
 

 بسوِ تعالی 

 .اقداهات السم جْت اهضاء قزارداد ٍ دریافت تسْیالت صٌدٍق ًَآٍری ٍ ضکَفایی اس صٌدٍق پژٍّص ٍفٌاٍری داًطگاُ تْزاى

 اقدامات الزم قبل از انعقاد قراردادالف( 

 .جْت استحضار ٍ رفع ّزگًَِ ابْام ٍ سَالاس طزف صٌدٍق بِ ضزکت هتقاضی ارسال فایل قزارداد تسْیالت  .1

 .ارسال آى بِ صٌدٍق تَسط ضزکت هتقاضی ٍتکویل ٍ اهضاء فزم اطالعات هدیزاى  .2

 اعتبار سٌجی تَسط ضاهٌیي قزارداد بِ صٌدٍق.رضایت ارسال فزم  .3

) فیص آب یاا   اعن اس ضاهٌیي ٍ صاحباى اهضاء ضزکت اهضاء کٌٌدگاى قزارداد رسصحیح بَدى آدرکی هبٌی بز اارسال هد .4

 (بزق یا گاس ٍ یا اجارُ ًاهِ

 .اعالم ضزایط ًگارش چکْا ٍ سفتِ ّا اس طزف صٌدٍق بِ ضزکت هتقاضی) ضاهل هبلغ، تاریخ، ًحَُ صدٍر، ظْز ًَیسی( .5

 اقدامات الزم در زمان انعقاد قراردادب( 

،  صااحباى اهضااء ضازکت ٍ ضااهٌیي قازارداد در      هتقاضی  ٍ باال ٍ رفع ّزگًَِ سَال ٍ ابْام اس ضزکت بعد اس طی هزاحل .1

 .هی ًوایٌد صٌدٍق حضَر بْن رساًیدُ ٍ قزارداد را اهضاء ٍ اثز اًگطت

رسیدُ اسات( باِ دلیال هباحا       ضزکتبِ اطالع ٍ ًحَُ صدٍ آى چکْای تضویي)کِ قبالً هبلغ ٍ تعداد چکْای تضویي  .2

ٍ تَسط صاحباى اهضاء هجااس  هالی صٌدٍق ًَضتِ  هدیزیتتَسط تَسط  آئیي ًاهِ ای داخلی صٌدٍق َقی ٍ ّوچٌیيحق

خارج اس صاٌدٍق ًَضاتِ ضادُ یاا خاط      ی کِ ی.) صٌدٍق اس پذیزش چکْااهضاء ٍ تَسط ضاهٌیي ظْز ًَیسی خَاّد ضد

 (ٍ یا حَالِ کزد آى خط خَردُ باضد هعذٍر است. خَردُ ٍ قلن خَردُ باضد

 ظْز ًَیسی تَسط ضاهٌیي.ٍ هتقاضی اهضاء سفتِ ّا تَسط ضزکت  .3

 باسپزداخت تسْیالت تَسط ضزکت. یچکْا صدٍر .4

   پرداخت تسهیالت به شرکت متقاضیج( 

یا  ًسا ِ اس اصال قازارداد ٍّوچٌایي ت اَیز        صٌدٍقایي  ،پس اس اهضاء قزارداد،چکْای تضویي، سفتِ ّا ٍ چکْای باسپزداخت

تواهی تضاهیي را جْت ٍاریش ٍجِ تسْیالت بِ صٌدٍق ًَآٍری ٍ ضکَفایی ارسال خَاّد ًوَد، تا پس اس ٍاریش هبلاغ تساْیالت باِ    

 .چ  پزداخت در ٍجِ ضزکت هتقاضی صادر گزددحساب ایي هجوَعِ 

ٌاسااى ایاي هجوَعاِ باا ضاوارُ تلفاي       ٍ یاا ابْاام هَجاَد را باا کارض    د( خَاّطوٌد است قبل اس حضَر در صٌدٍق ّزگًَِ ساَال  
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