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 ))قرار داد وام قرض الحسنه (( 
 : بین امضاءکنندگان ذیل

 شود بعنوان قرض دهنده از یک طرف و این قرارداد اختصاراً صندوق نامیده می که در ولیعصرطبسقرض الحسنه انداز و پسصندوق  
 ........................ صـادره    ...................................متولد   .............................................به شماره شناسنامه     .............................................. فرزند   .................................................................................خانم  /  آقاي

 .........................................................تلفـن    ..............................................................................................................................................به نشانی منزل     ............................................................داراي کد ملی شماره     
ن قـرض گیرنـده کـه در ایـن          بعنـوا  .......................................................تلفن   ....................................................................................................................................................................نشانی محل کار    

 شود و به ضمانت قرارداد وام گیرنده نامیده می
 .............................صـادره   ...............................ولـد  مت ...................................بـه شـماره شناسـنامه      ......................................فرزند   .........................................................................خانم  / آقاي   1

 .........................................تلفن  ..........................................................................................................................................به نشانی  ...................................................داراي کد ملی شماره 
 .............................صـادره   ...............................متولـد   ...................................بـه شـماره شناسـنامه      ......................................فرزند   .........................................................................خانم  / آقاي   2

 .........................................تلفن  ..........................................................................................................................................به نشانی  ...................................................داراي کد ملی شماره 
 .د، قراردادي با شرایط و مواد مشروحه ذیل منعقد گردیدنشو نامیده میضامنین/که در این قرارداد ضامن

صورت قرض الحـسنه     ه ب) ریال   ........................................................................................ :حروفه  ب( ریال   .................................................موجب این قرارداد مبلغ     ه   صندوق ب  -1ماده
 مبلغ وام مورد تقاضا را بعنوان سپرده گذاري تا  درصد.............که برابر دستورالعمل و آیین نامه وام باید  پرداخت و وام گیرنده اقرار به دریافت آن نمود

 .پایان اقساط جهت استفاده سایر وام گیرندگان نزد صندوق بسپارد و حق برداشت تا پایان اقساط و تسویه کامل بدهی نخواهد داشت
چنانچه در پرداخـت    و.ماه خواهد بود ............................... بمدت  .................................لی  ا .................................وام موضوع این قرارداد از تاریخ     مدت بازپرداخت    -2ماده

 .شد  بعنوان جریمه تاخیر تادیه اخذ خواهددرصد ...............دریافت کارمزد مجدد،  عالوه بر اقساط تاخیر گردد
ماه که سررسید اولین قسط    ........................ریال هر یک بفاصله      ................................................قسط، از قرار هر قسط       ................................... بازپرداخت این وام طی      -3ماده

 . خواهد بود ..........................................تاریخ  در
از مبلغ   پرسنلی و غیرهکل مدت وام بابت هزینه هاي اداري،کارمزد در بعنوان ریال  .............................................ت مبلغ    مبلغ وام مورد درخواس    ل از ک  -4ماده

 .وام کسر و مبلغ خالص به وام گیرنده تحویل گردید
ـ و مندرجات این قرارداد و کمیقانونی خود  ها با علم و اطالع و وقوف کامل نسبت به وظیفه شرعی و            ضامن/ ضامن -5ماده ه ت تعهدات وام گیرنده، ب

که صندوق در ارتباط با موضوع این قرارداد از وام گیرنده مطالبه کند تعهـد  پرداخت کلیه وجوهی را ، متضامناً موجب این قرارداد با خود وام گیرنده  
گردیدند بمحض مطالبه صندوق، وجوه مورد مطالبـه را بـه صـندوق          تعهد و ملتزم    منمودند و تشخیص صندوق در این مورد معتبر است و نیز            /نمود

ها نیز مراجعه ضامن/پرداخت کنند و صندوق به استناد این قرارداد حق دارد عالوه بر مراجعه به وام گیرنده براي وصول کلیه مطالبات خود به ضامن             
تواند به استناد این قرارداد یا مستندات باشد و صندوق می   معاً محفوظ می  ها منفرداً و مجت   ضامن/نماید و حق مراجعه صندوق به وام گیرنده و ضامن         

هرگونه مطالبه و نسبت به هر میزان  تشخیص صندوق در  . ها وصول نماید  ضامن/دیگر مطالبات خود را از طریق صدور اجراییه از وام گیرنده و ضامن            
 .آن مورد تایید و قبول متعهدین می باشد

کل بدهی وي تبدیل به دین حال شده و صـندوق حـق دارد از محـل     ماه تاخیر نماید  2یرنده در پرداخت اقساط وام، حداکثر        چنانچه وام گ   -6ماده
 . و جاي هیچگونه اعتراضی براي آنان نخواهد بودها استیفاي حقوق نمودهضامن/وام گیرنده و یا ضامنو ترهینی سپرده و اسناد تضمینی 

اسـناد  /چکهـا /د را هم از طریق اقدام قانونی باستناد این قرارداد و هم از طریق اقدام قانونی به استناد سفته هـا     صندوق حق دارد طلب خو     -7ماده
مضافاً به اینکه صندوق حق دارد طلب خود را از موجودي هر نوع . تضمینی وصول نماید و اقدام از یک طریق مانع از اقدام از طریق دیگر نخواهد بود

ها نزد صندوق راساً و بدون هیچگونه تشریقات قانونی برداشت و پایاپـاي نمایـد و چنانچـه از طریقـی               ضامن/حساب یا سپرده وام گیرنده و ضامن      
 .قسمتی از طلب صندوق وصول گردید، بقیه از طریق یا طرق دیگر وصول خواهد شد

 ، دادرسـی ، اجرائـی ، صندوق حق دارد در صورت مبادرت به اقدامات قانونی براي وصول مطالبات خود، کلیه هزینه هاي مربوطه اعم از ثبتی    -8ماده
قـرارداد از   همچنین از امضاء کننـدگان  ،ناد این قرارداد از وثیقه استیفاهاي پرداختی را جزء مطالبات خود منظور و به است  و سایر هزینه  حق الوکاله   

 .طریق اجراي ثبت یا مراجع ذیربط مطالبه و وصول نماید
 . و وام گیرنده مسترد خواهد شدهاضامن/به ضامنپس از ابطال  تضمینی موجود در صندوق  و مداركیه حساب کامل وام، اسنادسو پس از ت-9ماده

جاي هیچگونه اعتراضـی بـراي    تضمینی اقدام و اسنادو امهاء بطال ، صندوق نسبت به ا    هاضامن/ درصورت عدم مراجعه وام گیرنده و ضامن       -تبصره
 .بود آنان نخواهد

 :                    شماره وام 
 :تاریخ 



هـا در حکـم اسـناد الزم    ضـامن /بر اساس توافق طرفین و ضامن   عملیات بانکی بدون ربا و       15بموجب ماده واحده اصالح ماده       این قرارداد    -10ماده
اند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به باشد و امضاء کنندگان آن قبول نموده مینامه اجرایی اسناد رسمیاالجراء بوده و تابع مفاد آیین

 .اندآن هیچگونه اختالفی ندارند و حق هرگونه اعتراضی را نسبت به مفاد آن و نیز اقدامات اجرایی از مراجع قانونی از خود سلب و اسقاط نموده
ها از مندرجات این قرارداد معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود    ضامن/و ضامن  به تخلف وام گیرنده       صرف اظهار و تشخیص صندوق نسبت      -11ماده

 با صندوق است و وام گیرنده صورت حساب صندوق را قبول می نماید و بر اساس اظهار و         هاضامن/و تعیین مبلغ مورد مطالبه از وام گیرنده و ضامن         
 .شددرخواست صندوق اجرائیه صادر خواهد 

ها از نظر ابالغ هر گونه نامه یا اخطاریه از طرف صندوق به آدرس قید شده در ابتداي قرارداد بـه منزلـه      ضامن/ اقامتگاه وام گیرنده و ضامن     -12ماده
 .گرددابالغ کتبی و قانونی به آنان تلقی می

 .اجعه و آدرس جدید را ارائه دهندها، ضروري است به صندوق مرضامن/ در صورت تغییر آدرس وام گیرنده و ضامن-تبصره
ها بمنظور تضمین و وثیقه پرداخت بدهی و اجراي تعهدات خود اموال مشروحه ذیل را در رهن و وثیقـه صـندوق        ضامن/ضامن/ وام گیرنده  -13ماده

ده است در عین حال که قـرارداد  ها سپرضامن/ضامن/اقباض بعمل آمده و صندوق پس از تصرف موقتی مورد رهن را به وام گیرنده     قرارداد و قبض و   
حاضر در حکم سند الزم االجراء بوده و صندوق حق دارد وجوه مورد مطالبه خود را بشرح این قرارداد با صدور اجراییه و طبق مقررات اجراي مفـاد             

ـ  قا از تامینات و تضمینات و وثایق مشروحه ذیل نیز  ،اسناد رسمی از طریق اجراي ثبت وصول و استیفا نماید          ر اسـت  بل استیفا است و صندوق مخی
 .بود نخواهد طریق که بخواهد وصول و استیفا نماید و اقدام از یک طریق مانع اقدام از طریق یا طرق دیگر طلب و حقوق خود را از هر

نبوده و نیـازي بـه صـدور     درصورت وجود وثایق و تضمینات و تامیناتی که استیفاي حقوق صندوق به استناد آنها در صالحیت اجراي ثبت          -تبصره
به استناد این قرارداد صندوق از طریق مقتضی اقدام الزم را معمـول خواهـد    اجراییه نباشد با محفوظ بودن حقوق صندوق نسبت به صدور اجراییه            

 .هد گردیدها و وصول مطالبات صندوق صادر خواضامن/ضامن/داشت و از طریق ثبت اجراییه ثبتی نسبت به اجراي تعهدات وام گیرنده
 : و بروات مشروحه ذیل  ، چکهاسفته ها)الف:  شرح وثایق و تضمینات و تامینات 

 متعهدین و ضامنین  ریال-مبلغ  محل پرداخت تاریخ شماره ردیف
      
      
      
      
      
      
      

سایرین صادر شده است و صندوق حق دارد وجه آنها را در /رداخت سایرتعهد و تضمین پ با ها در وجه صندوق وضامن/ضامن/که از طرف وام گیرنده   
 .تواند در صورت عدم پرداخت وجه هریک از آنها اقدام قانونی معمول داردصندوق می ضمناً. صورت وصول بابت طلب خود محسوب دارد

 که صندوق وجوه آنها را بـا اضـافه سـود و    ................................................................................اسناد خزانه به شماره هاي   / اوراق مشارکت ملی   /اوراق قرضه دولتی  ) ب
 .به صندوق تسلیم گردید این قرارداد با امضا ضمناً اوراق مذکور .جایزه و غیره دریافت و بابت طلب خود محسوب خواهد داشت

 :ها ضامن/ضامن/لق به وام گیرندهغیرمنقول مشروحه ذیل متع/اموال منقول) ج
 
 

ها سپرده شـده و متعهـد   ضامن/ضامن/که بموجب این قرارداد در رهن صندوق قرار گرفت و پس از تصرف موقتی صندوق بطور امانت به وام گیرنده        
صندوق به قید فوریت تحویل صندوق است در صورت مطالبه صندوق یا اجراي ثبت یا هر مقام اداري یا قضایی دیگر براي استیفاي حقوق و مطالبات 

 .یا مرجع مربوطه بنماید
باشـد و  ها و پرداخت کلیه بدهی ناشی از این قرارداد مـی ضامن/ضامن/ فک رهن از موارد رهن و وثیقه موکول به ایفاي تعهدات وام گیرنده -14ماده

 .ندها حق هرگونه اعتراضی را دراین مورد از خود سلب نمودضامن/ضامن/وام گیرنده
یه کامل بدهی و انجام تعهدات خود بدون موافقت کتبی صندوق حق انتقال، واگذاري، استرداد یا هر ها قبل از تسوضامن/ضامن/م گیرنده وا-15ماده

امله تحت هر قبل از پرداخت بدهی و فک رهن انجام هر گونه مع نوع حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع مورد رهن و معامله را به غیر ندارد و
 .فع موارد رهن سلب و اسقاط گردید، اجاره و غیره نسبت به عین یا مناتعنوان اعم از قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق، اقرار، وکالت، وصای

 
                2نوادگی و امضاء ضامن نام خا،   نام                1 نام خانوادگی و امضاء ضامن،  نام                نام خانوادگی و امضاء وام گیرنده   نام،

 
 ول صندوقؤمسمقام  امضاء                     صندوق         وام و اعتبارات ول ؤامضاء مس                               

 
 محل الصاق

 تمبر مالیاتی


