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 سفته چیست ؟

سفته سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی که آن را 

 صادر میکند متعهد 

می شود که مبلغ معینی را در زمان معین یا عند المطالبه به 

دیگری )گیرنده سفته(بپردازد .در سفته طرفی که متعهد نامیده 

می شود ،در مقابل طرف دیگر تعهد می کند که در زمانی در 

آینده ؛معادل مبلغ مندرج در سفته را به وی پرداخت نماید 

لغ به صورت یکجا .این تعهد ممکن است مبنی بر پرداخت مب

و یا طی چند قسط باشد .ممکن است که در سفته جزئیات 

مربوط به نحوه پرداخت و وثیقه طلب نیز ذکر شده باشد 

.سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول توسعه تجارت بین 

بین بازرگانان رواج یافت .امروزه از سفته به عنوان الملل 

ای کوتاه مدت در یک وسیله اعتباری در سرمایه گذاری ه

واحد های تولیدی ؛صنعتی ؛تجارتی و خدماتی استفاده می 

 شود 
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 نحوه نوشتن سفته 

مطالب که ضروری است در متن سفته نوشته شود در ماده 

 قانون تجارت بیان گردیده که در آن جمله عبارتند : 308

 امضا یا مهر طلبکار  ❖

 تاریخ تنظیم و تحریر سفته  ❖

 مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف  ❖

 گیرنده وجه یا به حواله کرد وی  ❖

 کاربرد سفته 

 وسیله پرداخت کاال برای معامالت غیر نقدی  ▪

 سند پرداخت  دین  ▪

بانک ها برای تضمین پرداخت وام از وام گیرنده سفته  ▪

 میگیرند .

ا پیمانکارها برای شرکت ها گاهی اوقات از کارگران ی ▪

 تضمین انجام تعهد سفته می گیرند .

 انواع سفته 

انواع سفته به موضوع و مکان و زمان آن بستگی 

دارد .ممکن است سفته در قبال پرداخت وام یا دینی 

یا در قراردادهای بین موسسات اداری و مطالبه شود 

شرکت ها با پیمانکاران و کارمند منعقد می شود به 

 نت حسن انجام کار استفاده شود .عنوان ضما

 سفته ضمانت کار 
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امروزه بیشتر کارفرمایان زمان عقد قرارداد استخدام 

نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم حسن انجام 

کار مبارت می ورزد .استخدام اشخاص در شرکت ها 

و موسسات و مراکز خصوصی عالوه بر قرارداد کار 

 دیگر هم هست :معموال منوط به دو شرط 

 سپردن ضامن معتبر  ➢

تسلیم چک یا سفته ای به عنوان حسن انجام  ➢

 کار 

 مجازات سفته 

سفته در حقوق ایران ماهیت مدنی دارد و از بحث 

کیفری خارج است و صادر کننده مسئولیت کیفری 

ندارد .برای مطالبه وجه سفته در صورتی که 

دارنده سفته بخواهد بدوا توقیف اموال صادرکننده 

کننده مستلزم واخواست می باشد و باید را دریافت 

واند سفته را از طریق بانک واخواست کند تا بت

 بدوا توقیف اموال یا تامین خواسته بگیرد.

در غیر این صورت باید به عنوان سند عادی 

درخواست مطالبه وجه انجام شود و پس از 

دریافت حکم قطعی در مرحله اجرا توقیف مال 

 انجام شود 


