«بسمه تعالي»

دستورالعمل استفاده از نمونه قراردادهای جدید
بمنظور سهولت در استفاده از نمونه قراردادهای تسهیالتی جدید قراردادها بترتیب زیر
شماره گذاری شده اند:
الف) قراردادهای داخلی که در شعبه تنظیم می شوند دارای کد بيست و یک ( )12می باشند.
ب) قراردادهای رسمی که در دفترخانه تنظیم می شوند دارای کد بيست و دو ( )11می باشند.
ج) فرمها (بیع نامه و پیش نویس قراردادهای رسمی) دارای کد بيست و سه ( )12می باشند.

الف) قراردادهای داخلي
 -2قرارداد های فروش اقساطی مسکن ناشی از تسهيالت خرید یا مشارکت مدنی ،با اقساط عادی یا پلکانی (نمونه های-12/22
)12/21-12/22-12/21

نمونه های فوق برای پرداخت انواع تسهیالت خرید مسكن

اعم از با سپرده یا بدون سپرده (ناشی از خرید یا مشارکت

مدنی) قابل استفاده است.
 - 1قراردادهای فروش اقساطی مسکن ناشی از مشارکت مدنی (تسهيالت تکليفی /مسکن روستایی) با تضمين اشخاص ثالث يا
وثيقه غيرمنقول  -با اقساط عادی یا پلکانی (نمونه های  )12/26-12/25و قراردادهای فروش اقساطی مسکن ناشی از تسهيالت
خرید (تسهيالت تکليفی) با تضمين اشخاص ثالث يا وثيقه غير منقول  -با اقساط عادی یا پلکانی (نمونه های )12/21-12/21

توضيح :2با توجه به اینكه در پرداخت تسهیالت تكلیفی ،دولت بخشی از سود تسهیالت را بعنوان یارانه متعهد می
گردد و نیز با توجه به انواع تضمین های موردقبول (غیر منقول یا اشخاص ثالث) و نیز شرایط مشابه در پرداخت انواع

تسهيالت تکليفی/مسکن روستایی و با هدف یكسان کردن نمونه قراردادها ،نمونه های فوق برای پرداخت انواع تسهیالت
فروش اقساطی سهم الشرکه ناشی از مشارکت مدنی (تسهيالت تکليفی/مسکن روستایی)

و

فروش اقساطی ناشی از خرید

(تسهيالت تکليفی) با تضمين اشخاص ثالث یا وثيقه غير منقول  -با رعایت شرایط فوق الذکر -قابل استفاده است.
توضيح : 1با عنایت به اینكه در پرداخت تسهيالت تکليفی (شامل تسهیالت مسكن روستایی ،اقشار خاص و  ،)...دولت با
پرداخت یارانه سود ،بخشی از مبلغ فروش اقساطی تسهیالت را بعهده می گیرد ،درج و تكمیل مبلغ فروش اقساطی و
نیز وجه التزام در قراردادهای مزبور باید بترتیب زیر انجام گیرد.
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الف) در پرداخت انواع تسهيالت تکليفی (شامل تسهیالت مسكن روستایی ،اقشار خاص و  ،)...مبلغ کل فروش اقساطی،
مبلغ مورد تعهد دولت و مبلغ مورد تعهد (بدهی) مشتری محاسبه و بترتیب در ماده  1قید شود.
ب) در پرداخت تسهیالت مسكن روستایی در تبصره ماده  1نرخ وجه التزام با کسر یارانه دولت -با در نظر گرفتن
حداقل نرخ وجه التزام  12درصد -و در ماده  1نرخ وجه التزام تسهیالت عادی درج گردد.
ج) در پرداخت تسهیالت اقشار خاص هم در تبصره ماده  1و هم در ماده  1نرخ وجه التزام تسهیالت عادی درج گردد.
تذکر : 2درمواردی که تسهیالت درقبال تضمین اشخاص ثالث پرداخت می گردد باید ضمن تكمیل مشخصات ضامنین
در ماده مربوطه ،قرارداد به امضای ضامنین نیز برسد.
تذکر : 1درمواردی که تسهیالت درقبال وثیقه غیرمنقول پرداخت می گردد؛
 ابتدا باید قرارداد داخلی با تكمیل مشخصات "پالك مورد وثیقه" در ماده مربوطه و ضمن درج مبلغ کل فروشاقساطی (اعم از مبلغ مورد تعهد دولت و مبلغ مورد تعهد یا بدهی مشتری) ،در شعبه تنظیم گردد.
 سپس بمنظور ترهین پالك مزبور ،نمونه قرارداد رهنی تسهیالت (نمونه  - )22/22در دفترخانه تنظیم و ثبت شود.خاطرنشان می گردد در این وضعیت؛
اوالً  :بایستی صرفاً مطالبات بانك ناشی از تسهیالت پرداخت شده -بدون لحاظ مبلغ مورد تعهد دولت -بعنوان بدهی
مشتری در ماده یك قرارداد قید شود.
ثانیا  :در پرداخت تسهیالت اقشارخاص هم درتبصره ماده  2و هم در ماده  1نرخ وجه التزام تسهیالت عادی درج گردد.
ثالثاً  :در پرداخت تسهیالت مسكن روستایی ،باید در تبصره ماده  2قرارداد رهنی  -ضمن اصالح تبصره مذکور بشرح زیر-

نرخ وجه التزام با کسر یارانه دولت  -با در نظر گرفتن حداقل نرخ وجه التزام  12درصد-

و در ماده  1قرارداد رهنی

نرخ وجه التزام تسهیالت عادی درج گردد.
"تبصره – با توجه به اينكه پرداخت بخشي از مبلغ بدهي بدهكار در تعهد دولت قرار دارد ،بنابراين چنانچه بدهكار در پرداخت هريك
از اقساط تاخير نمايد ،مبلغي معادل  ..........درصد مانده بدهی برای هر سال ،از تاريخ سررسيد قسط مزبور تا پايان مدت اين قرارداد،
بر ذمه وي تعلق خواهد گرفت كه طبق روش بانك محاسبه و وصول مي گردد .ضمناً در صورت عدم تسويه مطالبات و اقساط فوق تا
قبل از انقضاء مدت اين قرارداد ،وجه التزام مقرر در ماده چهار به اقساط مزبور تعلق خواهد گرفت".

نکته مهم  :در انواع قراردادهای داخلی با بازپرداخت اقساطی (اعم از فروش اقساطی ،جعاله ،اجاره بشرط تملیك،
قرض الحسنه) :
اوالً -هنگام درج و تكمیل مبلغ بدهی قرارداد (اعم از مبلغ فروش اقساطی ،جعل یا مال االجاره) ،اقساط ماهیانه و بیمه
باید توجه گردد مبلغ بدهی و اقساط ماهیانه با لحاظ مبلغ بیمه محاسبه وتكمیل شود ،بترتیبی که مبالغ مذکور منطبق بر
مبلغ مندرج در کارت یا دفترچه اقساط و حسب مورد قرارداد رهنی گردد.
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ثانياً -براساس دستورالعملهای جاری هنگام درج مبلغ اقساط در قرارداد ها ،همه اقساط بجز قسط آخر روند می شود.
 -2قرارداد تعویض وثيقه سپرده سرمایه گذاری بجای وثيقه غيرمنقول(نمونه)12/16

این قرارداد در مواردی که مقرر باشد بهر دلیل و تحت هرعنوان ،در قبال افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت
و توثیق آن نزد بانك توسط بدهكار ،بانك از ششدانگ پالك ثبتی مورد وثیقه سند رهنی فك رهن نماید ،قابل
استفاده است.
در این وضعیت با توجه به تضمین ارائه شده توسط بدهكار (سپرده سرمایه گذاری بلند مدت) ،قرارداد تعویض وثیقه
ضمن رعایت دستورالعمل نحوه تکميل و اخذ انواع تضمين در قراردادهای تسهيالتی (بشرح صفحه  )13تكمیل شده و
همزمان با تنظیم و انعقاد قرارداد مذکور ،اقرارنامه وثائق (نمونه )12/09نیز باید در شعبه تنظیم گردد و سپس از وثیقه
غیرمنقول فك رهن بعمل آید.
نکته بسيار مهم  :با توجه به اینکه قرارداد تعویض وثيقه فوق الذکر (بمنظور فك رهن مورد وثیقه سند رهنی در قبال توثیق
حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت)

پيرو سند رهنی بانک تنظيم گردیده و سایر مفاد و شرایط سند رهنی برای اقدامات

اجرایی و قانونی بانک کماکان مالك و مناط اعتبار خواهد بود ،لذا موکداً خاطرنشان می گردد در این موارد ،صرفاً باید وثيقه سند
رهنی فک شده و از اعالم فسخ سند رهنی به دفترخانه تحت هرعنوان خودداری گردیده و مراتب مورد توجه قرار گيرد.

 - 1قرارداد تخصيص تسهيالت با تضمين های مختلف (نمونه)12/29

این قرارداد برای تعيين سقف اعتبار و پرداخت انواع تسهيالت در قبال یک یا ترکيبی از وثائق و تضمين های مختلف شامل
وجه نقد ،انواع سپرده های بانكی ،اورا ق گواهی سپرده یا اوراق مشارکت ،وثیقه غیر منقول و تضمین اشخاص ثالث
قابل استفاده است.
دراین وضعیت با توجه به تضمین یا تضمین های ارائه شده توسط متقاضی ،قرارداد ضمن رعایت

دستورالعمل نحوه

تکميل و اخذ انواع تضمين در قراردادهای تسهيالتی (بشرح صفحه  )13تكمیل و سپس تسهیالت مورد نظر همزمان با
تنظیم و انعقاد قرارداد تسهیالتی مربوطه و با رعایت سقف اعتبار قرارداد تخصيص تسهيالت پرداخت می گردد.
 -5قرارداد مشارکت مدنی احداث ساختمان انفرادی/مجتمع (زمينهای فاقد سند-اقشارخاص/مسکن روستایی) با تضمين های
مختلف (نمونه )12/21

در مواردی که بر اساس مقررات مورد عمل یا پس از اخذ مجوزهای الزم ،بدالیلی نظیر فقدان سند مالكیت زمین مورد
مشارکت ،مقرر است

تسهيالت مشارکت مدنی با تضمين هاي ديگري نظير تضمين اشخاص ثالث ،سپرده هاي بانكي يا اوراق

مشاركت – بجز وثيقه غيرمنقول -پرداخت گردد ،نمونه قرارداد فوق الذکر برای پرداخت تسهیالت قابل استفاده است.
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تذکر :در مواردی که تسهيالت تکليفی مشارکت مدنی (نظیر مسکن روستایی ،اقشارخاص و )...در اراضی ملکی دارای سند

مالکيت و درقبال وثیقه غیرمنقول پرداخت می گردد ،باید از نمونه قرارداد  - 22/31جهت تنظیم و ثبت در دفترخانه-
ضمن ترهین پالك ،استفاده نمود.
 -6قرارداد مشارکت مدنی(واقعی) احداث ساختمان انفرادی/مجتمع  -در زمينهای فاقد سند -با تضمين های مختلف (نمونه
)12/15

در مواردی که بر اساس مقررات مورد عمل یا پس از اخذ مجوزهای الزم ،مقرر است
بدالیلی نظیر فقدان سند مالكیت زمین مورد مشارکت،

تسهيالت مشارکت مدنی(واقعی)

با تضمين هاي ديگري– بجز وثيقه غيرمنقول

 -پرداخت گردد،

نمونه قرارداد فوق الذکر برای پرداخت تسهیالت در قبال تضمين های مختلف شامل انواع سپرده های بانكی ،اوراق
گواهی سپرده یا اوراق مشارکت و تضمین اشخاص ثالث قابل استفاده است.
دراین وضعیت با توجه به تضمین یا تضمین های ارائه شده توسط متقاضی ،قرارداد ضمن رعایت

دستورالعمل نحوه

تکميل و اخذ انواع تضمين های قراردادها (بشرح صفحه  )13تكمیل و سپس تسهیالت مورد نظر همزمان با تنظیم و
انعقاد قرارداد پرداخت می گردد.
 -1متمم قرارداد مشارکت مدنی احداث واحد مسکونی (افزایش مبلغ) -در زمينهای فاقد سند/مسکن روستایی -با تضمين
اشخاص ثالث (نمونه )12/11
این قرارداد برای پرداخت تسهيالت متمم احداث واحد مسكونی درقبال تضمين اشخاص ثالث در زمينهای فاقد سند/مسکن

روستایی ،قابل استفاده است .بدین ترتیب که پس از ارزیابی و تجدید محاسبات ،با توجه به مبلغ افزایش یافته (تسهیالت
متمم مورد درخواست) سهم الشرکه جدید طرفین در قرارداد متمم تعیین و ضمن رعایت

دستورالعمل نحوه تکميل و

اخذ انواع تضمين های قراردادها (بشرح صفحه  ، )13مشخصات ضامنین تكمیل و قرارداد به امضاء ایشان نیز می رسد.
 -1قرارداد پرداخت تسهيالت قرض الحسنه  -با تضمين های مختلف (نمونه)12/10

این قرارداد برای پرداخت تسهيالت مورد نظر در قبال یک یا ترکيبی از وثائق و تضمين های مختلف شامل انواع سپرده
های بانكی ،اوراق گواهی سپرده یا اوراق مشارکت ،وثیقه غیر منقول و تضمین اشخاص ثالث قابل استفاده است.
دراین وضعیت با توجه به تضمین یا تضمین های ارائه شده توسط متقاضی ،قرارداد ضمن رعایت

دستورالعمل نحوه

تکميل و اخذ انواع تضمين های قراردادها (بشرح صفحه  )13تكمیل و سپس تسهیالت مورد نظر همزمان با تنظیم و
انعقاد قرارداد پرداخت می گردد.
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 -0قرارداد اجاره بشرط تمليک مطب ،دفتر کار /تجهيزات کار (نمونه)12/51

هنگام تنظیم و تكمیل نمونه قرارداد فوق،باید مشخصات ملك یا کاالی مورد اجاره بطور دقیق و قابل گواهی منطبق بر
اسناد و مدارك موجود در قرارداد قید گردد.

تذکر  :درمواردی که تسهیالت اجاره بشرط تملیك بمنظور

خرید تجهيزات و لوازم کار

و در قبال سفته تضمینی

پرداخت می گردد ،تكمیل مشخصات ضامنین و امضای ایشان ذیل قرارداد الزامی است.
 -29قرارداد اجاره بشرط تمليک واحد مسکونی -طرحهای مسکن و شهر سازی (نمونه)12/52

این قرارداد برای پرداخت تسهیالت اجاره بشرط تملیك واحدهای مسكونی که در اجرای

طرحهای سازمان مسکن و

شهر سازی احداث شده و به متقاضیان (افراد معرفی شده از طرف سازمان) واگذار می گردد قابل استفاده است.
 -22قرارداد پرداخت تسهيالت جعاله تعميرات مسکن با تضمين های مختلف (نمونه)12/55

این قرارداد برای پرداخت تسهيالت مورد نظر درقبال یک یا ترکيبی از وثائق و تضمين های مختلف شامل انواع سپرده
های بانكی ،اوراق گواهی سپرده یا اوراق مشارکت ،وثیقه غیر منقول ،تضمین اشخاص ثالث ویا به اعتبار سند رهنی
قابل استفاده است.
دراین وضعیت با توجه به تضمین یا تضمین های ارائه شده توسط متقاضی ،قرارداد ضمن رعایت

دستورالعمل نحوه

تکميل و اخذ انواع تضمين های قراردادها (بشرح صفحه  )13تكمیل و سپس تسهیالت مورد نظر همزمان با تنظیم و
انعقاد قرارداد پرداخت می گردد.
 -21قرارداد فروش اقساطی خودرو /کاالی مصرفی بادوام  -با تضمين های مختلف (نمونه)12/50

این قرارداد برای پرداخت تسهيالت مورد نظر در قبال یک یا ترکيبی از وثائق و تضمين های مختلف شامل انواع سپرده
های بانكی ،اوراق گواهی سپرده یا اوراق مشارکت ،وثیقه غیر منقول و تضمین اشخاص ثالث قابل استفاده است.
دراین وضعیت با توجه به تضمین یا تضمین های ارائه شده توسط متقاضی ،قرارداد ضمن رعایت

دستورالعمل نحوه

تکميل و اخذ انواع تضمين های قراردادها (بشرح صفحه  )13تكمیل و سپس تسهیالت مورد نظر همزمان با تنظیم و
انعقاد قرارداد پرداخت می گردد.
 -22قرارداد صدور ضمانتنامه با تضمين های مختلف (نمونه)12/65

این قرارداد برای ارائه خدمات مورد نظر در قبال یک یا ترکيبی از وثائق و تضمين های مختلف شامل وجه نقد ،انواع
سپرده های بانكی ،اوراق گواهی سپرده یا اوراق مشارکت ،وثیقه غیر منقول و تضمین اشخاص ثالث قابل استفاده است.
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دراین وضعیت با توجه به تضمین یا تضمین های ارائه شده توسط متقاضی ،قرارداد ضمن رعایت

دستورالعمل نحوه

تکميل و اخذ انواع تضمين های قراردادها (بشرح صفحه  )13تكمیل و سپس تسهیالت مورد نظر همزمان با تنظیم و
انعقاد قرارداد پرداخت می گردد.
 -21قرارداد تخصيص اعتبار جهت خرید دین با تضمين های مختلف (نمونه)12/66

این قرارداد برای پرداخت تسهيالت مورد نظر در قبال یک یا ترکيبی از وثائق و تضمين های مختلف شامل انواع سپرده
های بانكی ،اوراق گواهی سپرده یا اوراق مشارکت ،وثیقه غیر منقول و تضمین اشخاص ثالث قابل استفاده است.
دراین وضعیت با توجه به تضمین یا تضمین های ارائه شده توسط متقاضی ،قرارداد ضمن رعایت

دستورالعمل نحوه

تکميل و اخذ انواع تضمين های قراردادها (بشرح صفحه  )13تكمیل و سپس تسهیالت مورد نظر همزمان با تنظیم و
انعقاد قرارداد پرداخت می گردد.
 -25قرارداد مضاربه (بازرگانی داخلی) با تضمين های مختلف (نمونه)12/60

این قرارداد برای پرداخت تسهيالت مورد نظر در قبال یک یا ترکيبی از وثائق و تضمين های مختلف شامل وجه نقد ،انواع
سپرده های بانكی ،اوراق گواهی سپرده یا اوراق مشارکت ،وثیقه غیر منقول و تضمین اشخاص ثالث قابل استفاده است.
دراین وضعیت با توجه به تضمین یا تضمین های ارائه شده توسط متقاضی ،قرارداد ضمن رعایت

دستورالعمل نحوه

تکميل و اخذ انواع تضمين های قراردادها (بشرح صفحه  )13تكمیل و سپس تسهیالت مورد نظر همزمان با تنظیم و
انعقاد قرارداد پرداخت می گردد.
 -26قرارداد فروش اقساطی مواد اوليه و ابزار کار/ماشين آالت و تاسيسات با تضمين های مختلف (نمونه)12/15

این قرارداد برای پرداخت تسهيالت مورد نظر در قبال یک یا ترکيبی از وثائق و تضمين های مختلف شامل انواع سپرده
های بانكی ،اوراق گواهی سپرده یا اوراق مشارکت ،وثیقه غیر منقول و تضمین اشخاص ثالث قابل استفاده است.
دراین وضعیت با توجه به تضمین یا تضمین های ارائه شده توسط متقاضی ،قرارداد ضمن رعایت

دستورالعمل نحوه

تکميل و اخذ انواع تضمين های قراردادها (بشرح صفحه  )13تكمیل و سپس تسهیالت مورد نظر همزمان با تنظیم و
انعقاد قرارداد پرداخت می گردد.
 -21قرارداد مشارکت مدنی با اشخاص حقيقی/حقوقی برای تامين سرمایه در گردش /تهيه و تدارك مواد اوليه ،ابزارکار و
لوازم یدکی /نصب و راه اندازی ماشين آالت و تاسيسات با تضمين های مختلف (نمونه)12/16
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این قرارداد برای پرداخت تسهيالت مورد نظر در قبال یک یا ترکيبی از وثائق و تضمين های مختلف شامل انواع سپرده
های بانكی ،اوراق گواهی سپرده یا اوراق مشارکت ،وثیقه غیر منقول و تضمین اشخاص ثالث قابل استفاده است.
دراین وضعیت با توجه به تضمین یا تضمین های ارائه شده توسط متقاضی ،قرارداد ضمن رعایت

دستورالعمل نحوه

تکميل و اخذ انواع تضمين های قراردادها (بشرح صفحه  )13تكمیل و سپس تسهیالت مورد نظر همزمان با تنظیم و
انعقاد قرارداد پرداخت می گردد.
 -21قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه ناشی از مشارکت مدنی تامين سرمایه در گردش /تهيه و تدارك مواد اوليه و ابزار
کار/ماشين آالت و تاسيسات با تضمين های مختلف با اقساط عادی یا پلکانی (نمونه های 12/11و )12/11

نمونه های فوق برای

پرداخت تسهيالت مورد نظر در قبال یک یا ترکيبی از وثائق و تضمين های مختلف

شامل انواع

سپرده های بانكی ،اوراق گواهی سپرده یا اوراق مشارکت ،وثیقه غیر منقول و تضمین اشخاص ثالث قابل استفاده است.
دراین وضعیت با توجه به تضمین یا تضمین های ارائه شده توسط متقاضی ،قرارداد ضمن رعایت

دستورالعمل نحوه

تکميل و اخذ انواع تضمين های قراردادها (بشرح صفحه  )13تكمیل و تنظیم می گردد.
 -20قرارداد سلف با تضمين های مختلف (نمونه)12/10

این قرارداد برای پرداخت تسهيالت مورد نظر در قبال یک یا ترکيبی از وثائق و تضمين های مختلف شامل انواع سپرده
های بانكی ،اوراق گواهی سپرده یا اوراق مشارکت ،وثیقه غیر منقول و تضمین اشخاص ثالث قابل استفاده است.
دراین وضعیت با توجه به تضمین یا تضمین های ارائه شده توسط متقاضی ،قرارداد ضمن رعایت

دستورالعمل نحوه

تکميل و اخذ انواع تضمين های قراردادها (بشرح صفحه  )13تكمیل و سپس تسهیالت مورد نظر همزمان با تنظیم و
انعقاد قرارداد پرداخت می گردد.
 -19قراردادهای فروش اقساطی مسکن ناشی از تسهيالت خرید یا مشارکت مدنی در واحدهای احداثی شرکت سرمایه
گذاری مسکن ،با اقساط عادی یا پلکانی (نمونه های)12/11-12/12-12/11-12/12

نمونه های فوق در پرداخت انواع تسهیالت فروش اقساطی مسكن (خرید یا واگذاری سهم الشرکه) به خریداران
واحدهای احداثی شرکت سرمایه گذاری مسكن کاربرد دارد.
 -12قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی (ارزی) با تضمين های مختلف (نمونه)12/10

این قرارداد برای ارائه خدمات مورد نظر در قبال یک یا ترکيبی از وثائق و تضمين های مختلف شامل انواع سپرده های
بانكی ،اوراق گواهی سپرده یا اوراق مشارکت ،وثیقه غیر منقول و تضمین اشخاص ثالث قابل استفاده است.
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دراین وضعیت با توجه به تضمین یا تضمین های ارائه شده توسط متقاضی ،قرارداد ضمن رعایت

دستورالعمل نحوه

تکميل و اخذ انواع تضمين های قراردادها (بشرح صفحه  )13تكمیل و سپس تسهیالت مورد نظر همزمان با تنظیم و
انعقاد قرارداد پرداخت می گردد.
 -11اقرارنامه وثائق (نمونه)12/09
درمواردی که انواع حسابها و سپرده های بانکی یا اوراق گواهی سپرده یا اوراق مشارکت) جزء تضمينات پرداخت تسهيالت

باشد ،همزمان با تنظیم و انعقاد قرارداد تسهیالتی مربوطه ،باید اقرارنامه وثائق (نمونه )12/09نیز در شعبه تنظیم و به امضاء
تسهیالت گیرنده و حسب مورد ،وثیقه گذار نیز برسد.
 -12قراردادهای فروش اقساطی (تدریجی) ناشی از مشارکت مدنی در مجتمع های مسکونی با تضمين اشخاص ثالث  -با
اقساط عادی یا پلکانی (نمونه های  12/02و )12/01

درمواردی که مقرر است مطالبات (سهم الشرکه) بانك ناشی از مشارکت مدنی با معرفی شریك از سایر اشخاص
(خریداران واحدهای مسكونی) بصورت اقساطی دریافت گردد نمونه های فوق با رعایت سایر ضوابط و مقررات با
حضور و امضاء شریك (حسب مورد ضامن) ،خریدار و بانك تنظیم می گردد.
در این وضعیت مشخصات شریک/ضامنين در بند مربوط به تضمین اشخاص ثالث تكمیل و ایشان نیز باید ذیل تمام
صفحات قرارداد را امضاء نمایند .ضمن اینكه بر اساس دستورالعملهای ذیربط اخذ سفته تضمینی بمیزان  122درصد
مبلغ فروش اقساطی از خریداران نیز الزامی است و باید همزمان با تنظیم قرارداد ،سفته ها نیز طبق ضوابط موردعمل
توسط خریدار و شریك/ضامنین تكمیل و امضاء گردد.
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ب) قراردادهای رسمي
 -2قرارداد تخصيص تسهيالت (نمونه)11/29

این قرارداد برای تعيين سقف اعتبار و پرداخت انواع تسهيالت "مضاربه ،سلف و یا صدور ضمانتنامه

بانكی" در قبال

ترهين وثيقه غير منقول قابل استفاده است.
در این وضعیت قبل از تنظیم قرارداد داخلی تسهیالتی (مضاربه ،سلف و یا صدور ضمانتنامه بانكی) در شعبه ،باید نمونه
قرارداد  22/12با توجه به ارزش وثیقه معرفی شده و بر اساس مدت و مبلغ مورد نظر متقاضی در دفتر اسناد رسمی

تنظیم شده و سپس تسهیالت مورد نظر با رعایت سقف اعتبار قرارداد تخصيص تسهيالت و سایر ضوابط و مقررات مورد
عمل پرداخت گردد.
 -1قرارداد رهنی تسهيالت (نمونه)11/19

این قرارداد برای ترهین وثیقه غیر منقول در اعطای انواع تسهیالت فروش اقساطی ،جعاله و قرض الحسنه -که با تضمین
و رهن غیر منقول پرداخت میشود -قابل استفاده است .بدین ترتیب پس از تنظیم قرارداد داخلی مربوطه در شعبه ،باید

نمونه قرارداد  22/22برای رهن غیر منقول در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود.

 -1-2در این قرارداد درج مبلغ اقساط ماهانه ضرورتی ندارد و فقط مبلغ کل بدهی قرارداد داخلی قید خواهد شد.
همچنین در مواقعی که قرارداد رهنی در قبال بیش از یك قرارداد داخلی تنظیم می شود ،بدهی ناشی از هر قرارداد باید
بصورت مجزا و با تعیین مافی الذمه مربوطه در قرارداد رهنی قید شود.
 -1-1در مواردی که تسهیالت با ترهین مازاد پالك مورد وثیقه پرداخت می شود باید ضمن رعایت مفاد بخشنامه
شماره  47/95مورخ  1387/9/28اداره طرح و برنامه ،ماده الحاقی مربوطه در قرارداد رهنی موخر قید گردد.

 -2قرارداد رهنی تسهيالت زمين استيجاری /موقوفه (نمونه)11/12

این قرارداد برای ترهین اعیانی غیر منقول (دارای عرصه استيجاری/موقوفه) در اعطای انواع تسهیالت فروش اقساطی،
جعاله و قرض الحسنه -که با تضمین و رهن سند اعیانی پرداخت می شود -قابل استفاده است .بدین ترتیب پس از اخذ

موافقت کتبی موجر /موقوفه برای تنظیم سند رهنی و ترهین اعیانی نزد بانك ،باید صرفا از نمونه قرارداد  22/21برای
رهن اعیانی غیر منقول در دفتر اسناد رسمی استفاده شود.

سایر شرایط و موارد مربوط به تنظیم این نمونه همانند نمونه قرارداد  22/22می باشد.
 -1قرارداد تعویض وثيقه (نمونه)11/15

این نمونه در مواردی که بهر دلیل و تحت هر عنوان ،فک رهن وثایق اسناد رهنی وترهين وثيقه جدید مورد نظر باشد
قابل استفاده است.
دستورالعمل استفاده از نمونه قراردادهای جدید 29HB./
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 -5قراردادهای مشارکت مدنی احداث ساختمان(مجتمع/انفرادی) با اشخاص حقيقی یا حقوقی(نمونه های  11/22و 11/21
و )11/22

با توجه به اجرایی شدن دستورالعمل و ضوابط و مقررات مشارکت مدنی(واقعی) و تدوین و ابالغ قراردادهای مربوطه،
نمونه قراردادهای فوق الذکر برای پرداخت

تسهيالت تکليفی

نظیر مسكن روستایی ،اقشارخاص و ...

(در قبال وثيقه

غيرمنقول) -که کماکان در قالب شرایط و مقررات مشارکت مدنی سابق صورت می گیرد ( -بترتیب در اراضی ملکی،

واگذاری ،استيجاری موقوفه) ،کاربرد دارد.
 -6قراردادهای مشارکت مدنی(واقعی) احداث ساختمان (مجتمع/انفرادی) با اشخاص حقيقی یا حقوقی (نمونه های 11/25
و  11/26و )11/21

این قراردادها برای پرداخت تسهیالت

احداث ساختمان (اعم از مجتمع یا انفرادی) در قالب شرایط و ضوابط دستورالعمل

اجرایی مشارکت مدنی(واقعی) بترتیب در اراضی ملکی ،واگذاری (اعم از اینكه دارای صورتمجلس تفكیكی باشد یا
نباشد) و استيجاری – موقوفه (اعم از اینكه دارای سند اعیانی باشد یا نباشد) قابل استفاده است.
 -1متمم قرارداد مشارکت مدنی(واقعی) احداث واحد مسکونی (نمونه)11/21

این قرارداد

برای پرداخت تسهیالت متمم برای احداث واحد مسکونی در قالب شرایط و ضوابط دستورالعمل اجرایی مشارکت

مدنی(واقعی) قابل استفاده است .بدین ترتیب که پس از ارزیابی و تجدید محاسبات هزینه اجرای طرح ،تغییرات احتمالی
در موضوع ،مدت ،سهم الشرکه طرفین و نرخ سود مورد انتظار تعیین و بر این اساس تغییرات مزبور و نیز تسهیالت
متمم مورد درخواست ،در قرارداد متمم قید و در دفترخانه ثبت و امضاء می شود.
تذکر  :در مواردی که موضوع یا مدت مشارکت نسبت به سند اولیه تغییر نداشته باشد ،مراتب بهمان ترتیب مذکور در
سند مشارکت مدنی اولیه در قرارداد متمم قید و ثبت خواهد شد.
 -1متمم قرارداد مشارکت مدنی احداث واحد مسکونی -تمدید مدت (نمونه)11/20

این قرارداد برای تمدید مدت قرارداد مشارکت مدنی احداث واحد مسکونی قابل استفاده است .بدین ترتیب که پس از
اخذ مجوز های الزم ،مدت جدید در ماده یك قرارداد قید و در دفترخانه ثبت و امضاء می شود.

تذکر  :در مواردی که براساس ضوابط و مقررات اعتباری نظیر سیاستهای اعتباری سال  ،88مقرر باشد بدلیل عدم ایفاء
تعهدات شریك در طول مدت تمدید شده ،شرط محاسبه و تعلق وجه التزام از زمان سررسید اولیه قرارداد نیز در
قرارداد پیش بینی شود ،متن زیر باید به قرارداد اضافه شده و به امضاء شریك برسد.

"چنانچه شريك در مهلت اعطايي جهت ايفاء كامل تعهدات خود ،نسبت به تكميل واحدهاي مورد مشاركت و تسويه و تعيين تكليف
تمامي مطالبات بانك ناشي از قرارداد مشاركت مدني اقدام ننمايد ،مافي الذمه مقرر در سند مشاركت مدني فوق الذكر از تاريخ سررسيد
قرارداد مذكور محاسبه و بر ذمه شريك تعلق خواهد گرفت .لذا وي حق هرگونه ادعا و اعتراض در اين خصوص را بطور غير قابل

برگشت از خود سلب و ساقط نمود".
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 - 0متمم مشارکت مدنی احداث واحدهای مسکونی -افزایش مبلغ (نمونه)11/11

این قرارداد برای پرداخت تسهيالت متمم احداث واحد مسکونی قابل استفاده است .بدین ترتیب که پس از ارزیابی و
تجدید محاسبات ،با توجه به مبلغ تسهیالت متمم مورد درخواست ،سهم الشرکه جدید طرفین تعیین و براین اساس مبلغ
تسهیالت متمم و نیز سهم الشرکه جدید ،در قرارداد متمم قید و در دفترخانه ثبت و امضاء می شود.
 -29قرارداد اجاره بشرط تمليک واحد مسکونی(نمونه)11/52

این قرارداد برای پرداخت تسهیالت اجاره بشرط تمليک واحد مسکونی  -در مواردی که با توجه به دستورالعملهای
مربوطه قرارداد تسهیالتی باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد  -قابل استفاده است.

ج) سایر نمونه ها
 -2بيع نامه (نمونه)12/2

این نمونه هنگام پرداخت تسهیالت خرید در حضور متقاضی تسهیالت (خریدار) بین بانك و فروشنده تنظیم و به
امضاء وی نیز می رسد.
 -1برگ تنظيم سند رهنی تسهيالت (نمونه)12/1

این نمونه بعنوان پیش نویس سند رهنی تسهیالت تكمیل و به دفترخانه ارسال واطالعات مربوط برای تنظیم سند اعالم
می شود.
 -2برگ تنظيم سند مشارکت مدنی (نمونه)12/2

این نمونه بع نوان پیش نویس سند مشارکت مدنی تكمیل و به دفترخانه ارسال واطالعات مربوط برای تنظیم سند اعالم
می شود.
 -1برگ تنظيم سند تخصيص تسهيالت (نمونه)12/1

این نمونه بعنوان پیش نویس سند تخصیص تسهیالت تكمیل و به دفترخانه ارسال واطالعات مربوط برای تنظیم سند
اعالم می شود.
 -5برگ انتقال پالك مورد وثيقه به غير -تغييرمدیون( -نمونه)12/5

این نمونه برای اعالم موافقت بانك با انتقال مانده بدهی تسهیالت به غیر تكمیل و به دفترخانه ارسال واطالعات مربوط
برای تنظیم سند اعالم می شود.
تذکر بسيار مهم  :هنگام تنظيم قراردادهای تسهيالتی ،علی الخصوص قراردادهای داخلی و فرم بيع نامه که در شعبه تنظيم می گردد،
تکميل کليه موارد و نقاط خالی قرارداد قبل از اخذ امضاء تسهيالت گيرنده/ضامنين/وثيقه گذاران/فروشنده الزامی است.
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نکته  :بر اسااس آئين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ،معوق و مشکوك الوصول موسسات اعتباری مصووب  2211هيوات وزیوران

باید به کليه قراردادهای تسهيالتی (اعم از داخلی و رسمی) با مبلغ پانصد ميليون ریال و باالتر،

متنی بشرح زیر الحاق و بترتیب زیر تكمیل گردد.
"ماده الحاقی به قراردادهای تسهيالتی با مبلغ 999ر999ر 599ریال و باالتر"

«در اجراي آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ،معوق و مشكوك الوصول مصوب  2211هيات وزيران،
شريك/بدهكار/خريدار/جاعل/متقاضي( .../تسهيالت گيرنده) قبول و تعهد نمود وجه التزام مقرر در ماده  .......درصورتي اعمال خواهد
شد كه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع بازپرداخت مطالبات بانك كمتر از دو ماه گذشته باشد ،لذا در مواردي كه وي در پرداخت
مطالبات بانك ناشي از اين قرارداد بيش از مواعد ذيل تاخير يا تعلل نمايد ،ماخذ محاسبه وجه التزام مقرر در ماده  .........بترتيب ذيل
افزايش يافته و وجه التزام مذكور بر مبناي اين ماده محاسبه گردد .لذا وي ضمن قبول نحوه انجام محاسبات بانك در اين خصوص،
متعهد گرديد وجه التزام مقرر بترتيب زير را نسبت به مانده بدهي خود به بانك پرداخت و تسويه نمايد.
الف) درصورتيكه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع بازپرداخت مطالبات بانك بيش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز نكرده است،
معادل ...........2درصد مانده بدهي براي هر سال نسبت به بدهي اين قرارداد.
ب) درصورتيكه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع بازپرداخت مطالبات بانك بيش از شش ماه و كمتر از نه ماه بگذرد ،معادل...........1
درصد مانده بدهي براي هر سال نسبت به بدهي اين قرارداد.
ج) درصورتيكه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع بازپرداخت مطالبات بانك بيش از نه ماه و كمتر از هجده ماه بگذرد ،معادل........... 2
درصد مانده بدهي براي هر سال نسبت به بدهي اين قرارداد.
د) درصو رتيكه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع بازپرداخت مطالبات بانك بيش از هجده ماه بگذرد ،معادل ........... 1درصد مانده بدهي
براي هر سال نسبت به بدهي اين قرارداد».

( )1نرخ مافي الذمه بند الف معادل « نرخ سود مورد انتظار  » 8 +درج گردد.
( )2نرخ مافي الذمه بند ب معادل « نرخ سود مورد انتظار  » 12 +درج گردد.
( )3نرخ مافي الذمه بند ج معادل « نرخ سود مورد انتظار  » 12 +درج گردد.
( )4نرخ مافي الذمه بند د معادل « نرخ سود مورد انتظار  » 14 +درج گردد.
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دستورالعمل نحوه تکميل و اخذ انواع تضمين در قراردادهای تسهيالتی :

در کلیه مواردی که قرارداد تخصیص یا پرداخت هرنوع تسهیالت ،در قبال یك یا ترکیبی از انواع وثائق و تضمین های
مختلف ت نظیم می گردد با توجه به دستورالعمل و شرایط مربوط به اخذ وثائق مختلف و براساس نوع وثیقه مورد نظر
رعایت شرایط زیر در تنظیم قرارداد الزامی است.
الف -درصورتیكه وجه نقد جزء تضمين ها باشد باید ضمن تكمیل بند مربوط به تضمین موردنظر نسبت به تنظیم قرارداد
اقدام نمود.
ب -درصورتیكه سپرده بانکی یا اوراق مشارکت/گواهی سپرده جزء تضمين ها باشد همزمان با تنظیم قرارداد داخلی و
تكمیل بند مربوط به تضمین موردنظر ،باید اقرارنامه وثائق (نمونه )12/09نیز در شعبه تنظیم و به امضاء تسهیالت گیرنده
و حسب مورد ،وثیقه گذار نیز برسد.
ج -درصورتیكه وثيقه غير منقول جزء تضمين ها باشد همزمان با تنظیم قرارداد داخلی و تكمیل بند مربوط به تضمین
موردنظر ،پالك معرفی شده نیز باید در رهن بانك قرار گیرد.
لذا در مواردی که صدور ضمانتنامه بانکی یا پرداخت تسهيالت مضاربه یا سلف مورد نظر است ،پالك معرفی شده
بموجب سند تخصيص تسهيالت (نمونه )11/29در دفترخانه در رهن بانك قرار می گیرد و در مواردی که تسهیالت
فروش اقساطی ،جعاله یا قرض الحسنه پرداخت میشود ،پالك معرفی شده بموجب سند رهنی تسهيالت( )11/02در
دفترخانه در رهن بانك قرار می گیرد.
نکته مهم  :در مواردی که مقرر است تسهیالت مشارکت مدنی احداث واحد مسكونی در اراضی فاقد سند/تسهیالت
تكلیفی .../در قبال وثيقه غيرمنقول خارج از طرح پرداخت گردد ،ضروری است در ماده یك قرارداد مشخصات قطعه
زمین موردمشارکت قید و در ماده گروگان پالك ثبتی معرفی شده(وثیقه اضافی) قید و در رهن بانك قرار گیرد.
بدیهی است چنانچه وثیقه غیرمنقول معرفی شده متعلق شخصی غیر از تسهیالت گیرنده باشد ،مشخصات وی باید در
ماده  13قرارداد قید و سند مشارکت مدنی توسط وی (بعنوان راهن) نیز امضاء گردد.
د -درصورتیكه تضمين اشخاص ثالث جزء تضمين ها باشد همزمان با تنظیم قرارداد و تكمیل بند مربوط به تضمین
موردنظر ،ضامنين نیز باید ذیل تمام صفحات قرارداد را امضاء نمایند.
تبصره – در مواردي كه ضامن ،شخص حقوقي است بايستي اوالً شخص حقوقي طبق اساسنامه اختيار ضمانت غير را داشته باشد.
ثانياً مشخصات شخص حقوقي ضامن ،بشرح زير تكميل و قرارداد مربوطه نيز به امضاء صاحبان امضاء مجاز ضامن برسد.

"این شرکت  ............................ثبت شد ه بشماره  ..................نزد اداره ثبت شرکتهای  ................با شناسه ملی ......................
بشماره اقتصادی  ...........................به نشانی .................................................................................................................... ........
کد پستی  ..........................به نمایندگی خانمها/آقایان  ..............................و  .............................صاحبان امضای مجاز شرکت
طبق آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره  .................مورخ  ...............نیز بعنوان ضامنين با علم و اطالع و "..................

نکته مهم  :در مواردی که بر اساس دستورالعملهای ذیربط اخذ سفته تضمینی نیز الزامی باشد ،باید همزمان با تنظیم
قرارداد ،سفته تكمیل و امضاء شده توسط متقاضی تسهیالت و ضامنین طبق ضوابط مربوطه اخذ نمود.
ه -در مواردی که تسهیالت(نظيرجعاله) ،به اعتبار سند رهنی -برروی پالکهایی که بابت تسهيالت دیگری در رهن بانک
قرار دارد  -پرداخت می شود .قرارداد تسهیالتی باید با قيد شماره و تاریخ سند رهنی قبلی ،تكمیل و منعقد گردد.
ضمناً باید توجه نمود قبل از تسویه کامل مطالبات بانک ناشی از تسهيالت پرداختی ،از فک رهن وثيقه یا انتقال مانده بدهی سند رهنی
به غير(تغيير مدیون) ،اکيداً خودداری گردد.
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