول مطالبات خود و ایرای تعهدات عامل در هر مرحله از عملیات اجرایی از خود سل و اسقاط نمودند.
م ده -22مراد این قرارداد نافی حق اعتراض فروشنده در مراجع ذی صالح نمی باشد.
این قرارداد در( )22ماده و ( ) 5تبصره و در  .........نسخه تنریم و به رویت کامل بانک ،فروشنده/ضامن /ضامنین /وثیقه گذار/
ان رسید ،ایشان ضمن اقرار به اطالع و آگاهی کامل از مراد این قرارداد و پذیری تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن ،به
امضای تمامی صرحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هریک از آنها تسلیم گردید(mt613).
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جدول پیوست قرارداد خرید دین شماره انترامی ................................
قدیف
1

:وع سند

شم قه سری ل

مبلغ اسمی سند

 :م متعهد سند

2
3
4
5
6
7
2
9
11
11
12
13
14
15
16
17
...
جمع مبلغ اسمی اسن د (:به دد وحروف).....................................................................................................قی ل

36

مح
ل
الصاق تمبر

« متمم قرارداد خرید دین »
ّ
بانك ملي اريان

شم قه ا:تظ می :

نوع :عادی

م ده  - 1طرفین قراقداد:
این قرارداد بر اسا قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب  1362/6/2مجلس شورای اسالمی و اصالحات بعدی آن و
نیز آئیننامهها  ،دستورالعملها و بخشنامههای ابالغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  ،بین امضاکنندگان زیر
و پیرو قرارداد خرید دین ش ماره ...................................مورخ .................................در تاریخ .....................................منعقد میگردد :
الف -بانک ملی ایران به شماره شناسه  11261677542با نمایندگی شعبه  ...........................کد شعبه ..........................................
به نشانی .................................................................................................................که از این پس در این قرارداد ب  :نامیده میشود و
ب( -دق صوقتی که تسهیالت گیر:ده شخص حقیقی ب شد)
آق /خ :م  ........................................فرزند  ...................تاریخ تولد  ............................شماره شناسنامه  .....................محل صدور
 ......................شماره سریال شناسنامه  .............................................کد ملی /شماره اختصاصی اتباع خارجی /شماره گذرنامه اتباع
خارجی  ..............................کد اقتصادی  ..............................................کدپستی  ...............................به نشانی
ثابت  ...........................شماره تلرن همراه
 .................................... .......................................................................شماره تما
 ...............................پست الکترونیک ..............................................................
(دق صوقتی که تسهیالت گیر:ده شخص حقوقی ب شد)
شرکت  ........................................................................................................ثبت شده به شماره  ..........................مورخ .......................
اداره ثبت شرکتهای  .............................کد اقتصادی  ......................................شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی
 .................................................با امضای آقای/خانم  ..................................فرزند  ........................شماره شناسنامه  ......................تاریخ
تولد  ...........................کد ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی  ..................................به عنوان  ...........................شرکت و آقای/خانم
 ..............................فرزند  .....................شماره شناسنامه  .............................تاریخ تولد ....................کد ملی/شماره اختصاصی اتباع
خارجی  ....................................به عنوان  ....................................شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره
 ...............................................روزنامه رسمی شماره  .......................مورخ  ...................کدپستی  .........................................به نشانی
 ........................................................................................................................................................................................................شماره تما
ثابت  ...................................شماره تلرن همراه  .....................................پست الکترونیک  ...................................................که از این
پس در این قرارداد فروشنده نامیده میشود.
(دق صوقت اخذ ضم :ت حسب صالحدید ب ) :
ج ن ض من /ض منین:
(دق صوقتی که ض من/ض منین شخص حقیقی ب شد)
آق /خ :م  ................................فرزند  ....................تاریخ تولد  .....................شماره شناسنامه  ....................محل صدور
 .............. .............شماره سریال شناسنامه  .............................کد ملی  ...................................کدپستی ...................به نشانی
 ......................................................................................................................................................................................................شماره تما
ثابت  ......................................شماره تلرن همراه  ....................................پست الکترونیک .............................................................
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آق /خ :م  ................................فرزند  ....................تاریخ تولد  .....................شماره شناسنامه  ....................محل صدور
 .......................شماره سریال شناسنامه  .............................کد ملی  ...................................کدپستی  .............................به نشانی
 ......................................................................................................................................................... .................................شماره تما ثابت
 ......................................شماره تلرن همراه  .................................پست الکترونیک .............................................................
(دق صوقتی که ض من/ض منین شخص حقوقی ب شد)
شرکت  ................................................................................................................... .....................ثبت شده به شماره .................................
مورخ  ......................اداره ثبت شرکتهای  ..............................کد اقتصادی  .............................شناسه ملی .............................................
با امضای آقای/خانم  ..................................فرزند  ......................شماره شناسنامه  .......................تاریخ تولد  ..........................کد ملی
 ........................................به عنوان  ............................شرکت و آقای/خانم  ..............................فرزند  ...........................شماره شناسنامه
 .......................تاریخ تولد  .................................کد ملی  ..................................................... ........به عنوان  .......................................شرکت
و با مهر شرکت طبق آگهی شماره  .......................................روزنامه رسمی شماره  .........................مورخ  ..........................کدپستی
 ..........................................به نشانی ......................................................................................................شماره تما ثابت .......................
شماره تلرن همراه  ..........................................پست الکترونیکی ...................................
(دق صوقت اخذ وثیقه حسب صالحدید ب ) :
د-وثیقه گذاق/ان:
(دق صوقتی که وثیقه گذاق/ان شخص حقیقی ب شد)
آق /خ :م  ...............................................................فرزند  ........ .................تاریخ تولد  ................................شماره شناسنامه
 ...........................محل صدور  .............................شماره سریال شناسنامه ..............................کدملی...........................................
کدپستی ...........................................به نشانی  .....................................................................................................................................شماره
تما ثابت  ................................شماره تلرن همراه........................................پست الکترونیک ........................................
(دق صوقتی که شخص حقوقی ب شد)
شرکت  ........................................................................ثبت شده به شماره  ....................................مورخ  ...................................اداره ثبت
امضای
ملی..........................................
شناسه
............................................
شرکتهای...............................کداقتصادی
آقای/خانم ...............................فرزند  ................ ......................شماره شناسنامه  ..................تاریخ تولد  ..........................کد ملی
 ................................................به عنوان  ........................شرکت و آقای/خانم  ...................................فرزند  .....................................شماره
شناسنامه  ............................تاریخ تولد  .............................کد ملی  ..............................................به عنوان .....................................
شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره  ..................... ...............روزنامه رسمی شماره  ..........................................مورخ
 ...........................کدپستی  ...............................به نشانی  .......................................................................................................................شماره
تما ثابت  ......................................شماره تلرن همراه  .....................................پست الکترونیک ........................................
م ده ( -2دق صوقتیکه فروشنده شخص حقوقی ب شد) مدیران شرکت (فروشنده) آقای/خانم ...............................................و
آقای/خانم  ................................................آقای/خانم  .............................................و آقای/خانم  ............................و آقای/خانم
 ......................... .......................صرفنرر از سمت و مسئولیت ایشان در شرکت با علم و اطالع و وقوف کامل نسبت به مندرجات
این قرارداد و کمیت و کیریت تعهدات فروشنده به موج این قرارداد منرردا و مجتمعاو متضامنا (تضامن عرضی) با یکدیگر
و با فروشنده انجام کلیه تعهدات و پر داخت بدهی های ناشی از این قرارداد را به عهده گرفته و تعهد و تقبل نمودند و ملتزم
گردیدند به محض مطالبه  ،طل مورد مطالبه بانک را به بانک تسلیم و پرداخت کنند و حق مراجعه بانک به فروشنده و
مدیران شرکت تسهیالت گیرنده منرردا و مجتمعا و متضامنا برای بانک محروظ می باشد و بانک می تواند به استناد این
قرارداد یا مستندات و تضمینات دیگر مطالبات خود را از طریق صدور اجراییه یا مراجعه به سایر مراجع ذیصالح ازفروشنده و
مدیران شرکت استیراء و وصول نماید.
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م ده  - 3فروشنده/ضامن/ضامنین/وثیقه گذار/ان به موج این قرارداد قبول نمودند که چنانچه در آینده و تحت هر شرایطی
و به هر دلیل  ،بابت وصول مطالبات بانک اعم از اینکه نسبت به آن اقدام قانونی صورت پذیرفته یا نپذیرفته باشد و به درخواست
فروشنده/ضامن/ضامنین/وثیقه گذار /ان امهال و تقسیط و  ...نمایند و تراضی بعمل آمده باشد تبدیل تعهد محسوب نمی گردد
و تمامی مراد این قرارداد و قرارداد خرید دین شماره  .................................مورخ  .........................................از بدو تا ختم آن و
تمامی حقوق و وثایق و تضمینات و ...بانک همچنان بقوت و اعتبار خود باقی است  .مگر اینکه طرفین به صورت توافق نامه
مکتوب صراحتا و (نه به صرف تسلیم یا قبض و اقباض اسنادو)...به نحو دیگری توافق و تراضی نموده و تراضی بعمل آمده به
امضاء طرفین نیز رسیده باشد
تبصره  :ضامن/ضامنین/وثیقه گذار/ان بر اسا مواد  11و  219قانون مدنی قبول و تعهد نمود/نمودند  ،که در هر حالت ولو
در صورت صدور حکم ورشکستگی علیه فروشنده  ،بانک حق و اختیار دارد کلیه مطالبات خود را از فروشنده اعم از اصل ،
سود (فواید مترت بر اصل ) و خسارت تأخیر تأدیه را از ضامن/ضامنین /وثیقه گذار/ان فروشنده استیراء و وصول نماید.
م ده- 4در راستای اجرای ماده 1آئین نامه پیشگیریو مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب  1323/9/1هیأت وزیران
و بند "هو" ماده  2و همچنین ماده ( )7آئیننامه مذکور و قوانین مرتبط با این امر ،چنانچه برای بانک مسلم و مسجل شود که
فروشنده تسهیالت بانکی را بدون رعایت مقررات و ضوابط معامالتی و بانکی اخذ نموده است و مورد مشمول یکی از بندهای
احصاء شده در ماده یک آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه اجرایی باشد و همچنین امر مذکور به موج حکم
قطعی در محاکم دادگستری به اثبات رسیده باشد بانک حق و اختیار دارد به طور یک جانبه و به صرف اعالم به فروشنده کل
مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از اصل ،سود و کلیه خسارات وارده را از فروشنده و ضامن/ضامنین /وثیقه گذار/ان مطالبه
نماید  .همچنین به منرور جلوگیری از انجام معامله و اعطاء تسهیالت جدید به متخلف ،بانک موظف است ضمن اعالم مشخصات
شخص متخلف اعم از حقیقی و یا حقوقی به سازمان برنامه و بودجه به مدت پنج سال از انعقاد قرارداد جدید با وی خودداری
نماید ،فروشنده و ضامن/ضامنین /وثیقه گذار/ان هرگونه ادعا و اعتراض و ایرادی را در این خصوص از خود سل و ساقط نمودند.
م ده -5این متمم قرارداد بر اسا توافق طرفین و مطابق ماده ( )15قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصالحات و
الحاقات قانونی آن و ماده ( )7قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای
تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها  ،بدون آنکه طرفین در مراد آن اختالفی داشته باشند در حکم سند رسمی و
الزماالجرا بوده و تابع مراد « آییننامه اجرایی اسناد رسمی الزماالجرا» میباشد و تمامی امضاءکنندگان قبول نمودند که کلیه
مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچگونه اختالفی ندارند و فروشنده  ،ضامن/ضامنین و وثیقهگذار/ان حق هرگونه
ایراد و اعتراضی را نسبت به مراد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک برای وصول مطالبات خود و ایرای تعهدات
فروشنده در هر مرحله از عملیات اجرایی از طریق مراجع ثبتی و سایر مراجع ذیصالح از خود سل و اسقاط نمودند.
این متمم در ( )5ماده و ( )1تبصره در  ...................نسخه تنریم و به رؤیت کامل بانک  ،فروشنده  ،ضامن  /ضامنین و
وثیقهگذار /ان رسید و ایشان ضمن اقرار به اطالع و آگاهی کامل از مراد این قرارداد و پذیری تبعات حقوقی و قانونی ناشی از
آن ،به امضای تمامی صرحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هریک از آنها تسلیم گردید(mt316-1).
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پیوست قراقداد که جزء الینف

قراقداد خرید دین

به شم قه ا:تظ می  ........................موقخ  ....................است.

الف) تعداد  ........فقره چک موضوع خرید دین با مشخصات ذیل:
-1
-2
-3
-4
-5

چک شماره سریال  .....................................................به تاریخ  ...............عهده حساب جاری شماره ..............نزد
بانک ...............شعبه  ...................کد  .............به مبلغ  ........................ریال (به عدد) (به حروف  ......................ریال)
چک شماره سریال  .....................................................به تاریخ  ...............عهده حساب جاری شماره ..............نزد
بانک ...............شعبه  ...................کد  .............به مبلغ  ........................ریال (به عدد) (به حروف  ......................ریال)
چک شماره سریال  .....................................................به تاریخ  ...............عهده حساب جاری شماره ..............نزد
بانک ...............شعبه  ...................کد  .............به مبلغ  ........................ریال (به عدد) (به حروف  ......................ریال)
چک شماره سریال  .....................................................به تاریخ  ...............عهده حساب جاری شماره ..............نزد
بانک ...............شعبه  ...................کد  .............به مبلغ  ........................ریال (به عدد) (به حروف  ......................ریال)
چک شماره سریال  .....................................................به تاریخ  .... ...........عهده حساب جاری شماره ..............نزد
بانک ...............شعبه  ...................کد  .............به مبلغ  ........................ریال (به عدد) (به حروف  ......................ریال)

ب) تعداد .........فقره سرته موضوع خرید دین با مشخصات ذیل:
 -1سرته به شماره سریال  .........................................................................به تاریخ صدور  ..............................تاریخ سررسید
 ............مبلغ  .............................ریال (به عدد)(به حروف ....................................ریال)
 -2سرته به شماره سریال  .........................................................................به تاریخ صدور  ..............................تاریخ سررسید
 ............مبلغ  .............................ریال (به عدد)(به حروف ....................................ریال)
 -3سرته به شماره سریال  .........................................................................به تاریخ صدور  ..............................تاریخ سررسید
 ............مبلغ  .............................ریال (به عدد)(به حروف ....................................ریال)
 -4سرته به شماره سریال  .........................................................................به تاریخ صدور  ..............................تاریخ سررسید
 ............مبلغ  .............................ریال (به عدد)(به حروف ....................................ریال)
 -5سرته به شماره سریال  .........................................................................به تاریخ صدور  ..............................تاریخ سررسید
 ............مبلغ  ............... ..............ریال (به عدد)(به حروف ....................................ریال)
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پایان
موفق و پیروز باشید

تهیه و تنظیم :اداره کل اعتبارات
کارشناس پاسخگو :آقای ترکتاز 65229906 -
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