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باسمه تعالي

(( پيشگفتــار))
حمد و سپاس بيكران خداوند سبحان ،معلّم ازل را كه باقسم به قلم و نگارش (نْ وَ الْقَلَم وَ ما يَسْطُروُن) قلم،
نوشتن ،معلّم و تعليم را شرافت بخشيد و پيامبران را راهبران بشر قرارداد و امامان معصوم را پيشوايان هدايت و بار ديگر
توفيق را يارنمود تا كتاب حاضر به پويندگان دانش بانكي  ،اساتيد محترم و فراگيران عزيز تقديم گردد.
بانك ملّي ايران كه سهم قابل توجّهي ازمنابع سيستم پوليكشور را در اختيار دارد ،به همان نسبت هم در اقتصاد
كشور داراي نقش و اهمّيت ميباشد .اگر كاركنان بانك توانمند و مسلط به دانش بانكي مورد نياز باشند از يك طرف
امين خوبي براي سپردههاي مردم و ازطرف ديگر كارگزار قابلي براي به جريان انداختن منابع توديعي ايشانبوده ،ضمن
اثرات سازنده دراقتصاد مملكت ،منافع سپردهگذاران وبانك را نيز بيشازپيش تأمين خواهندنمود.
اداره كل آموزش بانك ملّي ايران كه هدف خود را تربيت نيروي انساني متعهّد و متخصّص و تعميم علوم بانكي
قرار داده است ،ضمن توجّه بر مباني علميو تئوريك بانك و بانكداري ،سعي نموده اصول كاربردي را نيز بهطور خاص
مورد توجّه قرار دهد .چاپ و انتشار كتاب حاضر كه اكنون چاپ چهاردهم (تجديدنظر شده) آن را در پيش روي
داريد ،در راستاي تحقق اين هدف انجام پذيرفته است .
در اين كتاب سعي شده دانش الزم درباره سير تحوالت بانكداري  ،تجهيز منابع ،امور مربوط به صندوق ،سپرده
ها و اوراق مشاركت  ،چك ها  ،روش هاي انتقال وجه  ،اوراق و اسناد تجاري ،پاياپاي چك ها  ،اثاثيه و  ...را به
صورت نظري و كاربردي براي كاركنان بانك به ويژه بانكداران فراهم شود.
كتاب حاضر ،توسط كميتهاي مركب از آقايان محمدرضا سراج  ،عباس جمالي قمي و محسن قائمي نژاد كه از
مديران اجرايي و مدرسين اين مباحث ميباشند ،مورد تجديد نظر قرار گرفت .
مسلماً ارائه نظرات وپيشنهادات ميتواند در چاپهاي بعدي بهغناي كتاب كمك نمايد .لذا از مدرسين و پايوران
فاضل بانك و ساير همكاران انتظار دارد با راهنماييهاي بيشائبه خود درجهت هرچه غنيتر شدن كتاب ،اين اداره را
ياري نمايند.
در خاتمه ازكليه همكاراني كه درتدوين اوّليه ،ارائه نظرات ،مراحل بازنگري ،اصالح ،ويرايش ،تايپ و چاپ
كتاب نقش داشتهاند تشكر وقدرداني به عمل ميآيد.
رئيس اداره كل آمـوزش
داود ملکنيا
آبان 2327
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بخش اول  :تاريخچه و سير تحوالت بانكداري

فصل اول  :پول و بانک
درجوامع نخستين ،تحصيل انواع كاالهاي توليدشده جهت مصرف فقط از راه تعويضكاال (پاياپاي)
امكان داشت و اين مبادله بامشكالت بسياري همراه بود ،ازجمله:
 -2تعيين ارزش كاال
 -2تعيين خريدار و فروشنده
 -3غير قابل تقسيم بودن برخي كاالها
 -2هزينه حمل و نقل كاالها
 -5فسادپذيري برخي كاالها

براي حل چنين مشكالتي بشر در ابتدا اشياء و يا كاالهايي را به عنوان واسطه به جهت تعيين ارزش
كاالها انتخاب كرد كه به نوع و فراواني آن شيء يا كاال در آن منطقه يا شهر بستگي داشت( ،مثل صدف
در سواحل دريا و گوسفند و گاو در نواحي كوهستاني و معتدل).
گرچه با انتخاب كاالي واسطه برخي از مشكالت اساسي فوق ظاهراً حل شده بود ،اما گاهي كاالي
واسطه نيز به دليل غير قابل بخش بودن ،مانع انجام معامالت كوچك ميگرديد و يا به علت حجم زياد و
ارزش كم ،آن نقش اساسي را كه ذخيره كاالي واسطه تا زمان احتياج به معامله بايستي دارا باشد ،از دست
مي داد و در بعضي مواقع نگهداري كاالي واسطه به سبب فسادپذيري امكان نداشت.
تنوع توليد و نياز بشر به توليدات مختلف در سير گسترش اقتصاد كشورها موجب پيدايش يك
وسيله اقتصادي مورد قبول عامه به نام پــول گرديد.
اختراع پول مشكالت موجود درمبادلـه كاالها را برطرف ساخت .مفهوم واژه پول دقيق و محدود
نيست ،گرچه از پول در مكالمات روزمره به معني سكه و اسكناس رايج نام برده ميشود ،اما پول فقط به
سكه و اسكناس رايج محدود نميگردد ،زيرا اسكناس و سپرده هاي قابل برداشت با چك كار يكساني را
انجام ميدهند ،درحالي كه مفهوم پول به معني اسكناس خيلي محدود است اما در مقابل ،مترادف با
ثروت ،بسيار گسترده است زيرا اموال منقول و غيرمنقول ،سهام ،اوراققرضه و مشاركت و خالصه همه
انواع داراييها را شامل ميگردد.
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پـول
اقتصاددانان ،پول را بر اساس وظايفي كه به آن محول شدهاست ،به شرح زير تعريف مينمايند :
 -1عمل مبـادلـه را انجام ميدهد (كاالهاي عرضه شده در ازاي پرداخت پول دريافت ميگردند)
 -2واحد سنجش ارزشهاست (ارزش كاالها و خدمات با پول سنجيده ميشود)
 -3قابل ذخيره است (قدرت خريد در زمان آينده)
 -4وسيله پرداختهاي آتي است (معامالت در حال حاضر انجام ميشود و تسويه آن موكول به
آينده ميگردد)
 -5واحد ثبت معامالت بازرگاني در دفاتر حسابداري است.
نقشي كه پول در بازارهاي مختلف مبادالت و معامالت پيدا كرد كار داد و ستد و تجارت را توسعه
بخشيد و موجب پيدايش حرفه صرافي گرديد كه عمليات آنها مقدّمه كار بانكهاي امروزي شد.

اشكال پـول
پول فلـزي
به محض آنكه فلزات قيمتي يعني طال و نقره كشف شدند  ،برتري و وجوه تمايز آنها نسبت به
كاالهاي ديگر شناخته شده و جايگزين وسايل مبادالتي قبلي شدند و به عنوان پول مورد استفاده
قرارگرفتند .اين فلزات قيمتي ،نخست به صورت شمش ،در بازار ظاهر گرديدند وليكن با توجه به
اشكاالت ناشي از آزمايشهاي الزم ،كه الزاماً به منظور حصول اطمينان از وزن و عيار آنها هربار صورت
ميگرفت ،در آن مقطع مسئوالن امور در هر جامعه ،دست به ضرب سكه زدند .براي اين كار ،آنها
شمشها رابه سكههاي كوچك و متنوع تبديل و سكهها را به نام خود ضرب كرده و در قلمرو جغرافيايي
خويش رايج ساختند.
از جمله مزاياي پول فلزي در مقايسه با كاالهاي واسطهاي قبلي ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 -1تراكم ارزش فراوان در حجميمحدود
 -2سهولت حمل و نقل
 -3فسادناپذيري
 -4قابليت تقسيم پذيري ،بدون صدمه زدن به كيفيت آنها
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اسكناس
از زمانهاي قديم ،اسكناس به انواع و اشكال مختلف وجود داشته و در هرزمان داراي نقش و وظايف
محدود و خاصي بوده است .در روم قبل از ميالد ،بانكها اسناد كاغذي منتشر ميكردند و به اشخاصي
كه مسكوكات خود را پيش آنها به امانت ميگذاشتند ،سندي به عنوان قبض رسيد ميدادند .اين اسناد
در بازار دست به دست ميگشت و عمالً وظايف پول مسكوك و رايج آن زمان را انجام ميداد .در قرون
وسطي نيز ،بانكهاي هلندي و انگليسي اسنــادي نظير آن را ابداع و بر اساس آن وصول مسكوكات فلزي
قيمتي را طبق سندي ،گواهي ميكردند و اين سند ،انتقال اسميمسكوكات فلزي را امكانپذير
ميساخت و درعمل ،قسمتي از وظايف و نقشهاي همان مسكوكات را ايفا ميكرد.
در سال  1656ميالدي ،پالمستروخ موسس بانک سوئد اسكناس را ابداع كرد و آنرا به ويژه براي
تنزيل اسناد تجاري به وسيله بانكها ،رايج ساخت .قبل از اين تاريخ ،بانكها اغلب به عمليات تنزيل و
قبول سپرده ميپرداختند .بدين ترتيب كه اسناد تجاري مدت دار را به عنوان سپرده نزد خود ميپذيرفتند و
موقتاً معادل وجه آنها را بعد از كسر ارزش اسميسپرده ،به صورت مسكوكات فلزي ،به دارندگان آنها
ميدادند .اين نوع اسكناس ،در واقع تعهدنامهاي بود كه طبق آن بانك تنزيل كننده يا قبول كننده سپرده،
آنرا منتشر و تعهد ميكرد كه هر زمان حامل آن به بانك رجوع كند ،بدون هيچگونه تشريفاتي ،معادل آن
را به صورت مسكوك فلزي به وي بپردازد .پس در حقيقت ،اين تعهدنامه در عين حال يك اسكناس قابل
تبديل به فلزات قيمتي نيز بود .اين همان اسكناسي است كه بعدها با طال رابطه رسمي پيدا كرد و از نظر
حجم انتشار و مؤسسات منتشركننده ،تابع مقررات و قوانين پولي و بانكي گرديد و از قرن نوزدهم پول
رايج عموميدر اقتصاد كشورها شد.

پول تحريري
پول تحريري يا پول اعتباري به مجموع مانده حسابهاي مشتريان بانكها و ساير موسساتي كه
سپرده ميپذيرند ،اطالق ميشود و معموالً به وسيله چك يا ابزاري ديگر از حسابي به حساب ديگر قابل
انتقال است .بخش مهمياز داد و ستدها و مبادالت از طريق پول تحريري صورت ميگيرد و بخش ديگر
آن با اسكناس و مسكوك انجام ميشود ،بنابراين سپردهها هم ميتوانند به نوعي وظايف پول را انجام
دهند.
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پـول الكترونيكي
پول الكترونيكي در واقع يك عدد (شامل بيتهاي ديجيتالي) است كه بعد از امضاي ديجيتالي ناشر
آن ،با ارزش معيني اعتبار مييابد و قابليت انتشار و مبادله سريع را در شبكه رايانهاي دارا ميباشد .اين پول
عليرغم اينكه دوران تكوين خود را ميگذراند ،اما داعيه جايگزيني اسكناس و مسكوك را داشته و از
معيارهايي نظير امنيت ،اطمينان ،كاربري و انتقال آسان ،نا مشخص بودن كاربر و همچنين استفاده مستمر و
دائمي برخوردار ميباشد.

اصطالحات پولي
شبـه پـول
اگر سپردهها را به ديداري ،پسانداز و مدتدار تقسيم كنيم سپردههاي ديداري فرق عمدهاي با
اسكناس و مسكوك ندارند ،زيرا به سهولت قابل نقل و انتقال هستند .امّا سپردههاي پسانداز و مدتدار از
درجه نقدينگي پايينتري برخوردار بوده و در مقايسه با سپردههاي ديداري به سادگي نميتوانند جايگزين
اسكناس و مسكوك شوند .از اين رو به سپردههاي پسانداز و مدتدار شبهپولميگويند .يكي از
مهمترين خصوصيات شبه پول ،ضدّ تورمي بودن آن در كوتاهمدت است .چرا كه دارندگان اين نوع
دارايي الاقل براي مدتي از هزينه و خرج كردن آن منصرف شدهاند .با اين حال  ،اين اثر در چارچوب
فعاليتهاي اعتباري بانكها قابل تغيير است .زيرا افزايش شبه پول از يك سو قدرت وام دهي بانكها را
افزايش ميدهد و گسترش اعتبارات معموالً اثر تورميدارد و از سوي ديگر بايد توجه داشت كه اگر در
اقتصادي شبه پول زيادي انباشته گردد ،هنگام فرارسيدن مشكالت و بروز بياعتمادي ،سپردهگذاران
خواستارتبديل آن به پول شده و به يكباره حجم پول در جريان ،افزايش چشمگيري مييابد .بروز چنين
واقعهاي براي ارزش پول خطرناك بوده و جامعه را با تورم روزافزوني مواجه ميكند .در چنين شرايطي
معموالً بانكها با كمبود اسكناس روبرو ميشوند و براي دريافت اسكناس به بانك ناشر اسكناس رجوع
ميكنند و بانك مزبور نيز ناگزير به انتشار اسكناس جديد دست ميزند و اگر اين سير با سرعت
پيشرويكند ،بانكها با ورشكستگي روبرو شده و ارزش پول با كاهشهاي پيدرپي مواجهميشود.
سپردههاي مدتدار +پسانداز مردم نزد بانکها و موسسات اعتباري = شبه پول
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حجم پول در گردش
براي برنامهريزان و تحليلگران مسائل اقتصادي تنها دانستن تعريف پول كافي نيست بلكه بيشتر،
دانستن و در اختيار داشتن اندازه حجم پول در گردش به عنوان يك متغيّر كالن اقتصادي مطرح است ،تا
از اين طريق بتوانند آثار تغييرات حجم پول را در ارتباط با ساير متغيّرهاي اقتصادي مطالعه و تجزيه و
تحليل نمايند ،بنابراين :

سپردههاي ديداري مردم نزدبانکها وموسسات اعتباري  +اسكناس و مسكوك نزد مردم = حجمپولدرگردش

نقدينگي بخش خصوصي
نقدينگي بخش خصوصي معادل مجموع حجم پول در گردش و شبه پول است .نقدينگي به معناي
اخير از مهمترين عواملي است كه مورد توجه مقامات پولي مملكت است .زيرا افزايش و كاهش آن همراه
با سرعت گردش پول ازجمله عواملي هستند كه درسطح عموميقيمتها و در نتيجه درتغييرات ارزش پول
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تأثير مستقيم دارند .افزايش نقدينگي در جامعه اگر همراه و همگام با افزايش توليد ناخالص داخلي نباشد
و يا در صورتي كه واردات كشور ميسّر نشود  ،عامل تشديدكننده تورم محسوب ميگردد.
ميزان شبه پول  +حجم پول در گردش = نقدينگي بخش خصوصي

سرعت گردش پول
از آنجا كه بكاربردن پول سبب از بين رفتن آن نميشود ،بلكه فقط انتقال مالكيت صورت ميپذيرد،
بنابراين پول در جريان مبادالت ،پيوسته گردش ميكند و از شخصي به شخص ديگر منتقل ميشود.
منظور از سرعت گردش پول تعداد دفعاتي است كه يک واحدپولي طي مقطع زماني مشخص
توسط اشخاص جابجا ميگردد.

 1توليد ناخالص داخلي :ارزش پولي جريان كاال و خدمات توليدشده را در محدوده جغرافيايي يك كشور براي دوره جاري اندازهگيري
مينمايد.
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تاريخچه بانكداري
 -2بانكداري در دوره قديم
الف -بابــل  :در امپراطوري بابل معامالت بانكي به شيــوه ابتدائي آن رواج داشت و حتي در
قوانين حمورابي مقرراتي براي دادن وام و قبول سپردههاي تجاري ذكر شده و دستوراتي درباره
سرمايهگذاري آمده است.
در شهربابل تجارتخانهها و بانكهاي بزرگي وجود داشتند كه در آنها دادن تمسّك ،حواله ،برات و
نيز گرفتن ربح تاميزان  %22معمول بود و در مواردي به صدي چهل تا چهل و سه ميرسيد.
معابد اين شهر درحدود  2222سال قبل از ميالد مسيح به عمليات بانكي محدودي مبادرت
ميورزيدند و در مقابل توثيق اموال غيرمنقول ،پول به عاريت ميدادند.
ب -يونان  :در كشور خدايان و ارباب انواع ،عالوه بر بانكهاي خصوصي بعضي از معابد هم به
كار صرافي اشتغال داشتند  ،به گونهاي كه سپردههاي مردم را پذيرفته و به اشخاص يا متقاضيان ،وام اعطا
ميكردند .ازجمله اين معابد معبد دلفي در شهر افسن بود كه به علّت جنگهاي مداوم داخلي،
مطمئنترين محل براي نگاهداري و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش به شمار ميآمد.
پ -ايران  :قبل از دوره هخامنشي ،بانكداري به طرز ابتدائي مرسوم بود ولي در انحصار معابد و
شاهزادگان قرارداشت و در زمان هخامنشيان با رونق بازرگاني پول مسكوك رواج يافت .معروفترين اين
بانكها ،بانك اجيبي بود كه تعلق به مهاجرين يهودي مقيم بابل داشت و به كليه امور بانكي نظير قبول
سپرده و اعطاي وام و رهن گرفتن امالك ميپرداخت و سرمايه آن براي خريد و فروش منازل ،احشام،
غالمان و كشتيهاي حامل كاال بكار ميرفت.
ت -روم  :در اوايل تأسيس دولت روم كه وصول مالياتها به شكل مقاطعه به اشخاص واگذار
ميشد ،مأمورين غالباً به شهرها و موسسات دولتي وام ميدادند كه در واقع به نوعي عمليات بانكي
مبادرت ميورزيدند .بانكدارهاي رومي ،گذشته از تبديل پولها به يكديگر ،تعيين عيارآنها ،قبول سپرده و
دادن وام ،امور صندوقداري را نيز براي مشتريان خود انجام ميدادند.
عمليات بانكي بانكداران رومياز بيشتر جهات به عمليات بانكي كنوني ،نظير افتتاح حساب جاري و
مدت دار ،پرداخت بهره به سپردههاي مدتدار ،صدور بروات ،دادن قرضه بانكي اعم از مصرفي و تجاري
با بهرههاي متفاوت ،رهن و صدور اعتبارنامه تجاري شباهت داشته است.
ث -چيــن :بانكداري در چين درقرن ششم قبـل از ميالد رواج داشت و با اختراع كاغذ
( 125سال قبل از ميالد) بانكداري در اين كشور كامالً متحول گرديد .زيرا همين اختراع بود كه براي
اولين بار تهيه اسناد بانكي ،تنظيم محاسبات ،نگاهداري و نقل و انتقال اسناد را به صورتي ارزان و ساده
مقدور ساخت.
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 -2بانكداري در قرون وسطي (از قرن پنجم تا پانزدهم ميالدي)
در قرون وسطي بانكداري و تجارت به مفهوم آنچه در يونان و امپراطوري روم وجود داشت عمالً از
بين رفت و پس از سقوط روم يك سير قهقرايي در عمليات بانكي و ساير مظاهر تمدّن بشري پيدا شد.
عرف بانكداري با انجام برخي عمليات بانكي توسط اقوام مختلف بهخصوص يهوديها با استعداد طبيعي
اين قوم كه بيشتر به فعاليتهاي بانكي پرداخته بودند ،حيات تازهاي يافت ولي با مخالفت و تعصب شديد
مقامات كليسا عليه دريافت ربح از افراد و منع مشروط آن در آيين يهود ،اين فعاليت تقريباً بالمانع و در
برخي از مراكز بهطور انحصاري در اختيار اين قوم قرار گرفت .در آيين مذكور منع دريافت بهره منحصراً
به همكيشان يهودي تعبير و بنابراين عمليات صرافي و بهخصوص دريافت بهره درمقابل دادن قرضه از
افراد غيريهودي بالمانع تلقي گرديده است.

 -3بانكداري در دوره جديد (از قرن پانزدهم به بعد)
دوره جديد با پيشرفت تدريجي تجارت و داد و ستد در سواحل درياي مديترانه بهخصوص در
شهرهاي ونيز و فلورانس آغاز شد و با كشف آمريكا و راهها ي جديد و استقرار روابط بازرگاني بين شرق
و غرب كم كم دامنه فعاليت از سواحل درياي مديترانه به كشورهاي سواحل اقيانوس اطلس مانند فرانسه،
اسپانيا ،پرتغال و انگليس گسترش پيدا كرد .اين پيشرفت توأم با استفاده روز افزون از خدمات بانكي و در
نتيجه ازدياد بانكداران بهخصوص در شهر ونيز بود .فعاليت و قدرت اين بانكداران به قدري توسعه يافت
كه حتي به پادشاهان قرض ميد ادند وهمين توسعه فعاليت و استفاده بيش از حد از قرضه بانكي به
ورشكستگي هاي متعدد درنيمه دوم قرن شانزدهم ميالدي منتهي شد و باالخره منجر به وضع مقررات
خاصي مبني برمنع عمليات بانكداران خصوصي و ايجاد بانكهاي عموميدر اين دوره گرديد.
عالوه بر اين ،ورود طال و ن قره فراوان از آمريكا و آثار پولي آن در كشورهاي مختلف اروپايي از
يك طرف و رفع ممنوعيت دريافت بهره در آيين مسيح بر اثر فتواي جان كالون رهبر پروتستانها ازطرف
ديگر به ازدياد فعاليتهاي بانكي وتكامل آن در اين دوره كمك شاياني نمود.
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فصل دوم  :تاريخچه بانكداري در ايران
 -1بانک جديد شرق :اولين بانكي كه در ايران آغاز به كار كرد  ،بانك جديد شرق بود كه
مركز آن در لندن و حوزه عملياتش مناطق جنوبي آسيا بود .اين بانك بدون تحصيل هيچگونه
امتيازي درسال  1266هجري شمسي ( 1888ميالدي) در تهران محل بانك بازرگاني سابق
فعاليت خود را آغاز و سپس شعبي در شهرهاي تبريز ،اصفهان ،شيراز ،رشت و بوشهر دايرنمود.
اين بانك به سپردههاي ثابت ششماهه  %4و يكساله  %6و به موجودي حساب جاري  %2/5بهره
پرداخت ميكرد .بانك با اين اقدام خود  %12از نرخ بهره را پايين آورد و اولين بار اقدام به
انتشار نوعي پول كاغذي به صورت حواله خزانه براي مبالغ  5قران به باال و قابل پرداخت در
وجه حامل نمود .اين بانك در سال  1269شمسي در مقابل دريافت  22222ليره انگليسي كليه
شعب و اثاثيه بانك را به بانك شاهي واگذار كرد.
 -2بانک شاهي يا شاهنشاهي ايران :صرافان ايراني در مقام مقابله و رقابت با عمليات بانك
جديد شرق برخاستند ،ولي قبل از آنكه نتيجه قطعي اين رقابت حاصل شود ،حريفي زورمند
جاي آن را گرفت و اين حريف بانك شاهي ايران بود كه در سال  1267هجري شمسي(1889
ميالدي) بهموجب امتيازي كه از طرف ناصرالدّين شاه به پاول جوليوس دورويتر (موسّس
خبرگزاري رويتر) اعطاء گرديد به وجود آمد .رويتر قبالً در تاريخ  12مرداد ماه  1251شمسي
( 25ژوئيه  1872ميالدي) در مقابل پرداخت  42.222ليره امتياز عظيميبراي مدت  72سال براي
احداث راهآهن ،حق انحصاري كليه معادن (به جزء طال و نقره و سنگهاي قيمتي) تأسيس
بانك وغيره را به دست آورد .اين امتياز بعدها لغو و امتياز ديگري كه اساس آن تأسيس بانك
شاهي ايران بود به مدت  62سال تحصيل گرديد كه يكي از مواد قرارداد چنين بود :در
صورتي كه دولت علّيه ايران بعد از اين مصمّم بشود كه امتياز بانک ،يا امتياز يک
دستگاه اعتباري را از هرقبيل كه باشد اعطاء كند ،آن امتياز از امروز به حكم اين
قرارنامه محفوظ و ممهور و مخصوص است از براي اين كمپاني كه برجميع
اشخاص وكمپانيهاي ديگرحق رجحان خواهد داشت .يكي از امتيازات بزرگي كه
اين بانك از آن خود كرده بود ،حق انحصاري نشر اسكناس بود .بانك شاهنشاهي هرگز بيش
از  25شعبه در ايران نداشت و تعداد اين شعب برحسب سود و زيان آنها متغيربود ،چنانكه در
سالهاي  1272و  1279و  1299هجري شمسي به ترتيب داراي  15و  18و  21شعبه بوده است.
تمركز حسابهاي دولت و وجوه خزانه در بانك شاهنشاهي و دخالت آن در كليه نقل و
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انتقاالت كشوري و لشگري ،از جمله پرداخت حقوق مأمورين دولت و نظاميان ،به تدريج
اسباب استيالي اين بانك را بر امور مالي كشور فراهم ساخت.
تعادل بين درآمد و مخارج دولت مانع از آن بود كه اولياي امور متوجه عواقب وخيم مداخله
بانك در امور كشور شوند ،ولي در فاصله بسيار كوتاهي از زمان تشكيل بانك شاهنشاهي ،وضع
مالي ايران دچار تزلزل و بحران گرديد و دولت گرفتار كسر درآمد شد .به ناچار وامهايي از
بانك و يا بوسيله بانك مزبور دريافت گرديد و بعضي از منابع درآمد مملكت مانند گمرك
جنوب ،شيالت درياي خزر ،تلگرافخانه و گذرنامه به وثيقه وامها در اختيار بانك درآمد ،در
نيتجه عوايد مزبور بدواً به بانك واصل و پس از برداشت اقساط و نزول طلب ،مازاد آن به
حساب دولت واريز ميشد و در حقيقت قسمت عمده درآمد كشور از اين مجرا عبور ميكرد،
اين شيوه عمل ،بانك شاهنشاهي را در ايران از لحاظ سياسي داراي موقعيتي ممتاز كرد و
سرنوشت دولتها و سياست كشور را به زمان پرداخت عوايد و نحوه برداشت اقساط مطالبات،
وابسته ساخت و حتي پس ازآنكه بانك نفوذ و قدرت بيشتري در اقتصاد ايران بدست آورد،
آثار سوء مداخله بيش از پيش ظاهر گرديد.
بانك شاهنشاهي ايران با همين نام تا بهمن ماه سال  1327هجري شمسي ،به جز حق نشر
اسكناس از ساير حقوق اين امتياز بهرهمند بود و از آن تاريخ كه مدت شصت ساله امتياز مذكور
منقضي شد تا مرداد ماه سال  1331هجري شمسي بدون امتياز و حقوق خاص بنام بانک

انگليس در ايران و خاورميانه به فعاليت خود در ايران ادامه داد.
 -3بانکاستقراضي ايران :پس از واگذاري امتياز تأسيس بانكشاهي ايران به رويتر يكي از
اتباع دولت روسيه به نام ژاك پوليا كوف تأسيس بانك استقراضي را پيشنهاد كرد .اين پيشنهاد
در سال  1269هجري شمسي ( 1892ميالدي) پذيرفته و به موجب امتيازي كه ازطرف
ناصرالدّين شاه صادر گرديد ،براي مدت  75سال به نامبرده اجازه دايركردن شركتي به نام
انجمن استقراضي ايران و حق انحصاري براي حراج عموميداده شد .انجمن استقراضي
ايران ،كه بعدها به بانك استقراضي ايران موسوم گرديد ،طبق ماده  18امتيازنامه مذكور ،از
پرداخت هرگونه حقوق ،باج و ماليات معاف بود و تنها طبق ماده  7آن مكلف بود كه %12
عوايد خالص خود را به خزانه دولت تأديه نمايد.
اين بانك از  22مرداد ماه سال  1321هجري شمسي به دولت ايران تحويل گرديد و به بانک

ايران موسوم گشت و باالخره در سال  1312هجري شمسي به موجب قانون ،اجازه تأسيس
بانك فالحتي و صنعتي (بانک كشاورزي ايران) ضميمه بانك مزبور گرديد.
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 -4بانک سپه  :در ارديبهشت ماه سال  1324هجري شمسي بانكي كوچك با سرمايه و هدف
محدود به نام بانک پهلوي قشون تأسيس و سرمايه اوليه آن مبلغ  3.883.952ريال از محل
موجودي صندوق بازنشستگي درجه داران ارتش تأمين گرديد ،اين بانك بعدها به بانك سپه
تغييرنام يافت و چون صرفاًخدماتمربوط بهارتش را انجامميداد ،لذا بهعنوان اولين بانک
تجاري شناخته ميشود.

تاريخچه تأسيس بانک ملي ايران
تفكر تشكيل بانك با روش جديد بانكداري در ايران با تأسيس بانك دولتي توأماً ظاهرشد .ده سال
قبل از تشكيل بانك شاهنشاهي ( 1258هجري شمسي) حاج محمدحسين امين دارالضّرب يكي از
صرافان بزرگ و روشن بين ،براي ايجاد يك بانك ايراني پيشنهادي به حكومت وقت ارائه نمود كه
متأسّفانه مورد قبول واقع نگرديد.
اين پيشنهاد  ،معرف اهمّيتي است كه در آن زمان محافل اقتصادي و صرافان ايراني براي بانك قائل
بوده و از نقش آن در امور اقتصادي كشور و ايجاد صنايع ،خطوط آهن و تلگراف آگاهي داشته و لزوم
كمك دولت براي تأسيس بانك و جمعآوري پس انداز عموميمورد توجه ايشان بوده است .متأسفانه اين
طرح كه در صورت اجرا مجالي براي بيگانگان در اين زمينه باقي نميگذاشت ،جامه عمل نپوشيد و بانك
شاهنشاهي بهشرحي كه گذشت به صورت بانك دولتي در ايران استقرار يافت.
در پنجم آذرماه سال  1285هجري شمسي هنگاميكه دولت از مجلس شوراي ملي مجوز استقراض
خارجي را درخواست نمود ،احساسات ملي كه از رفتار بانكهاي بيگانه جريحهدار بود ،به هيجان آمده و
نمايندگان ملت به منظور قطع نفوذ سياسي و اقتصادي بانكهاي مزبور و ترميم وضع مالي خزانه ضمن
مخالفت با استقراض خارجي ،تأسيس بانك ملي را خواستار شدند و لذا اجازه تشكيل بانك ،صادر و
اعالن آن چهار روز بعد يعني در تاريخ نهم آذرماه  1285هجري شمسي منتشر گرديد.
خبر تشكيل بانك ملي با سرمايه  15ميليون تومان ( 32كرور) و قابل افزايش تا 52ميليون تومان با
وجد و شعف فوقالعاده عموم ملت روبروشد ،اعالن مذكور در همان روز انتشار ،در مجلس شوراي ملي
قرائت گرديد و نمايندگان ضمن اظهار مسرّت و شادماني ،ثبات قدم و همراهي خود را بار ديگر ابراز
نمودند ،ولي مشكالتي براي مجاهدين اين راه به وجود آمد و تمام كوششها و تالشها را نقش برآب و
اميدها را به يأس مبدّل ساخت و بانك ملي تأسيس نگرديد وتحقّق اين آرزوي بزرگ ملت ايران سالها
به تعويق افتاد.
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چهارده سال پس از آن مجدداً كوششهايي براي نيل به اين مقصود صورت گرفت ،كابينه احمد
قوام (قوام السّلطنه) كه در خردادماه  1322هجري شمسي به مجلس معرّفي شد ،تشكيل بانك دولتي را در
ماده دوم برنامه خود قرارداد ،ولي چون نظر بر اين بود كه بانك ملي از بقاياي بانك استقراضي روس به
وجود آيد و بانك مزبور نيز با وضعي كه به دولت ايران واگذار شده بود قابل احياء نبود ،اين برنامه باز هم
جامه عمل نپوشيد و نتيجهاي حاصل نگرديد.

تأسيس بانک ملي ايران :
پس از بهبود نسبي وضع خزانه مملكت ،با اينكه تجربههاي تلخ گذشته يأس و نااميدي را بر دلها
چيره كرده بود ،ملت ايران بهمنظور تحكيم مباني استقالل سياسي و نجات اقتصاد كشور از نفوذ بيگانگان،
بار ديگر در مقام اجراي افكار ديرين خود ،مبني بر تأسيس بانك ملي برآمد.
باالخره در تاريخ  14ارديبهشت ماه سال  1326هجري شمسي ،قانون اجازه تأسيس بانک ملي

ايران پس از بحث و بررسي نمايندگان مجلس شوراي ملي به تصويب نهايي رسيد .با آنكه افكار
عموميمايل به اجراي سريع قانون بود ،امّا باتوجه به تجربيات گذشته ،رعايت احتياط در هرگام ،شرط
الزم براي موفقيت بود به اين ترتيب تهيه مقدمات ،شروع كار را قريب شانزده ماه به تعويق انداخت .پس
از آنكه در شانزدهم آبانماه سال  1326هجري شمسي ،قانون اجازه استخدام متخصصين بانكي از اتباع
سوئيس يا آلمان به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد ،دكتر كورت ليندن بالت به خدمت بانك دعوت و
به رياست آن گمارده شد و اساسنامه بانك درسيام خردادماه  1327هجري شمسي به تصويب هيئت
وزيران و درچهاردهم تيرماه همان سال ،به تصويب كميسيون ماليه مجلس شوراي ملي رسيد و مقدمات
كار از هرجهت فراهم شد .بدين ترتيب بانک ملي ايران با سرمايهاي ناچيز به مبلغ بيست ميليون
ريال كه فقط هشت ميليون ريال آن نقداً پرداخت شده بود ،تأسيس شد و از روزشنبه27

شهريورماه سال  2307هجري شمسي( 8سپتامبر  )1928بدون تشريفات در تهران (محل فعلي ادارات
مركزي) شروع بكاركرد.
سرمايه بانك به موجب قانون مصوب تيرماه سال  1314هجري شمسي،به مبلغ سيصدميليون ريال

افزايش يافت و با آنكه دامنه عمليات بانك هرروز وسعت مييافت و برمبلغ اندوختهها نيز افزوده ميشد،
ليكن اصل سرمايه هم چنان ثابت ماند تا باالخره در تاريخ دوازدهم مهرماه سال  1331هجري شمسي،
سرمايه اين بانك به دوميليارد ريال افزايش يافت.

عمليات و وظايف بانک ملي ايران
گرچه طبق ماده اول قانون اجازه تأسيس ،وظيفه بانك ملي ايران پيشرفت امور تجارت ،فالحت و
صناعت اعالم گرديد ،ليكن به تدريج ،قانون گذار وظايف گوناگوني به بانك ملي محول نمود و اين
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بانك را از صورت يك بانك عادي خارج و به بانك مركزي كشور تبديل ساخت .بهطوري كه عالوه بر
فعاليت عادي بانكي از قبيل افتتاح انواع حسابها ،تنزيل اوراق و اسناد تجاري ،خريد و فروش ارزهاي
خارجي ،قبول بروات براي وصول ،تخصيص اعتبار در حساب جاري ،وارد كردن طال و نقره و خريد و
فروش آن ،اعطاي وام و قرض ،تعيين نرخ زر و سيم ،تخصيص اعتبار ،ضمانت اشخاص و شركتها و
بنگاههاي خصوصي ،نگهداري حسابها در خارج از كشور و تحصيل اعتبار در خارج و . . .امور ديگري
نيز از جمله موارد زير به وظايف بانك ملي اضافه گرديد:
 -1عمليات بانكي خزانه دولت و صندوق ادارات و بنگاههاي دولتي و شهرداريها و موسسات
وابسته به دولت و نگاهداري محاسبات آنها
 -2نقل و انتقال وجوه ،اعطاي وام به دولت و مؤسسات عموميو شهرداريها با مجوز مجلس شوراي
ملي
 -3نشر اسكناس ،حق نظارت و مداخله در امور ارزي كشور ،حفظ موازنه ارزي و نظارت بر اجراي
كليه قوانين و مقررات مربوط به ارز و نگهداري حساب درآمد و هزينه ارزي اعم از بازرگاني و
غيربازرگاني
 -4بازرسي دفاتر و اسناد بانكهاي مجاز از نظر مقررات ارزي ،عضويت در صندوق بينالمللي پول
و بانك بين المللي ترميم و توسعه
 -5جذب سرمايههاي خارجي ،سياستهاي پولي و اعتباري و همچنين حق نظارت بر ساير بانكها

نشـر اسكنـاس
يكي ا ز اقدامات مهم و اساسي بانك ملي ايران خارج ساختن كنترل اقتصاد پولي ايران از دست
بانكهاي خارجي بود كه در ازاء پرداخت  222.222ليره انگليسي به بانك شاهنشاهي ،امتياز انتشار
اسكناس از بانك مذكور سلب و حق انحصاري انتشار اسكناس در اختيار بانک ملي ايران
قرارگرفت.

بدين ترتيب حق نشر اسكناس كه يكي از اركان استقالل كشور و از مهمترين وسايل هدايت اقتصاد
بود ،پس ازتقريباً  43سال ازدست بيگانگان خارج وبه ملت ايران بازگشت و از اول فروردين ماه سال1311
هجري شمسي ،اسكناسهاي جديد بانك ملي ايران بهجريان گذاشته شد.
اول فروردين  2322هجري شمسي در تاريخ اقتصادي ايران و همچنين در تاريخ بانک
ملي ايران روزي درخشان محسوب مي شود از اين تاريخ اين موسسه ملي به بانک ناشر اسكناس
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مبدّل شد و اختيارات و قدرت بيشتري براي انجام وظايف محوله و هدايت و رهبري اقتصاد ايران به
دست آورد و توانست نقش موث ري در تسهيل رشد و نمو اقتصادي و صيانت منافع كشور ايفا نمايد.
بانك ملي ايران تا قبل از سال  1329هجري شمسي ،نقش بسيار حساسي در ايجاد و تكامل خدمات
بانكي در ايران به عهده داشت .تا پايان جنگ جهاني دوم اين مؤسسه تنها بانك عمده دولتي بود كه به
تشكيل شركتها و سازمانهاي تجارتي اعم از دولتي و غيردولتي كمكهاي قابل توجهي نمود .از سال
 1329هجري شمسي به بعد ،بانكها ي خصوصي ايران با استفاده از مقررات قانون تجارت و به صورت
شركتهاي سهاميتأسيس و شروع به فعاليت بانكي نمودند .با اليحه قانوني بانكها ،مصوب سال 1333
هجري شمسي ،بانكهاي ديگري در ايران بهخصوص بانكهاي مختلط ايراني وخارجي تأسيسشدند و
تعداد بانكها درسال  1342هجري شمسي ،به  28بانك دولتي ،خصوصي و مختلط رسيد .افزايش تعداد
بانكها در اين دوره موجب ازدياد رقابت بين بانكهاي قديميو جديدالتأسيس شد .چون از طرفي توسعه
دامنه عمليات و فعاليتهاي بانك ملي ايران و وظايف و مسئوليتهايي كه به عهده داشت آن را به عنوان
يكي از مجهّزترين بانكهاي تجاري تبديل مينمود و از طرف ديگر با تنظيم و اجراي سياست پولي و
بانكي فعاليتهاي بانكهاي ديگر را تحت كنترل و نظارت قرار ميداد ،لذا فكر تدوين قانون جامع پولي
و بانكي كشور و جدانمودن فعاليتها ي غيرانتفاعي بانك ملي ايران و متمركز شدن آن در سازمان مستقل
ديگري مورد توجه قرارگرفت و باالخره در هيجدهم مردادماه سال  1339هجري شمسي ،وظايف و
عمليات غيرتجاري بانك ملي به بانك مركزي ايران محول گرديد.

اهداف و وظايف بانکها
در آغاز فعاليت ،بانكها سه وظيفه اساسي داشتند:
 -1شناختن پولهاي گوناگون (درسيستم فلزي)
 -2تعيين وزن و عيار هر پول و نسبت برابري پولها و معاوضه آنها با يكديگر
 -3نگهداري پولهاي فلزي اشخاص (طال و نقره) در محلهاي امن
بانكداران قديميعالوه بر وظايف فوق در ابتداي كار ،خود را موظف ميديدند در مقابل سپرده
اشخاص ،رسيد بدهند كه همين رسيد مقدّمه نقل و انتقال پول گرديد و با گذشت زمان ،تحولي در
تكامل بانكداري به وقوع پيوست .بانكداران متوجه شدند تمام صاحبان امانات و سپردهها در يك زمان
براي دريافت وجوه خود به بانك مراجعه نميكنند و هميشه مقدار قابل توجهي از سپردهها نزد بانك باقي
ميماند .بانكداران توانستند از محل سپردههاي مردم به متقاضيان وام داده و قدرت خريد آنان را در اختيار
اشخاص ديگري كه اعتبار آنها براي بانكدار مسلم بود ،قرار دهند و از اين راه براي بانك و همچنين
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صاحبان سپرده ،درآمد ايجاد نمايند .تغيير فاحش ديگري كه از مهمترين تحوالت در دوره بانكداري
است ايجاد بانكها به صورت شركت سهاميبود كه بعدها توسط دولت ،ملي اعالم گرديدند.
پيشـرفت سريع و افـزايش قدرت مالي بانكهاو در نتيجـه تسلط آنها بر بـازارهاي پولي جهان،
حاصل رشد اقتصادي و توسعه روابط بين المللي به دليل رفع نيازهاي مادي فزاينده جامعه امروزي
ميباشد .تفكيك بانكها به بانك مركزي ج.ا.ا و بانكهاي ديگر (تجاري ،صنعتي ،معدني ،كشاورزي)
نيز خود مويد لزوم اين تقسيم و تعيين اهدافي است كه انجام آن به بانكها محول گرديده است .بنابراين
وظايف كليه بانكهاي خصوصي يا دولتي (بجز بانكهاي مسكن و كارگشائي) بهصورت اختصار به قرار
زير ميباشد:
 -1قبول سپرده (ديداري ،مدت دار)
 -2اعطاي تسهيالت
 -3خريد و فروش فلزات قيمتي
 -4اجاره صندوق امانات
 -5نقل و انتقال پول
 -6نگاهداري و انجام امور مربوط به اوراق بهادار
 -7انجام عمليات بورس
 -8ضمانت نامه بانكي
 -9خدمات اماني كه عبارتند از قبول قيموميت ،وصايت و وكالت.

بانک مركزي جمهوري اسالميايران و وظايف آن
اين بانك با سرمايهاي معادل  3/6ميليارد ريال ،به منظور تنظيم حجم پول و اعتبار و نظارت بر سيستم
بانكي كشور در تاريخ هيجدهم مرداد ماه سال  1339هجري شمسي تحت عنوان بانک مركزي با
اهداف زير تأسيس گرديد:
الف) وظيفه انتشار اسكناس و سكههاي فلزي رايج كشور
ب) حفظ ارزش پول و موازنه دريافتها وپرداختها
پ) تسهيل مبادالت بازرگاني
ت) كمكبهرشداقتصادي كشوربراساسنظارتبرعمليات بانكهاوموسسات اعتباري
ث) تنظيم مقررات مربوط به معامالت ارزي و طال
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اركان بانک مركزي
اركان بانك مركزي جمهوري اسالميايران به شرح زير ميباشد:
 -1مجمع عمومي
 -2شوراي پول و اعتبار
 -3هيأت عامل
 -4هيأت نظارت اندوخته اسكناس
 -5هيأت نظار
حال به تشكيالت ساختاري و وظايف هر يك از اركان فوق ميپردازيم:
 -2مجمع عموميبانک مركزي جمهوري اسالميايران
اعضاي اين مجمع متشكل است از:


رئيس جمهور (رياست مجمع)



وزير امور اقتصادي و دارايي



معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور



دو نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران

تبصره  -1رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالميايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تأييد مجمع
عموميبانك مركزي و با حكم رئيس جمهور منصوب ميگردد.
تبصره  -2قائم مقام بانك مركزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالميايران و پس از
تأييد مجمع عموميبانك مركزي و با حكم رئيس جمهور منصوب ميشود.
وظايف مجمع عمومي


رسيدگي و تصويب ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسالميايران



رسيدگي و اتخاد تصميم نهايي نسبت به گزارشهاي هيأت نظار



رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانك
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انتخاب اعضاي هيأت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي



ساير وظايفي كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عموميگذارده شده است.

 -2شوراي پول و اعتبار
اعضاي اين شورا عبارتند از:


وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي



رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالميايران



معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي



دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
1



وزير بازرگاني



دادستان كل كشور يا معاون وي



رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن



رئيس اتاق تعاون



نمايندگان كميسيونهاي "امور اقتصادي" و " برنامه و بودجه و محاسبات" مجلس شوراي
اسالمي(هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك مركزي خواهد بود و هر يك از اعضاي خبره شوراي پول و اعتبار
هر دو سال يك بار تغيير مييابند و انتخاب مجدد آنها بالمانع ميباشد.
وظايف و اختيارات شوراي پول و اعتبار
شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي جمهوري
اسالميايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهده دار وظايف زير است:


رسيدگي و تصويب سازمان  ،بودجه  ،مقررات استخدامي و آييننامههاي داخلي بانك مركزي
جمهوري اسالميايران

 1به موجب قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون ،كار ورفاه اجتماعي و صنعت ،معدن و تجارت ،مصوب  1392/4/8مجلس شوراي اسالمي،
ادغام سه وزارتخانه تعاون ،كار و امور اجتماعي و رفاه و تامين اجتماعي و دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني به ترتيب دو
وزراتخانه تعاون ،كارو رفاه اجتماعي و صنعت ،معدن و تجارت تشكيل شد و تمام وظايف و اختياراتي كه طبق قوانين بر عهده
وزارتخانهها و وزيران ياد شده ،بوده است به دو وزارتخانه جديد و وزيران آنها منتقل شد.
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رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي جمهوري اسالميايران براي طرح در
مجمع عمومي



رسيدگي و تصويب آييننامههاي مذكور در قانون پولي و بانكي



اظهارنظر در مسايل بانكي ،پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربـوط به
وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري كه از طرف دولت به شورا ارجاع ميشود.



ارائه نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي ،پولي و اعتباري كشور كه به نظر شورا در
وضعيت اقتصادي و به ويژه در سياست اعتباري كشور موثر خواهد بود.



اظهار نظر درباره هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالميايران در
حدود قانون به شوراي مذكورمحوّل ميشود.

 -3هيأت عامل
هيأت عامل بانك مركزي جمهوري اسالميايران مركب است از:


رئيس كل



قائم مقام



دبيركل بانك



سه نفر معاون

وظايف و اختيارات هيأت عامل
الف -رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بهعنوان باالترين مقام اجرايي و اداري ،عهدهدار
كليه امور بانك به استثناء وظايفي است كه به موجب قانون پولي و بانكي و اصالحيههاي بعدي به عهده
اركان بانك گذارده شده است .همچنين وي مسئول حسن اداره امور بانك و موظف به اجراي قوانين و
آييننامههاي مربوط به آن ميباشد .رئيس كل بانك ،نماينده بانك در كليه مراجع رسميداخلي و
خارجي با حق توكيل ميباشد.
ب -قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسالميايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و پس از تأييد
مجمع عموميبانك مركزي جمهوري اسالميايران با حكم رئيس جمهور منصوب ميشود.
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ج -دبيركل بانك به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تصـويب مجـمع عموميمنصوب ميگردد و
سرپرستي دبيرخانه شوراي پول و اعتبار را نيز به عهده دارد و همچنين دادستان هيأت انتظاميبانكها
ميباشد.
د -معاونان بانك از طرف رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالميايران منصوب و وظايف آنان بوسيله
نامبرده تعيين ميشود.

 -2هيأت نظارت اندوخته اسكناس


هيأت نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل ميشود:



رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالميايران يا معاون وي



دو نماينده مجلس شوراي اسالميبه انتخاب مجلس



دادستان كل كشور يا معاون وي



خزانه دار كل كشور



رئيس كل ديوان محاسبات



رئيس هيأت نظار

وظايف هيأت نظارت اندوخته اسكناس
 نظارت بر حسن اجراي مفاد ماده  5قانون پولي و بانكي كشور از طريق تحويل و نگهداري
اسكناسهاي چاپ شده
 نگهداري حساب داراييهاي موضوع ماده  5قانون فوق الذكر و صورت جواهرات ملي
تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانك
 نظارت بر معدوم كردن اسكناسهايي كه بايد از جريان خارج شوند.
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 -5هيأت نظار
هيأت نظار مركب از يك نفر رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور
حسابداري و يا بانكي با داشتن حداقل ده سال سابقه كار ميباشد كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و
دارايي و تصويب مجمع عموميبراي مدت  2سال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.
وظايف هيأت نظار


هيأت نظار مسئول رسيدگي به حسابها و تعهدات بانك مركزي جمهوري اسالميايران است
كه نسبت به صحـت اين حسابها و تعهدات اظهار نظر ميكند.



رسيدگي به ترازنامه پايان سال بانك مركزي جمهوري اسالميايران و تهيه گزارش براي مجمع
عموميساالنه



رسيدگي به صورت ريز داراييها و بدهيها و خالصه حسابهاي بانك و گواهي آنها براي
انتشار



رسيدگي به عمليات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازين قانوني
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فصل سوم  :تحول بانكداري در ايران
مهمترين تحوالت نظام بانكي بعد از انقالب اسالميعبارتند از:
 -1ملي شدن بانكها
 -2ادغام بانكها
 -3حذف ربا از سيستم بانكي

 -2ملي شدن بانکها
مقدمه :در آستانه پيروزي انقالب اسالمي ،نظام بانكي ايران به كلي مضمحل و از هم پاشيده بود.
عواملي نظير انتقال سرمايهها به خارج از كشور ،توسط سرمايهداران وابسته كه خود موسس بانكهاي
خصوصي و يا سهامداران عمده آنها بودند ،سلب اعتماد مردم نسبت به بانكها و هجوم آنان براي بازپس
گرفتن سپردههاي خود ،وصول نشدن مطالبات بانكها كه عالوه بر نامشخص بودن وضع بدهكاران عمده،
موجب تعطيلي بسياري از فعاليتهاي اقتصادي گرديد و باالخره كاهش ارزش داراييها اغلب بانكهاي
خصوصي را در وضعي قرار داده بود كه علي رغم كمكهاي بانك مركزي ج.ا.ا عملياتشان متوقف و يا
خطر ورشكستگي آنها را تهديد مينمود ،به طوريكه حتي قادر به پرداخت چكهاي با مبالغ جزيي هم
نبودند .درتاريخ هفدهم خرداد ماه  2358شمسي ،طبق مصوّبه شوراي انقالب براي حفظ حقوق و
سرمايههاي ملي و به كارانداختن چرخهاي توليدي كشور و تضمين سپردهها و پس اندازهاي مردم در
بانكها ،بانكهاي ايران ،ملي اعالم شدند.
ملي كردن بانكها يكي از اقدامات اساسي شوراي انقالب اسالميبود كه ملت ايران آنرا تأييد
كردند .اين اقدام گام موثري در جهت حصول استقالل اقتصادي و سياسي و قطع وابستگي به سرمايههاي
خارجي بود .چرا كه نفوذ سرمايههاي خارجي از طريق مشاركت در سرمايههاي بانكها و همچنين
تأسيس بانكهاي متعدد ،توسط سرمايهداران بزرگ داخلي عمالً منجر به اعمال نفوذ شديد خارجيان و
ايادي داخلي آنها در تصميمگيريهاي بنيادي در رشتههاي مختلف توليدي و اقتصادي كشور گرديده و
تركيب نامتجانسي به شكل كلي و اساسي اقتصاد كشور داده بود.
بهطور كلي در سيستم بانكي كشورجمعاً  28بانك مشمول قانون ملي شدن بانكها گرديدند .از اين
تعداد در  13بانك ،خارجيها سهيم بودند و  15بانك ديگر ،مالكيت ايراني داشتند.
هدف دولت از ملي كردن بانكها ،به عهده گرفتن اداره امور بانكها تحت ضرورتهاي اجتماعي
و اقتصادي ،حفظ منافع ،مصالح جامعه و كشور بوده است.
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بنابراين ملي كردن بانكهاي مذكور مبتني بر ضوابطي بود كه مجدداً شرايط نامساعد مالي بانكها
بر مردم تحميل نشود و ضمن تضمين بازپرداخت سپردههاي مردم ،منتهي به استقرار يك سيستم صحيح
بانكداري در كشور گردد تا اين سيستم بتواند از جنبه ربوي خارج شده و در خدمت پيشبرد اهداف
اقتصادي و اجتماعي قرارگيرد.
با توجه به شرايط فوق ،اليحه قانون ملي شدن بانکها در تاريخ هفدهم خرداد ماه 2358

هجري شمسي ،توسط شوراي انقالب اسالميتصويب گرديد.
بر اساس اليحه مذكور  28بانك و  16شركت پس انداز و وام مسكن و  2شركت سرمايهگذاري،
ملي اعالم شدند.

قانون ملي شدن بانکها
ماده  -1براي حفظ حقوق وسرمايههاي ملي  ،به كارانداختن چرخهايتوليديكشور و تضمين
سپردهها و پساندازهاي مردم در بانكها ،ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط و با توجه به:
ـ نحوه تحصيل درآمد بانكها و انتقال غيرمشروع سرمايهها به خارج
ـ نقش اساسي بانكها در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعي اقتصاد كشور با مؤسسات بانكي
ـ مديون بودن بانكها به دولت و احتياج آنها به سرپرستي دولت
ـ لزوم هماهنگي فعاليت بانكها با ساير سازمانهاي كشور
ـ لزوم سوق دادن فعاليت بانكها در جهت اداري و انتفاعي اسالمي
از تاريخ تصويب اين قانون ،كليه بانكها ملي اعالم ميگردد و دولت مكلف است بالفاصله نسبت
به تعيين مديران بانكها اقدام نمايد.
ماده  -2از اين تاريخ تنها امضاء مديراني كه از طرف دولت براي بانكها معين ميگردند داراي
اعتبار قانوني ميباشد.
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اركـان بانکها
به دنبال ملي شدن بانكها ،لزوم تجديد نظر در اركان بانكها مطرح گرديد .لذا اليحه قانون
اداره امور بانکها در تاريخ سوم مهرماه  1358هجري شمسي به تصويب شوراي انقالب اسالميرسيد
كه به موجب اين اليحه اركان بانكها به شرح ذيل مشخص گرديد:
ـ مجمع عموميبانكها
ـ شوراي عالي بانكها
ـ هيأت مديره هر بانك
ـ مديرعامل هر بانك
ـ بازرسان قانوني هربانك

مجمع عموميبانکها
اعضاء مجمع عموميبانكها از  6عضو به شرح زير تشكيل ميشود:
 -1وزير امور اقتصادي و دارايي
 -2وزير صنعت ،معدن و تجارت
 -3وزير جهاد كشاورزي
 -4معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
 -5وزير راه و شهرسازي
 -6وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
رياست مجمع عموميبانكها با وزير امور اقتصادي و دارايي و در غياب وي با وزير صنعت،معدن و
تجارت است .مجمع عموميبانكها به دوصورت عادي و فوقالعاده تشكيل ميگردد.

وظايف مجمع عموميعادي بانکها
 -1استماع گزارش ساالنه هر بانك و رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي
قبل ،صورت دارايي ،ديون و صورت حساب دوره عمل ساالنه و تصويب ترازنامه و بودجه آن.
-2

رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره اندوخته هريك از بانكها و تصويب سود ويژه.

-3

انتخاب اعضاي هيئت مديره بانكها بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي.

 -4انتخاب مديران عامل بانكهاي تخصصي به پيشنهاد وزير مربوطه و انتخاب مديران عامل
بانكهاي تجاري به پيشنهاد وزيرصنعت،معدن و تجارت.
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احكام مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بانكها با امضاء وزير امور اقتصادي و دارايي صادر

-5

خواهدشد.
-6

انتخاب بازرسان قانوني هريك از بانكها

-7

تصويب اساسنامه هريك از بانكها

 -8تصويب آييننامههاي استخدامي ،مالي ،اداري و معامالتي
اتخاذ تصم يم نسبت به هرگونه مسائل ديگر مربوط به عمليات بانكي كه از طرف شوراي عالي

-9

بانكها به مجمع عموميپيشنهاد ميشود.
جلسات مجمع عموميعادي بانكها ،حداقل سالي يك مرتبه تا پايان تيرماه هر سال تشكيل
خواهدشد.

وظايف مجمع عموميفوق العاده
هرگونه تغيير در مواد اساسنامه هريك از بانكها ،كاهش يا افزايش سرمايه هريك از بانكها،
تأسيس ،انحالل يا ادغام آنها از وظايف مجمع عموميفوقالعاده ميباشد.

شوراي عالي بانکها

2

شوراي عالي بانكها از  9عضو به شرح زير تشكيل ميشود :
 -1رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالميايران
 -2مديرعامل بانك ملي ايران
 -3نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي
 -4نماينده معاون رئيس جمهور و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
 -5نماينده وزارت راه و شهرسازي
 -6نماينده وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 -7نماينده وزارت جهاد كشاورزي
 -8نماينده وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي

 1با تصويب مجلس شوراي اسالميو به منظور ارتقاء كارآيي و تناسب اختيارات و مسئوليتها در مديريت بانك ،شوراي عالي بانكها
حذف شده و اختيارات آن به هيأت مديره بانكها واگذار شده است.
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رياست شوراي عالي بانكها با رئيس كل بانك مركزي ج.ا.ا است .عضويت افراد مذكور در
رديفهاي  3تا  9مدت  2سال و انتخاب مجدد آنان بالمانع ميباشد .جلسات شورا حداقل هر هفته يكبار
به دعوت رئيس شورا و با حداقل سه نفر از اعضاء آن تشكيل ميگردد.

وظايف و اختيارات شوراي عالي بانکها
 -1پيشنهاد انتخاب اعضاي هيأت مديره بانكها به مجمع عمومي
 -2اظهار نظر مشورتي در مورد انتخاب مديران عامل بانكها
 -3ايجاد هماهنگي درامور بانكها
 -4تهيه آييننامه استخداميو ساير آييننامههاي مالي ،اداري و معامالتي مربوط به امور بانكها براي
تصويب مجمع عمومي
 -5رسيدگي به بودجه هريك از بانكها براي تصويب مجمع عمومي
 -6اظهار نظر نسبت به ترازنامه ،حساب سود و زيان و گزارش ساالنه هريك از بانكها براي تقديم
به مجمع عمومي
 -7اظهار نظر نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه هريك از بانكها
 -8كسب اطالعات الزم در امور بانكها از بانكها و بررسي گزارشهائي كه هيأت مديره هريك
از بانكها به شوراي عالي ارسال ميدارد
 -9اتخاذ سياست كلي در مورد تأسيس انحالل شعب يا هر واحد بانكي ديگر در هر نقطه از ايران يا
خارج ازكشور
 -12اظهارنظر نسبت به تغيير مواد اساسنامه هريك از بانكها و پيشنهاد آن به مجمع عموميبانكها
 -11اتخاذ تصميم درباره سياستهاي كلي اقتصادي ،اعتباري و اداري بانكها و ساير مسائل مربوط
به اداره امور بانكها
 -12كوشش و ابتكار در حسن اداره بانكها ،بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و
اقتصاد كشور و افزايش درآمدها بر طبق موازين اسالمي

هيأت مديره
هيأت مديره داراي كليه اختيارات الزم براي اداره اموربانك ،باتوجه به موضوع و هدف مندرج در
اساسنامه ميباشد ،مگر در مواردي كه به موجب قانون و يا اساسنامه ،اخذ تصميم در مورد آنها در
صالحيت مديرعامل ،شورايعالي يا مجمع عموميبانكها باشد.
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هيأت مديره به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عموميبانكها انتخاب
ميگردند .احكام انتصاب اعضاء هيأت مديره توسط وزير امور اقتصادي و دارايي صادر و ابالغ ميگردد.

مديرعامل
مديرعامل باالترين مقام اداري و اجرائي بانك است كه در بانكهاي تجاري بنا به پيشنهاد وزير
صنعت ،معدن و تجارت ،نظر مشورتي شوراي عالي بانكها و تصويب مجمع عموميبانكها انتخاب
ميگردد .مديرعامل رياست جلسات هيأت مديره را برعهده داشته و حكم مشاراليه نيز همانند ساير اعضاء
هيأت مديره توسط وزير امور اقتصادي و دارايي صادر و ابالغ ميگردد.
نكته  :مدير عامل بانكهاي غيردولتي از طرف هيأت مديره انتخاب ميشود.
بازرسان قانوني
مجمع عموميبانك هرسال يك بازرس اصلي و يك بازرس عليالبدل براي مدت يكسال انتخاب
مينمايد .عزل يا تجديد انتخاب بازرس مانعي ندارد .بازرس عليالبدل در غياب بازرس اصلي وظايف
بازرسي را انجام ميدهد.
وظايف بازرسان قانوني به قرار زير است :
الف -نظارت بر اجراي مقررات اساسنامه و آييننامه بانك و ساير مقررات
ب -رسيدگي و اظهارنظر نسبت به حسابها ،ترازنامه ساالنه بانك و حساب سود و زيان با گواهي
صحت ارقام و تهيه گزارشهاي الزم جهت تقديم به شوراي عالي بانكها
پ -رسيدگي به دفاتر و حسابهاي بانك و گواهي خالصه حسابهايي كه هرماه به بانك مركزي
ج.ا.ا ارسال ميشود.
بازرس حق مداخله مستقيم در امور اداري و معامالت بانك را نداشته ولي ميتواند نظريات خود را
به صورت مكتوب به مديرعامل يا هيأت مديره اطالع دهد.
بازرس ميتواند براي انجام وظايف خود ،در هر زمان به كليه دفاتر و اسناد و دارايي بانك رسيدگي
نموده و در اين مورد از هيأت مديره اطالعات را دريافت نمايد .هيأت مديره تسهيالت الزم را در اين
خصوص فراهم خواهد نمود.
 1طبق قانون تشكيل سازمان حسابرسي مصوب  ،1362/12/5انجام وظايف بازرسي قانوني و امور حسابرسي ساالنه بانكها ،موسسات و
شركتهاي دولتي در انحصار سازمان حسابرسي ميباشد.
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 -2ادغام بانکها
مقدّمه :طي سالهاي گذشته ،نظام بانكي ايران همراه با رونق كاذب اقتصادي ،عمليات و تشكيالت
خود را گسترش داد ،ولي نتيجه اين گسترش متناسب با نيازهاي واقعي اقتصادي كشور نبوده و بيشتر در
جهت تأمين مقاصد سودجويانه سرمايهداران وابسته بوده است.
ملي كردن بانكها از اقدامات بسيار مهميبود كه ميتوانست موجبات نيل به استقالل اقتصادي و
مالي را فراهم آورد ،زيرا با قطع ايادي سرمايهداران وابسته از كنترل نظام بانكي ،امكان برقراري يك
سيستم پولي و اعتباري مستقل ملي بوجود آمده و با از بين بردن انگيزه سودجوئي شخصي در فعاليتهاي
بانكي و جايگزين نمودن نفع عموميجامعه ،زمينه مناسب براي هدايت منابع حاصل از پساندازها در مسير
برنامههاي ملي توسعه اقتصادي فراهم گرديد .بديهي است كه انتقال مالكيت بانكهاي خصوصي به دولت
كه موجب ورشكستگي آنها ميگرديد ،به تنهايي براي تجهيز نظام بانكي كشور و سوق دادن آن درجهت
تأمين هدفهاي اقتصادي ملي كافي نبوده ،لذا پس از ملي كردن بانكها و مؤسسات اعتباري ادغام بانكها
ضرورت يافت.
در اجراي ماده  17اليحه قانوني اداره بانكها كه در تاريخ سوم مهرماه  1358هجري شمسي به
تصويب شوراي انقالب اسالمي رسيد ،اليحه ادغام بانكها نيز ،توسط مجمع عموميبانكها تصويب
گرديد .بر اين اساس بانكهاي تجاري كشور بهشرح زير ميباشند:
 -2بانک ملي ايران
 -2بانک سپه
 -3بانک رفاه كارگران :اين بانك مجاز به انجام كليه عمليات بانكهاي تجاري است و در
بعضي از اسناد اين بانك نشان ثبتي ديده ميشود كه حاكي از تالش گذشته بانك در حمايت از
گروه كارگران كشور به ويژه در مناطق كارگري بوده و اكنون نيز با تغييراتي كه در نظر است
انجام شود اميد ميرود اسم بانك بيش ازپيش با محتويگردد.
 -4بانک تجارت :از ادغام بانكهاي ايران و انگليس ،اعتبارات ايران ،ايران و خاورميانه ،ايران و
هلند ،بازرگاني ايران ،ايرانشهر ،صنايع ايران ،شهريار ،ايرانيان ،كار ،بين المللي ايران و ژاپن و
روس و ايران تشكيل گرديده است.
 -5بانک ملت :از ادغام بانكهاي تهران ،پارس ،داريوش ،اعتبارات ،تعاوني و توزيع ،ايران
وعرب ،بين المللي ايران ،عمران ،بيمه ايران ،تجارت خارجي ايران و بانك فرهنگيان تشكيل شده
است.
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به منظور ايجاد هماهنگي در ضوابط اعطاي تسهيالت و اجراي سياست واحد و پيشبرد فعاليتهاي
تخصصي در زمينه مسكن ،كشاورزي و صنعت و معدن ،بانكهاي تخصصي ملي شده در بانكهاي
مشابه دولتي در رشته مربوط به ترتيب زير ادغام شدند:
 -6بانک صنعت و معدن  :از ادغام بانكهاي اعتبارات صنعتي ،توسعـه صنعتـي و معـدني ايران،
توسعه سرمايهگذاري ايران ،شركت سرمايهگذاري بانكهاي ايران ،صندوق ضمانت صنعتي و
صندوق معدن تشكيل شده است ،اين بانك فعاليتهاي صنعتي كوچك در شهرستانها را به
بانكهاي استان واگذار مينمايد.
 -7بانک مسكن  :از ادغام بانكهاي رهني ايران ،ساختمان ،شركت سرمايهگذاري ساختماني
بانكهاي ايران و شركت پسانداز و وام مسكن كورش ،اكباتان ،پاسارگاد و درشهرستانها،
شركتهاي پسانداز و وام مسكن مشهد ،تبريز ،شيراز ،اصفهان ،اهواز ،گيالن ،همدان،
كرمانشاه ،مازندران ،گرگان ،سمنان و آبادان تشكيل شده است.
 -8بانکكشاورزي  :از ادغام بانك توسعه كشاورزي ايران ،بانك تعاون كشاورزي ايران وكليه
مؤسسات اعتباري وابسته به وزارتكشاورزي وعمران روستائي به وجودآمدهاست.
 -9بانک صادرات ايران :بانك صادرات فعاليت خود را مانند گذشته در تهران ادامه داده و در
خارج از مركز تحت عنوان بانک استان فعاليت دارد .بانكهاي استان با استفاده از كليه شعب
بانك صادرات در هر استان و براي نيل به اهداف زير تشكيل گرديد:
الف :جلب پس اندازهاي افراد و هدايت آنها به سمت سرمايهگذاريهاي مولد در رشتههاي صنايع
كوچك و متوسط ،حرف و مشاغل كشاورزي و بازرگاني
ب  :كمك به سياست عدم تمركز و جلب حمايت و همكاري شوراها و مردم استان در توسعه اقتصادي
پ  :جلوگيري از مراجعه مكرّر سرمايهگذاران ،بازرگانان و كسبه به تهران
ت  :كمك به سرمايهگذاران محلي و توسعه اطالعات در سرمايهگذاريهاي مولد
تبصره  -1بانكهاي استان عالوه بر تجهيز پساندازهاي محلي ،از اعتبارات ارزان قيمت بانك مركزي
ج.ا.ا و نيز كمكهاي بودجه عموميدولت(بهصورت پرداخت قسمتي ازهزينه وامهاي تخصصي در
جهت سياست دولت) برخوردار گرديدند.
تبصره  -2بانكهاي گسترش خزر ،آذربايجان و خوزستان به ترتيب در بانكهاي استاني مربوطه ادغام و
كاركنان آنها در كليه استانها تقسيم شدند.
بانكهاي استان در ابتداي فعاليت ازهرلحاظ مستقل بوده ولي در جلسه مجمع عموميبانكها در
تاريخ بيست و چهارم آذرماه  1368شمسي ،موافقت شد كه :كليه سهام بانكهاي استان متعلق به
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بانك صادرات بوده و عزل و نصب مديرعامل و هيئت مديره بانكهاي استان جزء وظايف و
مسئوليتها و اختيارات بانك صادرات (كه بوسيله مديرعامل و هيئت مديره انجام ميشود) قرار
گيرد .بنابراين مجمع عموميبانك استان متشكل از پنج نفر ميباشد كه از بين كاركنان بانك
صادرات ايران و مطلعين و صاحب نظران اقتصادي محلي و مردمي ،توسط مديرعامل بانك صادرات
ايران انتخاب ميگردند.
 -12بانک توسعه صادرات  :اساسنامه بانك توسعه صادرات با سرمايهاي معادل پنجاه ميليارد
ريال در تاريخ نوزدهم تيرماه  1372هجري شمسي ،با هدف زيربه تصويب رسيد:
كمك به توسعه صادرات كشوروگسترش مبادالت تجاري و اقتصادي با ديگر كشورها.
بانك توسعه صادرات براي دستيابي به هدف خاص خود فعاليتهاي زير را درنظر گرفت:
الف -اعطاي تسهيالت و اعتبارات كوتاهمدت ،ميان مدت و بلندمدت صادراتي و انجام هرگونه
معامالت ارزي
ب -اعطاي تسهيالت سرمايهگذاري براي پروژههاي صادراتي در داخل و خارج از كشور
پ -اعطاي اعتبارات وارداتي به واردكنندگان داخلي براي تأمين مواد اوليه و كاالهاي تبديلي
جهت صادرات و همچنين تهيهي ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز
ت -فراهم نمودن تسهيالت جهت صدور بيمهنامههاي صادراتي و حمايت و پيشبرد صنعت حمل و
نقل و گردشگري
ث -اعطاي تسهيالت بهمنظور توسعه و گسترش صنايع دستي جهت صادرات و نيز مؤسسات و
مراكز علميو تحقيقاتي به جهت تشويق امر تحقيق در توسعه صادرات
ج -افتتاح و نگهداري حسابهاي بانكي ،خريد وفروش اوراق بهادار و اسناد معتبر تجاري ،تضمين
اوراق واسناد بازرگاني ،چك ،بروات ريالي و ارزي ،قبول پرداختهاي بانكي وحوالههاي تلگرافي،
خريد و فروش ارز و مسكوكات طال و نقره و. . .

مؤسسات اعتباري غيربانكي
تعريف  :طبق ماده يك مقررات تأسيس و نحوه فعاليت مؤسسات اعتباري غيربانكي:
" . . .مؤسسهاي است كه از طريق جذب سپردههاي غيرديداري ،اخذ تسهيالت و استفاده از ساير
ابزارهاي مالي به تجهيز منابع مبادرت نموده و اين منابع را به اعطاي تسهيالت اعتباري اختصاص داده و يا
به هر نحو ديگري به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسالميايران واسطه بين عرضهكنندگان و متقاضيان
منابع مالي باشد" .
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منظور از منابع مالي همان تجهيزات منابع پولي بانكهاست كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا
براي قبول سپردهها ذكر شده است ولي مؤسسات اعتباري غيربانكي براي تجهيز منابع پولي (مالي) خود
ميتوانند به قبول سپردههاي پس انداز ،سرمايهگذاري كوتاهمدت و بلندمدت تحت عنوان سپردههاي
غيرديداري اقدام نمايند .اما تحت هيچ عنواني حق افتتاح حسابجاري و ياحسابهاي ديگري را كه
وسيله پرداخت و نقل و انتقال آن چك باشد ندارند.
 -2انواع مؤسسات اعتباري غيربانكي:
بر اساس نوع فعاليت عمومييا تخصصي كه به عهده اين گونه مؤسسات واگذارشده آنها را به
دوگروه تقسيم كردهاند:
 -2-2مؤسسه اعتباري غيربانكي تخصصي :مؤسساتي هستند كه يك رشته از مجموعه فعاليتهاي
اقتصادي يا يكي از انواع تسهيالت اعتباري را پايه فعاليت خود قراردادهاند .مؤسسه اعتباري غيربانكي
تخصصي ميتواند به صورت شركتهاي سهاميعام يا خاص آغاز به كار نمايد.
 -2-2مؤسسه اعتباري غيربانكي عمومي :مؤسساتي هستند كه چند رشته مجموعه فعاليتهاي
اقتصادي يا چند نوع از انواع تسهيالت اعتباري را شالوده فعاليت خويش قرار داده باشند.
مؤسسه اعتباري غيربانكي عمومي فقط مي تواند در قالب شركتهاي سهاميعام با سهام با نام

آغاز به كار نمايد.
 -2شرايط تأسيس :
 -2-1از بانك مركزي ج.ا.ا مجوز دريافت نمايد.
 -2-2برطبق قانون تجارت اقدام به تشكيل شركت سهاميعام يا خاص نموده و به ثبت برساند.
 -2-3اساسنامه كليه مؤسسات اعتباري ضمن رعايت اصول قانون تجارت بايد به تأييد شوراي
پول و اعتبار برسد.
 -2-4تغيير در اساسنامه ابتدا به تأييد شوراي پول و اعتبار رسيده و سپس مورد تصويب مجمع
عموميفوق العاده صاحبان سهام قرارگيرد.
 -2-5حداقل سرمايه مؤسسات اعتباري غيربانكي پنج ميليارد ريال است كه بايد براي تشكيل
مجمع عموميمؤسس ،طبق قانون تجارت  %35آن ( 1752ميليون ريال) در حساب بانكي واريز
گردد.
 -2-6صالحيت تخصصي مديرعامل و قائم مقام مؤسسه اعتباري غيربانكي به تأييد بانك
مركزي ج.ا.ا برسد.
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 -3منابع پولي مؤسسات اعتباري غيربانكي:
 -3-1قبول سپردههاي قرضالحسنه پس انداز و سپردههاي مشابه غيرديداري.
 -3-2قبول سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت و بلندمدت.
 -3-3انتشار اوراق مشاركت و اوراق مشابه.
 -3-4انتشار اوراق قرضالحسنه
 -3-5دريافت تسهيالت از اشخاص حقيقي و حقوقي
ضوابط اجراي بندهاي  4 ،3و  5توسط بانك مركزي ج.ا.ا تعيين و اعالم ميشود.
 -2عمليات مؤسسه اعتباري غيربانكي:
 -4-1اعطاي تسهيالت اعتباري در چارچوب قانون عميات بانكي بدون ربا.
 -4-2عمليات ارزي با كسب مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالميايران.
 -4-3در چارچوب قوانين پولي و بانكي كشور و همچنين عمليات بانكي بدون ربا به عملياتي
بپردازد كه در مقررات تأسيس مؤسسات اعتباري تصريح و يا پيشبيني نشده است ،مشروط به
موافقت بانك مركزي جمهوري اسالميايران.
 -5تعهدات مؤسسات اعتباري غيربانكي:
 -5-1مكلفند در قبال انواع سپردههاي دريافتي مقادير سپردههاي قانوني را بر مبناي نرخي كه
شوراي پول و اعتبار تعيين ميكند نزد بانك مركزي جمهوري اسالميايران توديع نمايند.
 -5-2انواع نرخ سود سپردهها و تسهيالت اعطائي ،كارمزد و همچنين جوايزي كه براي پيشرفت كار
خود در نظر ميگيرند ،بايد بر طبق ضوابطي كه شوراي پول و اعتبار تصويب نموده است ،انجام
شود.
 -5-3موظفند اموال و يا وثائقي را كه در ازاء اعطاء تسهيالت يا اعتبار پذيرفته اند ،.همه ساله حداقل
به ميزان مانده تسهيالت به نفع خود بيمه نمايند.
 -2محدوديتها و ممنوعيتها:
 -6-1افتتاح حساب جاري و يا حسابهاي ديگري كه وجوه آن با چك يا وسائل مشابه قابل نقل و
انتقال ميباشد.
 -6-2خريد و فروش كاال يا اموال (به استثناي كاال يا اموالي كه موضوع تسهيالت اعتباري باشد).
 -6-3خريد و فروش داراييهاي ثابت به منظور تجارت.
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 -6-4افتتاح هرگونه سرفصلي در دفاتر حسابهاي مؤسسات اعتباري غيربانكي به استثناي آنچه كه
توسط بانك مركزي جمهوري اسالميايران به اين مؤسسات ابالغ ميشود.
 -7شرايط تأسيس صندوقهاي قرضالحسنه
اين صندوقها با مجوز بانك مركزي و با حداقل سرمايه نقدي و غيرنقدي اوليه  52ميليارد ريال براي
پرداخت وامهاي قرضالحسنه و اخذ كارمزد تأسيس شده و مديريت آن با هيأت مديره انتخابي
توسط هيأت امناء بوده و منابع صندوق عالوه بر مبلغ فوق از محل حسابهاي قرضالحسنه افتتاح
شده ،هداياي نقدي و غيرنقدي ،موقوفات ،وصايا و وجوه خيريه افراد نيكوكار براي پرداخت
قرضالحسنه ضروري به افراد نيازمند تأمين ميگردد .ضمناً هيأت امناء نيز توسط بانك مركزي
ج.ا.ا تأييد ميشوند.
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فصل چهارم  :نخستين گام در جهت اسالميكردن سيستم بانكي
پس از پيروزي انقالب اسالميو برقراري نظام جمهوري اسالمي ،لزوم استقرار اقتصاد اسالميبه
عنوان يكي از ضرورتهاي اساسي كشور مطرح شد .مهمترين اقدام عملي در اين جهت ميتوانست
ريشهكن كردن ربا از سيستم بانكي كشور باشد تا بدينوسيله بنيان يك اقتصاد اسالمي مبتني بر قسط و
عدل گذارده شود .به همين منظور پس از پيروزي انقالب اسالمي ،در سال  1358اقداماتي درجهت
اسالميكردن نظام بانكي بهعمل آمد ،كه اين اقدامات را ميتوان در كوششهاي اوليه براي حذف بهره
در سيستم بانكي و تأسيس بانك اسالميو توسعه صندوقهاي قرضالحسنه خالصه نمود.

حذف بهره و برقراري سود
به طور كلي يكي از ضرورتها ي اساسي براي حذف بهره و ربا از اقتصادكشور و مطابقت دادن آن
با اصول اقتصاد اسالمي ،برقراري سيستمياست كه ضمن آن ،سرمايهگذاريها براساس نيازهاي واقعي
اجتماع و نه بر پايه حداكثر نمودن سود سهامداران انجام پذيرد .در اين نظام الزم است منابع مادّي ومعنوي
جامعه با اتخاذ تدابير ديگري غير ازتوسل به نرخ بهره به سوي نيازهاي اساسي جامعه سوق داده شود.
بدين منظور شوراي پول و اعتبار در سيصد و نود و دومين جلسه مورخ سوم ديماه  1358تغييراتي
درساختار نرخ بهره بانكي به تصويب رساند كه از ابتداي سال  1359به شرح زير به مورد اجرا گذارده شد.
 -1حداقل سود تضمين شده براي سپردهها  :در اين روش بانكها در جذب سپردههاي
غيرديداري اختيار پرداخت حداقل  7درصد سود تضمين شده براي سپردههاي پسانداز و
حداقل  8/5درصد سود تضمين شده براي سپردههاي مدتدار در سال را دارند .ضمناً مقرر شد
در صورتيكه بانكها سود اضافي داشته باشند ،از ابتداي سال  1358هجري شمسي به صاحبان
سپردههاي غيرديداري عالوه بر حداقل سود تضمين شده نسبت به ميزان سپردهها در پايان
هرسال سود اضافي نيز پرداخت نمايند.
 -2كارمزد و حداقل سود تضمين شده :براي وامها و ساير تسهيالت اعتباري با توجه
به اينكه از ابتداي سال  1359احتساب و دريافت بهره از انواع اعتبارات و وامها حذف گرديد،
مقرر گرديد براي جبران هزينههاي بانكها كارمزد و سهم سود تضمين شده بر حسب انواع
فعاليتهاي اقتصادي دريافت شود.
به طوريكه مالحظه ميشود ،پس از پيروزي انقالب اسالمي ،اگرچه سعي شد اقداماتي در جهت
حذف بهره انجام گيرد ،ليكن اين اقدام نتوانست تغيير اساسي در سيستم گذشته ايجاد نمايد ،به طوريكه
ناگزير مقدار بهرهاي كه به سپردهها پرداخت ميشد تحت درصد كمتري تحت عنوان جديد حداقل

سود تضمين شده همچنان ادامه يافت.
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همچنين دريافت كارمزد و حداقل سود تضمين شده در مورد وامها و اعتبارات پرداختي و
سپردههاي دريافتي بانكها نيز نشان دهنده عدم تغييراساسي درنظام ربوي گذشته بود .بديهي است براي
حذف كامل بهره از سيستم بانكي ،الزم بود اقدامات اساسي و اصولي ديگري در كليه زمينههاي اقتصادي
انجام پذيرد تا همگام با سيستم بانكي ،زمينه الزم و ضروري دراقتصاد كشور جهت حذف بهره فراهم
شود .بدين منظور در سال 1361هجري شمسي ،اليحه عمليات بانكي بدون ربا (بهره) در جهت حذف
بهره و انطباق عمليات بانكي با موازين اسالمي ،تقديم مجلس شوراي اسالميگرديد كه نهايتاً در تاريخ
هشتم شهريورماه 2322هجري شمسي به تصويب رسيد.
براساس اين قانون اهداف نظام بانكي عبارتند از :
 -1استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسالمي) به منظور تنظيم گردش صحيح
پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد كشور
 -2فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياستها و برنامههاي اقتصادي دولت جمهوري اسالميبا ابزارهاي
پولي و اعتباري
 -3ايجاد تسهيالت الزم جهت گسترش تعاون عموميو قرضالحسنه از طريق جذب وجوه آزاد،
اندوختهها ،پساندازها و سپردهها تجهيز آنها در جهت تأمين شرايط و امكانات و سرمايهگذاري به
منظور اجراي بند  2و  9اصل چهل و سوم قانون اساسي
 -4حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهيل مبادالت بازرگاني
 -5تسهيل در امور پرداختها ،دريافتها ،مبادالت ،معامالت و ساير خدماتي كه به موجب قانون بر عهده
بانك گذاشته ميشود.
براين مبنا دو وظيفه اصلي بانكها ،جمعآوري پول (تجهيز منابع پولي) و مصارف پول (تخصيص
منابع) ميباشد .با تالش مديريت بانكها و همكاري كاركنان سيستم بانكي از اين طريق گامهاي موثري
برداشته شد كه نياز به بررسي بيشتر و مطالعه عميقتر براي بازده روشهاي متخذه درتوسعه اقتصادي
كشور دارد .همچنين وظايف بانك مركزي ج.ا.ا از آنچه در گذشته بوده فراتر رفته وتعيين رشتههاي
مختلف سرمايهگذاري و مشاركت بانكها در فعاليتهاي اقتصادي در چارچوب سياستهاي اقتصادي
مصوب و نيز تعيين حداقل نرخسود مورد انتظار براي اولويت دادن به طرحهاي سرمايهگذاري و
مشاركت ،بر عهده بانك مركزي ج.ا.ا قرارگرفته است.
آنچه الزم است يادآوري شـود اين است كه براساس قانـون عمليات بانكي بدون ربا نقش بانكها
در توسعه اقتصادي ،بيشتر حائز اهمّيت ميباشد .مشروط بر آنكه بانك مركزي ج.ا.ا براي هدايت بانكها
در اين راستا گام بردارد.
در قانون جديد براي تحكيم عمليات بانكي و تأييد برگشت سرمايهگذاري در ارتباط با اعطاي
تسهيالت بانكي ،كليه قراردادهاي منعقده بين بانك و مشتريان در حكم اسناد الزم االجراء شناخته
شده است.
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فصل پنجم  :خالصهاي از بانكداري بدون ربا
مباني انديشهاي نظام اعتباري ايران
يا ايهاالذين آمنو التاكلو الربوا اضعافاً مضاعفه و اتقوا اهلل لعلكم تفلحون
«اي كساني كه ايمان آورده ايد ،ربا مخوريد كه دائم سود بر سرمايه افزائيد تا چند برابر شود و از
خدا بترسيد و ترك اين عمل زشت كنيد .باشد كه سعادت و رستگاري يابيد».
براساس اعتقاد ديرينه ملت ايران به حكومت «حق و عدل قرآن» و در پي پيروزي انقالب اسالميو
استقرار نظام جمهوري اسالمي ،حاكميت ارزشهاي ديني در كليه شئون زندگي و تماميقوانين و
مقررات ،اساس و محور كار قرارگرفت .همچنين براي تأمين استقالل اقتصادي جامعه و ريشهكن كردن
فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادي ،در نظام اقتصادي جديد افزايش
توليدات كشاورزي ،داميو صنعتي با هدف تأمين نيازهاي عمومي ،قطع وابستگي و رسيدن به مرحله
خودكفايي ،مورد تأكيد واقع شده است.
با توجه به مطالب فوق ،ضرورت داشت كه احكام و قوانين شريعت مقدس اسالم در نظام بانكي
جاري شده و متناسب با اهداف ،سياستها و برنامههاي اقتصادي دولت ،به فعاليت خود ادامه دهد .بدين
منظور ،مهمترين اقدام عملي حذف ربا از كليه عمليات بانكي بود.

تعريف ربا
ربا به معناي «زياده بر اصل» به صورت پول يا كاالدر قرآن مجيد صريحاً و مؤكداً منع شده است.
بحث كامل ربا و انواع آن در كتاب بانكداري داخلي 2-بيان خواهدشد ،ليكن از آنجا كه براساس
قوانين بانكداري بدون ربا ،بانكها مجاز به تخصيص سپردههايي هستند كه تحت عناوين سپردههاي
قرضالحسنه جاري ،پسانداز ،سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت و بلندمدت جمعآوري شده است،
لذا به بيان تعاريف و شرح مختصري از انواع تسهيالت پرداختي بانكها به افراد حقيقي و حقوقي در قالب
عقود اسالميپرداخته ميشود.

قرضالحسنه
قرضالحسنه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين (قرضدهنده) مقدار معيني از مال خود را
به طرف ديگر (قرضگيرنده) تمليك ميكند كه قرضگيرنده مثل و يا در صورت عدم امكان قيمت آن
را به قرضدهنده ردنمايد.
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قرضالحسنه در موارد زير قابل پرداخت است:
الف -تأ مين وسايل و ابزار و ساير امكانات الزم براي ايجاد كار جهت كسانيكه فاقد اينگونه
امكانات ميباشند به شكل تعاوني.
ب -كمك به افزايش توليد با تأكيد بر توليدات كشاورزي ،داميو صنعتي.
ج -رفع احتياجات ضروري شامل:
 -1هزينههاي ازدواج
 -2تهيه جهيزيه
 -3درمان بيماري
 -4تعميرات و تأمين مسكن
 -5كمكهزينه تحصيلي
 -6كمك براي ايجاد مسكن در روستاها
 -7هزينه تكميل ساختمانهاي ارزانقيمت

مضاربه
مضاربه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهدهدار تأمين سرمايه (نقدي)
ميگردد ،با قيد اينكه طرفديگر (عامل) باآن تجارتكرده و در سود حاصله شريك باشند.
با توجه به تعريف فوق ،كسي كه سرمايه را تأمين ميكند ،مالك يا مضارب و كسي كه با آن سرمايه
كار ميكند عامل مينامند.
مضاربه فقط در بخش تجارت قابل انجام ميباشد.

مشاركت مدني
مشاركت مدني عبارت است از درآميختن سهمالشركه نقدي و غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا
حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع ،طبق قرارداد.
مشاركت مدني توسط بانكها به منظور ايجاد تسهيالت الزم براي فعاليتهاي توليدي ،بازرگاني و
خدماتي صورت مي گيرد ،مشاركت مدني در تأمين تسهيالت موردنياز بخشهاي مختلف اقتصادي كاربرد
بسيار وسيعي دارد.
بارزترين نمونه استفاده از مشاركت مدني ،كاربرد آن در بخش مسكن ميباشد به اين معني كه
بانكها با متقاضيان شريك شده و سرمايه الزم را جهت احداث ساختمان در اختيار آنان قرار ميدهند.
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مشاركت حقوقي
منظور از مشاركت حقوقي عبارت است از تأمين قسمتي از سرمايه شركتهاي جديد و يا خريد
قسمتي از سهام شركتهاي سهاميموجود.
بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيالت الزم براي گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي،
بازرگاني و خدماتي ،قسمتي از سرمايه مورد نياز شركتهاي سهاميرا كه براي امور مذكور تشكيل شده و
يا خواهند شد ،تأمين نمايند.

سرمايهگذاري مستقيم
سرمايهگذاري مستقيم عبارت است از تأمين سرمايه الزم جهت اجراي طرحهاي توليدي و طرحهاي
عمراني توسط بانكها بدون مشاركت اشخاص حقيقي و يا حقوقي غير بانكي
براي تأمين سرمايه توسط بانك بايستي شركتهاي سهامي ايجاد شوند .بدين معني كه چنانچه بانك
بخواهد سرمايه الزم را براي اجراي طرحي تأمين نمايد ،بايستي يك شركت سهاميكه طبق مقررات
بهصورت مستقل از بانك عمل ميكند ايجاد نموده و از اين طريق نسبت به اجراي طرح اقدام نمايد.

معامالت سلف
منظور از معامله سلف پيشخريد نقدي محصوالت توليدي به قيمت معين ،و با در نظر گرفتن ضوابط
شرعي ميباشد.
بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيالت الزم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي
اعم از اينكه مالكيت اين واحدها متعلق به شخص حقيقي يا حقوقي باشد ،منحصراً بنا به درخواست
اينگونه واحدها نسبت به پيشخريد محصوالت توليدي آنها مبادرت نمايند.

فروش اقساطي (نسيه)
منظور از فروشاقساطي عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي كه تمام يا
قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.
عقد فروشاقساطي بهمنظور تأمين سرمايه براي موارد زير مورد استفاده قرارميگيرد:
 -1فروش اقساطي جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي :بانكها ميتوانند به منظور
ايجاد تسهيالت الزم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي (مواد اوليه و لوازم يدكي و ابزار
37

كار مورد نياز) و ساير وسايل اوليه مورد استفاده اين واحدها را منحصراً بنا به درخواست كتبي و تعهد
متقاضيان مبني بر خريد و مصرف عوامل مذكور خريداري و بهصورت اقساطي به متقاضيان به فروش
برسانند.
 -2فروش اقساطي وسايل توليد ،ماشينآالت و تأسيسات :بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيالت
الزم جهت گسترش امور صنعت ،معدن ،كشاورزي و خدمات ،ماشينآالت و تأسيسات موردنياز متقاضيان
را منحصراً بنا به درخواست كتبي متقاضيان و تعهد آنها ،مبني بر خريد ،مصرف و يا استفاده مستقيم
اينگونه اموال ،خريداري و بهصورت اقساطي به متقاضي به فروش برسانند.
 -3فروشاقساطيمسكن :بانكها ميتوانند بهمنظور ايجادتسهيالت الزم جهتگسترش امر مسكن،
واحدهاي مسكوني ارزان قيمت احداث و آنها را بهصورت اقساطي به فروش برسانند.
همچنين بانكها ميتوانند سهم الشركه خود در مشاركت مدني ساختماني را به صورت اقساطي
شريك بفروشند.

اجاره بهشرط تمليک
اجاره بهشرط تمليك عقد اجارهاي است كه در آن شرط شود مستأجر در پايان مدت اجاره و در
صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد ،عين مستأجره را مالك گردد.
بانكها مي توانند به منظور ايجاد تسهيالت الزم جهت گسترش امورخدمات ،كشاورزي ،صنعتي و
معدني بهعنوان مؤجر ،مبادرت به معامالت اجاره بهشرط تمليك نمايند و همچنين ميتوانند واحدهاي
مسكوني احداث شده كه در بحث فروش اقساطي مسكن به آن اشاره شد ،بهصورت اجاره بهشرط تمليك
واگذارنمايند.

جعالـه
طبق تعريف آييننامه قانون عمليات بانكي بدون ربا جعاله عبارت است از التزام شخص (جاعل) يا
كارفرما به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين طبق قرارداد ،طرفي كه عمل را
انجام ميدهد «عامل يا پيمانكار» ناميده ميشود.
بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيالت الزم براي گسترش امور توليدي ،بازرگاني و خدماتي با
تنظيم قرارداد به عنوان عامل يا عنداالقتضاء به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمايند.

38

مزارعه
مزارعه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مزارع) زمين مشخصي را براي مدت معين
به طرف ديگر (عامل) ميدهد تا در زمين مذكور زراعت كرده و حاصل بين مزارع و عامل تقسيم گردد.

مساقات
مساقات معاملهاي ا ست كه بين صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره
واقع ميشود .ثمره اعم است از ميوه ،برگ ،گل و غير آن.

تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين)
خريد دين قراردادي است كه به موجب آن شخص ثالثي دين مدت دار بدهكار را به كمتر از مبلغ
اسمي آن به صورت نقدي از داين خريداري مي كند
 -1بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيالت الزم جهت واحدهاي توليدي ،بازرگاني و خدماتي
اسناد و اوراق تجاري متعلق به اين قبيل واحدها را طبق ضوابط تنزيل نمايند.
 -2اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از اسناد و اوراق بهاداراطالق ميگرددكه مفادآن حاكي از
طلب حقيقي متقاضي باشد.
 -3بانكها قبل از تنزيل اسناد و اوراق تجاري بايستي از حقيقي بودن دين  ،نقد شوندگي آن در
سررسيد و معتبربودن متعهد دين اطمينان حاصل نمايند.

ضمانتنامه
بر اساس ماده  684قانون مدني ،عقد ضمان (ضمانت) عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر
ذمه ديگري است به عهده گيرد .متعهد را ضامن ،طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه
(مديون اصلي) يا ضمانتخواه گويند.

39

خودآزمايي بخش اول
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-12
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
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-22
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منظور از تعويض كاال در جوامع نخستين چه بوده است؟
مشكالت مبادله در جوامع اوليه را نام ببريد.
هدف از انتخاب كاالي واسطه چه بوده و به چه عواملي بستگي داشته است؟
انتخاب كاالي واسطه چه مشكالتي را به دنبال داشت؟
انگيزه پيدايش پول به عنوان يك وسيله اقتصادي چه بوده است؟
مفهوم واژه پول را درچه مفاهيميميتوان جستجو كرد؟
وظايف پول از ديدگاه اقتصاددانان چيست؟
در سيستم پايه فلزي ،فلزات قيمتي كدامند ،به چه صورت ظاهرشده و چه عواملي سبب ضرب سكه
گرديد؟
مزاياي پول فلزي را ذكر نماييد.
منظور از قبض رسيد چيست؟
ابداع اسكناس براي اولين بار در چه تاريخي و توسط چه كسي و با چه هدفي انجام گرفته و پيش از
آن بانكها چگونه عمل مينمودند؟
پول تحريري را تعريف نماييد.
پول الكترونيكي را تعريف نماييد.
شبه پول چيست و داراي چه خواصي ميباشد؟
فرمول حجم پول در گردش را بنويسيد.
اجزاء تشكيل دهنده نقدينگي بخش خصوصي كدامند؟
منظور از سرعت گردش پول چيست؟
وجوه تمايز بانكداري در ميان كشورهاي بابل ،روم ،يونان و چين را بنويسيد.
بانكداري در قرون وسطي و دوره جديد را مقايسه نماييد.
نام اولين بانكي كه در ايران شروع به كار كرد چه بود ،مركز آن در كدام كشور قرار داشت و
سرانجام آن چه شد؟
هدف از تشكيل بانك شاهي چه بوده است؟
با وجود اعطاء امتياز انحصاري تأسيس بانك در ايران به رويتر چگونه بانك استقراضي اجازه فعاليت
يافت؟
مراحل شكل گيري و تأسيس بانك ملي ايران را به اختصار توضيح دهيد.
وظايف بانك ملي در آغاز چه بود و چه اموري بعدها به آن اضافه و يا حذف گرديد؟
اهداف و وظايف بانكها در آغاز فعاليت ،چه بوده است؟
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در حال حاضر وظايف كليه بانكهاي خصوصي و دولتي به جز بانك مسكن و كارگشايي
بهصورت اختصار كدامند؟
بانك مركزي با چه سرمايهاي ،در چه تاريخي و باكدامين اهداف تأسيس گرديد؟
اركان بانك مركزي را نام ببريد؟
دو مورد از وظايف مجمع عمومي ،هيأت عامل و هيأت نظارت اندوخته اسكناس بانك مركزي را
توضيح دهيد.
چه عواملي سبب ملي شدن بانكها گرديد؟
بانكها در چه تاريخي و توسط كدام مرجع ملي اعالم شدند؟
هدف دولت از ملي كردن بانكها چه بوده است؟
مواد قانوني ملي شدن بانكها كدامند؟
اركان بانكها كدامند؟
اعضاء مجمع عموميبانكها را نام ببريد.
مجمع عموميبانكها به چند صورت تشكيل ميشود ،رياست آن با چه كسي است و در غياب وي
چه كسي عهده دار اين مسئوليت ميباشد؟
شوراي عالي بانكها از چند عضو تشكيل شده و مركب از چه كساني است؟
تهيه آييننامههاي استخدامي ،تصويب اساسنامه بانكها ،اظهار نظر نسبت به ترازنامه حساب سود و
زيان و اظهار نظر نسبت به افزايش و كاهش سرمايه هريك از بانكها به عهده چه مرجعي است؟
اعضاء هيأت مديره بانكها چگونه انتخاب ميشوند و اختيارات آنان در چه حدودي است؟
مديران عامل بانكها چگونه انتخاب ميگردند؟
وظايف بازرسان قانوني چيست؟
تركيب اعضاء شوراي پول و اعتبار چگونه است و چهار مورد از وظايف آنها را نام ببريد.
ادغام بانكها با چه اهدافي انجام و در چه تاريخي به تصويب رسيد؟
مؤسسه اعتباري غيربانكي عموميرا تعريف كنيد.
مؤسسات اعتباري غيربانكي به چند گروه تقسيم ميگردند ،شرايط تأسيس آنها را ذكرنماييد.
تعهدات مؤسسات اعتباري غير بانكي را بنويسيد.
نظام بانكداري اسالميبا چه اهدافي و در چه زماني تحقق يافت؟
منابع پولي مؤسسات اعتباري غيربانكي چگونه تأمين ميشوند؟
مباني عمليات مؤسسه اعتباري غيربانكي چيست؟
مؤسسات اعتباري غيربانكي داراي چه محدوديتها و ممنوعيتهايي ميباشند؟
تخصيص منابع را تعريف نموده ،انواع تسهيالت اعطايي را نام ببريد.
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بخش دوم  :كليات حسابداري ،صندوق ،صندوقهاي اجارهاي

فصل اول  :كليات حسابداري
تعريف :حسابداري عبارت است از فن ثبت ،طبقهبندي ،و تلخيص فعاليتهاي مالي يک
مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حاصله از بررسي اين اعداد.

دوره مالي
مدت زماني است كه فعاليتهاي مالي يك مؤسسه با آغاز آن شروع يا تجديد و در پايان آن
حسابها بسته و نتيجه عمليات و وضعيت مالي مؤسسه تعيين ميگردد .در ايران معموالً دوره مالي از اول
فروردين ماه شروع و پايان اسفند هر سال خاتمه مييابد كه به آن سال مالي اطالق ميگردد.
مراحل مختلف قابل انجام در يك دوره مالي به ترتيب عبارتند از:
 -1ثبت فعاليتهاي مالي در دفتر روزنامه
 -2نقل اقالم ثبت شده از دفتر روزنامه به حسابهاي مربوط به دفتر كل
 -3تهيه تراز آزمايشي
 -4تهيه كاربرگ
 -5ثبت عمليات مربوط به اصالح حسابها در دفتر روزنامه و نقل اقالم ثبت شده مذكور از دفتر
روزنامه به دفتركل.
 -6بستن حسابهاي موقت
 -7تهيه تراز اختتاميه
 -8تهيه صورتحسابها (صورت سود وزيان ،ترازنامه و ساير صورتحسابها)

اصول حسابداري
اصول و موازين حسابداري ،نظريهها و قواعد هماهنگي است كه توسط خبرگان فن و انجمنهاي
رسميحسابداري ،براي اجراي يكنواخت و هرچه صحيحتر فن مربوط اعم از چگونگي نگاهداري حساب
و تعيين نتيجه عمليات و نمايش وضعيت مالي يك مؤسسه به كار گرفته ميشود .در ذيل چند اصل متداول
از اين اصول ذكر ميگردد:
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-1

اصل ادامه فعاليت :به طور كلي درعمليات حسابداري فرضبر اين است كه مؤسسه و
عم ليات آن در آينده ادامه داشته و از روندي برخوردار خواهد بود و بر همين مبنا در تهيه و
تنظيم صورتهاي مالي ارزش فروش داراييها موردنظر نخواهد بود.

-2

اصل تعيين ارزش اقالم دارايي براساس قيمت تمام شده :بهموجب اين اصل حسابدار
بايد در ثبت اقالم دارايي ،اعم از دارايي مشهود و غيرمشهود ،قيمت تمام شده آنها را در دفاتر و
اسناد حسابداري منعكس كند.

-3

اصل واقعيت :قضاوت ،عقايد شخصي ،تقريب و تخمين بايد حتياالمكان نبايد تأثيري در
حسابداري و نتايج حاصله داشته باشد.

 -2اصل تساوي دارايي با بدهي و سرمايه(( :دارايي = بدهي  +سرمايه)) اين معادله و رابطه بين
دارايي با بدهي و سرمايه به عنوان يكي از اصول مسلم و تغييرناپذير در حسابداري پذيرفته شده
است .نتيجه قبول اين اصل ،اجراي سيستم دفترداري دوبل يا دوطرفه ميباشد.
-5

اصل ثبات رويه :حسابدار بايد از بهترين روشهاي موجود براي انجام محاسبات ،ثبت،
طبقهبندي ،تلخيص و نتيجهگيري از اعداد استفاده كند .هنگاميكه روش الزم براي هرمرحله از
مراحل كار او تعيين شد ،بايد كوشش كافي به عمل آورد تا از همان رويه در سنوات مالي بعد
نيز پيروي كند.

-6

اصل احتياط  :منظور از اصل احتياط يا محافظه كاري اين است كه بايد كوشش الزم به عمل
آيد تا درآمد مؤسسات بيش از آنچه واقعيت دارد در حسابها منظور نشود.

-7

اصل وضع هزينههاي يک دوره از درآمدهاي همان دوره :در تعيين سود يا زيان
يك دوره مالي بايد كليه اقالم درآمد و هزينه همان دوره منظور و محاسبه شود.

الزم به ذكر است كه اصول مذكور از اهم اصول  21گانه حسابداري است كه در اين بخش عنوان
گرديد.

دفاتر قانوني (دفاتر تجارتي)
به موجب ماده  6قانون تجارت مصوب سيزدهم ارديبهشت ماه  1311هجري شمسي ،هر تاجري به
استثناي كسبه جزء ،مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه (دادگستري) به موجب
نظامنامه ،قائم مقام اين دفاتر قرار ميدهد ،داشته باشد:
 -1دفتر روزنامه
 -2دفتر كل
 -3دفتر دارايي
 -4دفتر كپيه
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 -2دفتر روزنامه :
دفتري است كه تاجر بايد هرروز مطالبات ،ديون ،داد و سند تجارتي ،معامالت مربوط به اوراق
تجارتي (از قبيل خريد ،فروش و ظهرنويسي) و بهطور كلي واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم
و رسميكه باشد و همچنين وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت ميكند ،در آن ثبت نمايد.

 -2دفتر كل:
دفتري است كه تاجر بايد كليه معامالت را حداقل هفتهاي يكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و
انواع مختلف آن را مشخص و جدا نموده ،هرنوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر بهطور خالصه
ثبت كند و به عبارتي هرنوع معامله و عملياتي كه در دفتر روزنامه انجام شده است در دفتر كل تحت
سرفصل مربوط به خود ثبت گردد.

 -3دفتر دارايي:
دفتري است كه تاجر بايد هرسال صورت جامعي از كليه دارايي منقول ،غيرمنقول ،ديون و مطالبات
سال گذشته خود را به صورت ريز در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد .اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال
بعد انجام پذيرد.

 -2دفتر كپيـه:
دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسالت ،مخابرات و صورتحسابهاي صادره خود را در آن به
ترتيب تاريخ ثبت نمايد.
دفاتر فوق الذكر به استثناي دفتر كپيه قبل از آنكه چيزي در آن نوشته شود ،توسط نماينده اداره ثبت
امضاء خواهدشد.
اين دفاتر كه براي امضاء به متصدي مربوطه تسليم ميشود ،بايد قيطان كشي شده و تمام صفحات
آن شمارهگذاري شوند و هيچ شمارهاي از قلم نيفتاده و يا باطل نشود .متصدي مربوطه مكلف است
صفحات دفتر را شمارش نموده  ،در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصريح
اسم و رسم صاحب دفتر قيد نمايد ،همچنين مجموع عدد صفحات و دوطرف قيطان را با مهرسربي كه
وزارت دادگستري (اداره ثبت اسناد) براي اين مقصود تهيه مينمايد ،منگنه كند.
الزم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود ،همانگونه كه ذكرشد دفتر كپيه نياز به
امضاء نماينده ثبت و مواردي كه ذكرشد ندارد.
در حال حاضر در بانك ملي ايران به جاي دفتركپيه ازدفتر رونوشت كه شامل يك نسخه از كليه
نامهها و مخابرات صادره ميباشد ،استفاده نموده و دفتري به نام دفتر كپيه تهيه نميگردد و نسخههاي دفتر
رونوشت را به ترتيب شماره نگهداري و بايگاني مينمايند.
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دفترداري دوبل
اساس حسابداري مبتني بر عمليات دفترداري دوبل ميباشد .بدين معني كه هر معامله تجاري متضمن
حداقل دو عمل متقابل است .در واقع در يك معامله حداقل دو حساب دخالت دارد كه هريك ،طرف
ديگري واقع ميشود (طرف حساب) .اين دو طرف به صورت دو حساب زير در ثبتهاي دوگانه عمليات
دفترداري كليت پيدا ميكنند:
 -1حساب گيرنده ارزش
 -2حساب دهنده ارزش
ماهيت بدهكاري و بستانكاري :حساب گي رنده را در اصطالح حسابداري بدهكار و حساب دهنده را
بستانكار مينامند.
ثبت ساده :هر ثبت دفتر روزنامه كه حاوي يك قلم بدهكار و يك قلم بستانكار ميباشد.
ثبت مركب :هر ثبت دفتر روزنامه كه در برگيرنده بيش از يك قلم بدهكار و يا بستانكار باشد.
حساب :عبارت است از جدول يا صورتي كه فعاليت مالي يك شخص يا مؤسسه در آن ثبت
ميگردد.
طبقهبندي حسابها :حسابهاي يك موسسه راميتوان به چهار دسته كلي تقسيم كرد:
 -1حسابهاي دارايي
 -2حسابهاي بدهي و سرمايه
 -3حسابهاي درآمد
 -4حسابهاي هزينه
بهطور كلي حسابهاي يك مؤسسه با توجه به ماهيت آنها داراي مانده بدهكار و يا مانده
بستانكار ميباشند .از اينرو در طبقهبندي فوق حسابهاي دارايي داراي مانده بدهكار ،حسابهاي
بدهي و سرمايه داراي مانده بستانكار و حسابهاي درآمد و هزينه به ترتيب داراي مانده بستانكار
و بدهكار خواهند بود.

دارايي
اموال ،حقوق و يا ساير منابع اقتصادي متعلق به يك شخص يا يك مؤسسه كه قابل تقويم به پول و
داراي منافع آتي باشد.
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داراييها به سه دسته كلي به شرح ذيل تقسيم ميشوند:
الف -داراييهاي ثابت :اموال مشهود و بادواميكه به قصد نگهداري بلندمدت خريداري و يا
ساخته شده و در عمليات عادي يك مؤسسه مورد استفاده مي باشد ،مانند زمين ،ساختمان.
ب -داراييهاي جاري :موجودي نقد و ساير اقالم دارايي كه انتظار ميرود در جريان عادي
عمليات طي يكسال به نقد تبديل شود ،فروش رفته و يا به مصرف برسد .مانند موجودي صندوق ،مطالبات
از بدهكاران.
پ -داراييهاي نامشهود :داراييهايي كه موجوديت مادي ندارند و ارزش آنها به منافعي
محدود است كه از استفاده يا واگذاري حقوق مربوط به آنها حاصل ميشود .مانند حق انتفاع ،حق
اختراع ،عالمت تجاري و سرقفلي.

بدهـي
تعهداتي كه يك شخص يا يك مؤسسه در مقابل سايرين (مثالً بستانكاران) دارد و از طريق پرداخت
پول ،ساخت و تحويل كاال ،ارائه خدمت يا طرق ديگر ايفا ميشود.
بدهيها به دو دسته كلي به شرح زير طبقهبندي ميشوند:
الف -بدهيهاي جاري :تعهداتي كه انتظار ميرود طي سال بعد از محل داراييهاي جاري
پرداخت ،تسويه و يا خدمات موضوع آن انجام شود ،مانند بستانكاران.
ب -بدهيهاي بلندمدت :تعهداتي كه انتظار نميرود طي سال بعد از محل داراييهاي جاري
پرداخت ،تسويه و يا خدمات موضوع آن انجام شود ،مانند وامهاي بلند مدت.
سرمايه
مبلغ سرمايهگذاري شده توسط صاحب (صاحبان) يك مؤسسه ،سرمايه آن مؤسسه ميباشد.
درآمد
فروش كاالها ،انجام خدمات و عوايد ناشي از استفاده ديگران از اموال و حقوق يك مؤسسه كه به
تحصيل وجوه نقد يا ايجاد داراييهاي ديگر منجر شود و يا بدهيهاي مؤسسه را كاهش دهد.
هزينه
بهاي تمام شده كاال و خدماتي كه در فرآيند كسب سود به فروش رسيده ،مصرف و يا انجام
شده است.
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صورتهاي مالي
ترازنامه ،صورت سود و زيان و ساير صورتهايي كه از مدارك حسابداري استخراج و وضعيت
مالي و نتايج عمليات يك مؤسسه را نشان ميدهد.
صورت سود و زيان
صورتي از خالصه درآمدها و هزينهها كه سود يا زيان خالص يك مؤسسه را در يك دوره زماني
مشخص ،نشان ميدهد.
صورت حساب سرمايه
صورتي كه سرمايه ابتداي دوره و تغييرات حق مالي صاحب سرمايه را بر اثر سرمايهگذاري مجدد،
سود يا زيان خالص و برداشتهاي طي دوره نشان ميدهد.
ترازنامه
صورت وضعيت مالي يك واحد اقتصادي درلحظهاي از زمان (تاريخي معين) است كه در آن
داراييهابه بهاي تمام شده ،بدهيها وحق مالي صاحب (صاحبان) سرمايه منعكس ميشود.

حسابهاي اسمي(موقتي)
حسابها ي درآمد و هزينه و هر حساب ديگري كه مانده آن در پايان سال مالي نهايتاً به حساب
سرمايه (سود و زيان سنواتي) بسته ميشود.

حسابهاي واقعي (دائمي)
حسابي كه مانده آن به دوره مالي بعد منتقل ميشود .با اين تعريف هريك از حسابهاي ترازنامه و
يا هر حسابي كه جزء حسابهاي اسمينميباشد ،جزء حسابهاي واقعي طبقهبندي ميگردد.
حسابهاي مختلط يا مخلوط
حسابي كه مانده آن تركيبي از يك حساب واقعي (دائمي) و يك حساب اسمي(موقت) باشد .مانند
حسابهاي اصالح نشده پيش پرداخت هزينه و پيش دريافت درآمد.
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آشنايي با ترازنامه سود و زيان بانک
اينك به جهت آشنايي بيشتر با عملكرد دواير فعال در شعب بهطور اختصار به تشريح عمدهترين
سرفصلهاي حسابداري مورد استفاده در اين كتاب ميپردازيم.

داراييها
موجودي اسكناس و نقود ريالي و بيگانه ،انواع تمبر (مالياتي ،سفته و دسته چك) ،موجودي انبار،
وجوه در راه ،اموال منقول (اثاثيه) ،بدهكاران موقت ،بدهكاران داخلي ،انواع تسهيالت پرداخت شده،
زمين و ساختمان ،وسائط نقليه ،حساب پاياپاي (داراي مانده بدهكار) ،حساب مركز (داراي مانده
بدهكار) ،پيش پرداخت ،مطالبات معوق و سررسيد گذشته ،ودايع ،حقاالمتياز ،پرداخت چكهاي صادره
ساير بانكها و پرداخت چكهاي ساير شعب جزء داراييهاي بانك ميباشند.
 -1حساب صندوق :نشان دهنده موجودي ريالي شعبه يا خزانه بوده و شامل اسكناس ،مسكوك و
چكهاي تضمين شده مبلغدار ميباشد.
 -2حساب بدهكاران موقت :معرف طلب بانك از اشخاص بوده كه ميبايست در اسرع وقت
تسويه گردد.
 -3حساب وجوه در راه :وجوه نقدي ارسال شده از يك واحد به واحد ديگر ميباشد كه هنوز به
مقصد نرسيده است.
 -4حساب مركز :نشان دهنده رابطه مالي بين واحدها با مانده بدهكار بوده و به دو بخش صادره و
وارده تقسيم ميگردد.
 -5حساب تمبر مالياتي :نشاندهنده بهاي انواع تمبرهاي موجود در خزانه يك واحد ميباشد.
 -6حساب موجودي انبار كل :هزينه چاپ انواع دسته چكهايي است كه در اختيار مشتريان قرار
ميگيرد.
 -7پرداخت چكهاي فروخته شده بانك :مانده بازخريد شده كليه چكهاي صادره فروخته شده
و تسويه نشده بانك در اين حساب نگهداري ميشود.
 -8حساب پرداخت چكهاي صادره ساير بانكها :مانده كل پرداختيهاي تسويه نشده بانك،
مربوط به چكهاي صادره ساير بانكها در اين حساب نشان داده ميشود.
 -9بدهكاران داخلي :در اين حساب ماندههاي مربوط به پرداختهاي داخلي بانك ،جهت هرآنچه
كه جزء داراييها و يا هزينههاي خود بانك است ،ولي قابل ثبت در حسابهاي معين
سرفصلهاي فوق و يا ساير حسابهاي بدهكار نميباشد ،منظور ميگردد.
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 -12حساب اموال منقول (اثاثيه)  :اين حساب از داراييهاي ثابت محسوب و داراي ويژگيهاي
مربوط به آن ميباشد .ارزش تمام شده اثاثيه به بدهكار حساب مذكور ثبت و مانده آن كل
ارزش تمام شده اثاثيه بانك را نشان ميدهد.
 -11تسهيالت پرداختي مانند فروش اقساطي ،جعاله ،مشاركت مدني ،اجاره بهشرط تمليك،
سلف و وام قرضالحسنه از مهمترين داراييهاي بانك ميباشند.

بدهيها
از بدهيهاي بانك ميتوان به حساب بستانكاران موقت ،بستانكاران داخلي ،انواع حسابهاي
مشتريان (جاري ،پسانداز ،سپردههاي كوتاهمدت ،بلندمدت و ). . .ماندههاي مطالبه نشده مشتريان،
پيشدريافت ،چكهاي صادره فروخته شده ،حساب پاياپاي (داراي مانده بدهكار) ،حساب مركز (داراي
مانده بستانكار) سپرده نقدي ،ضمانتنامهها و . . .اشاره كرد.
عمدهترين بدهيهاي بانك ،مانده حسابهاي مشتريان ميباشد.
 -1حساب مركـز :نشان دهنده رابطه مالي بين واحدها با مانده بستانكار بوده و به دو بخش صادره و
1

وارده تقسيم ميشود.

 -2حساب پاياپاي :جهت تسويه مبادالت واحدها دريك شهر مورد استفاده واقع شده و با ماهيتي
بستانكار به دوبخش صادره و وارده تقسيم ميگردد.
 -3بستانكاران موقت :مانده هرگونه بدهي به اشخاصي (اعم از حقيقي و حقوقي) كه در بانك
حساب نداشته يا نشاني از آنها در دست نيست ،در اين حساب نگهداري ميشود.
 -4بستانكاران داخلي :نشان دهنده هرگونه بدهي به ساير واحدهاي بانك ميباشد.
 -5قرضالحسنه جاري :مانده حساب جاري كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي در اين
حساب نگهداري ميشود .از منظر ديگر اين حساب ،سپرده قرضالحسنهاي است كه بانك بابت
وجوه تأديه شده توسط مشتريان در اين حساب ،يكجا و يا به دفعات به موجب چك و يا دستور
كتبي صاحب حساب ،پرداخت يا منتقل مينمايد.
 -6قرضالحسنه پسانداز :به حسابي اطالق ميگردد كه صاحب آن به قصد تعاون عموميو
برخورداري از پاداش و اجر معنوي نزد بانك افتتاح و وجوهي را به اين حساب واريز مينمايد.
1حسابهاي مركز و پاياپاي داراي ماهيت دوگانه (بدهكار يا بستانكار) ميباشند .نوع مانده اين حسابها ،بستگي به وضعيت تبادل وجوه
يك شعبه ،نسبت به ساير شعب خواهد داشت.
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 -7حساب سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت :سپردهاي است كه در آن مشتري براساس مقاطع
زماني ماهانه و يا ششماهه ،به بانك حق وكالت با توكيل ميدهد تا وجوه تأديه شده را طبق
قانون عمليات بانكي بدون ربا به طور مشاع به كار گرفته و منافع حاصله را طبق آييننامه و
مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بين بانك و سپردهگذار به تناسب مبلغ و مدت پس از
كسر حقالوكاله پرداخت نمايد.
 -8حساب سپرده سرمايهگذاري بلندمدت :اين حساب با مزايايي فراتر از سپرده سرمايهگذاري
كوتاهمدت براي مقاطع زماني يك تا پنج سال ،بسته به تقاضاي مشتري افتتاح گرديده و در طول
مدت مذكور قابل افزايش نميباشد .الزم به ذكر است مقاطع زماني سپردههاي سرمايهگذاري
بلندمدت با توجه به سياستهاي كلي بانك توسط هيأت مديره تعيين ميشود.
 -9حساب انواع چكهاي فروخته شده بانك :معادل كليه مبالغ دريافتي از متقاضيان دريافت انواع
چكهاي بانكي بوده كه تا قبل از برگشت وجوه دريافتي در اين حساب نگهداري ميشود.
 -12حوالههاي عهده ما :مجموع مبالغي كه به صورت حواله وارده به حساب شعب منظور و در
فاصله دريافت تا پرداخت به ذينفع حواله ،نزد شعب نگهداري ميشود ،در اين حساب ثبت
ميگردد( .در حال حاضر با توجه به سيستميشدن شعب و ارائه خدمات جديد ،اين حساب
كاربرد ندارد).
 -11ذخيره استهالك اثاثيه :براي جبران كاهش ارزش داراييها كه در اثر استهالك بوجود ميآيد،
همه ساله درصد معيني از ارزش داراييهاي ثابت به بستانكار حساب مذكور ،منظور ميشود.

سرمايه
حساب سرمايه شامل سرمايه پرداخت شده ،اندوختههاي قانوني ،احتياطي ،سود و زيان انباشته و. . .
ميباشد .الزم به توضيح آنكه حساب سرمايه بانك و اجزاي آن در صورتهاي مالي كه توسط ادارات
مركزي ذيربط تهيه ميگردد ،انعكاس مييابد و در شعب بانك وجود ندارد.
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انواع درآمدها
درآمد حاصل از انواع تسهيالت پرداختي ،درآمدهاي متفرقه ،كارمزد صدور ضمانتنامهها ،كارمزد
خدمات انجامشده ،كارمزد فروش ارز ،كارمزد صدور چكهاي رمزدار و تضميني ،كارمزد وام
قرضالحسنه ،كارمزد ارزيابي سهم بانك ،كارمزد پرداخت چكهاي مشتريان ساير بانكها ،كارمزد
خدمات الكترونيك و . . .درآمدهاي بانك را تشكيل ميدهند .بخش اعظم درآمدها از تسهيالت پرداختي
حاصل ميشود.

انواع هزينهها
هزينه (سود) پرداختي به سپردهگذاران ،هزينههاي پرسنلي ،حقوق ،اضافهكار كاركنان ،هزينههاي
حقوقي و دعاوي ،اجاره ساختمانها ،چاپ و انتشار ،هزينههاي اداري ،هزينههاي استهالك ،هزينه
مطبوعات و ملزومات ،هزينههاي تعمير ساختمانها و  ...را شامل ميشود.

صورتحساب سود و زيان
در صورتحساب سود و زيان دوبخش عمده درآمدها و كارمزدها در ستون بستانكار و انواع
مختلف هزينهها نيز در ستون بدهكار تأثيرگذار است.
قسمت اعظم درآمدها به درآمد حاصل از انواع تسهيالت پرداختي مربوط ميشود و سهم بيشتر
هزينهها به هزينه (سود) پرداختي به سپردهگذاران شعب بانك مربوط ميگردد.

حسابهاي انتظامي
اين حسابها جنبه آماري و نظمدهي داشته و بر اركان اصلي ترازنامه مانند داراييها ،بدهيها،
سرمايه يا عناصر سود و زيان مانند هزينه ها و درآمدها تاثيري نداشته ولي بدليل آنكه به طور متقارن به
طرفين ترازنامه منتقل مي شوند ،جمع دو طرف ترازنامه را افزايش ميدهند .حسابهاي انتظامينقشهاي
ديگري مانند كنترل ،احصاء و شمارش داراييها را برعهده دارند.
به عنوان مثال ثبت قراردادهاي وام در حساب انتظاميقراردادها هر يك به مبلغ يك ريال باعث
ميشود ،آمار تعداد تسهيالت پرداختي بدون رجوع به پروندهها و شمارش آنها به سادگي از مانده حساب
انتظاميقراردادها حاصل شود .همچنين ثبت اثاثيه متفرقه در حساب انتظاميمربوطه باعث حفظ آنها و عدم
فراموشي اين اقالم از داراييها ميگردد و نهايتاً نگهداري تعهدنامههاي دريافتي از مشتريان در حسابهاي
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انتظاميباعث يادآوري آنها پس از مدت زمان طوالني ميگردد .از جمله اين حسابها ميتوان به حساب
انتظاميكليدهاي اماني ،اوراق سپرده ،قراردادها ،وكالتنامه و اوراق اشياء اماني اشاره نمود.

طرف حسابهاي انتظامي
چون براساس اصول حسابداري دو طرفه (دوبل) براي ثبت هر فعاليت مالي ،حداقل دو حساب تحت
تأثير واقع ميشود ،بنابراين طرف حسابهاي انتظاميتحت عنوان «طرف حسابهاي انتظامي» انتخاب شده
است.
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فصل دوم  :امور صندوق
عمليات صندوق به آن بخش از امور بانكي اطالق ميشود كه در ارتباط با نگهداري ،كنترل و
نظارت بر دريافت ،پرداخت ،نقل و انتقال وجه صورت ميپذيرد .عمليات مذكور قسمت اعظم امور شعب
را شامل مي شود و غالباً در رابطه مستقيم با مشتريان براي ارائه انواع خدمات بانكي ميباشد .ارتباط اكثر
مشتريان با شعب بانك از طريق عمليات صندوق آغاز ميگردد .لذا عمليات صندوق بسيار حائز اهميت
بوده و از حساسيت ويژهاي برخوردار است .با توجه به تمركز عمده فعاليتهاي صندوق در سيستم
متمركز سعي بر آن است تا عمليات مذكور بيشتر تشريح گردد كه عمده موارد آن به شرح ذيل ميباشد:

الف :وظايف و مسئوليتهاي شغلي مسئولين دايره صندوق براي بازكردن شعبه
براي شروع عمليات روزانه در بانك ،كاربر ارشد ضمن روشن نمودن رايانه و باز نمودن پنجره بانك
ملي ايران با درج شناسه و رمز اختصاصي خود اقدام به بازنمودن شعبه مينمايد.
پس از باز نمودن شعبه رئيس دايره يا مسئولين واحد ابتدا گزينه  9814را بررسي نموده كه به علت
خروج دائم /غير فعال بودن كاربران بايد حالت  N/Lنمايش داده شود ،سپس با اجراي گزينه  962تهيه و
چاپ صورت وضعيت صفر به عنوان اولين مدرك بايگاني و در گزينه  84استعالم وضعيت صفر نيز بايد
چاپ شود .در صورت وجود هرگونه تراكنش نسبت به تهيه گزارش  925و  927كليه كاربران و مقايسه با
روزنامههاي استخراج شده آخر وقت روز قبل هر يك از كاربران مغايرت مربوطه مشخص ميشود.
به منظور كنترل سطح دسترسي كاربران در گزينه  9812اقدام به بازبيني و كنترل سطح دسترسي آنان
نموده و سپس با اجراي گزينه  8651نسبت به اخذ گزارش مربوط براي ادغام در سيستم حسابداري
مينمايد .بعد از انجام عمليات كنترلي مذكوركاربران ميتوانند با توجه به سطح دسترسي خود در سيستم
متمركز فعاليت خود را آغاز نمايند.

ب  :عمليات مربوط به آغاز فعاليت روزانه توسط متصديان امور بانكي
براي شروع صحيح عمليات ،متصدي امور بانكي بايد اطمينان حاصل كندكه هيچ عملياتي با كد
شناسه وي قبل از آغاز فعاليت روزانه شعبه صورت نگرفته است ،به همين منظور ابتدا بايد گزينه 811
نمايش وضعيت نقدينگي صندوق را كنترل نمايد و بايستي به دليل عدم وجود عمليات ،موجودي آن صفر
و فاقد عمليات مالي بوده و وضعيت توازن صندوق بسته شده باشد .در غير اينصورت بايد موضوع را به
مسئولين امر در شعبه اطالع داده ،سپس گزارشهاي  925و  927را استخراج و با روزنامههاي استخراج
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شده آخر وقت روز قبل مقايسه نمايد تا علت وجود مغايرت مشخص گردد .پس از اطمينان از صفر بودن
موجودي صندوق خود ،در ابتداي روز كاري براي عمليات روزانه بايد نسبت به تقويت موجودي صندوق
اقدام نمايد.
مسئول خزانه با توجه به اطالعات سامانه مديريت وجوه و اوراق بهادار و زير نظر مسئولين مربوطه با
اخذ رسيد تحويلخانه طبق نمونه  391نسبت به تأ مين وجه متناسب در حد نياز روزانه هر يك از متصديان
امور بانكي اقدام مي نمايد و به اين ترتيب آمادگي الزم براي شروع فعاليت متصديان امور بانكي فراهم
ميگردد.

ج :عمليات دريافت وجه
مشتري پس از ورود به شعبه بانك براي واريز وجه به حساب يا حسابهاي مورد نظر خود به
متصدي مربوطه مراجعه نموده و پس از دريافت فرمهاي مورد نياز خود و تكميل آن كه مستلزم درج
صحيح مبلغ عددي و حروفي ،شماره حساب ،نام صاحب حساب ،نام پرداخت كننده ،كد ملي ،آدرس،
شماره تماس و امضاي پرداخت كننده ميباشد ،به همراه وجه موردنظر به متصدي تحويل ميدهد.
متصدي امور بانكي پس از اعمال كنترلهاي الزم و با توجه به نوع سند در سيستم غيرمتمركز يا متمركز
(سيبا) براساس نوع واريزي اقدام به ثبت اطالعات سند در سيستم نموده و پس از چاپ سند و پاراف آن
رسيد مربوط را به مشتري تحويل ميدهد .در حسابهايي مانند پسانداز و كوتاه مدت مشتري داراي
دفترچه حساب ميباشد ،متصدي امور بانكي پس از واريز وجه به حساب مشتري نسبت به چاپ عمليات
از طريق گزينه 433 1اقدام مينمايد.

د :عمليات پرداخت وجه به مشتريان
با توجه به اهميت موضوع پرداخت وجه به مشتريان ،متصدي امور بانكي بايد دقت الزم را از جهات
مختلف در كنترل اين قبيل اسناد اعمال نمايد .به همين منظور ابتدا ميبايست اسناد پرداختي را از نظر
اصالت سند و نيز صحت مندرجات متن سند ،نظير تاريخ ،مبلغ حروفي و عددي ،شمارهحساب ،نام و نام
خانوادگي صاحب حساب و امضاء مورد بررسي قرار داده و در صورت عدم مغايرت در متن سند نسبت به
كنترل ظهر سند اقدام مينمايد .در حسابهاي پس انداز و انواع سپردهها معموالً ظهر نويس ،صاحب
1

در صورتي که براي واريز به حساب ،مشتري دفترچه خود را ارائه نموده باشد با بلي نمودن شاخص دفترچه ضمن چاپ عمليات

مذکور در دفترچه نيازي به ارائه رسيد به مشتري نميباشد.
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حساب يا قائم مقام قانوني وي ميباشد ولي در انواع چكها ممكن است اشخاص ثالث باشند .پرداخت
وجه مستلزم دقت در شناسايي و احراز هويت كامل گيرنده وجه ميباشد .به همين منظور متصدي مربوطه
مدارك الزم براي شناسايي 1را از متقاضي وجه سند اخذ نموده ،اقدام به ثبت سند در سيستم مينمايد.
پس از طي شدن صحيح مراحل فوق نسبت به پرداخت وجه (با در نظر گرفتن موارد مربوط به مقررات
پولشويي) معادل مبلغ مندرج در سند به ارائه كننده آن اقدام مينمايد.

هـ :عمليات پايان روز متصديان امور بانكي
در پايان وقت متصدي امور بانكي به منظور بستن حساب خود در سيستم متمركز ،ابتدا نسبت به
صفرنمودن شمارنده چكهاي وارده با اجراي گزينه  821و اخذ گزارش نمايش وضعيت نقدينگي
صندوق از طريق اجراي گزينه  811اقدام مينمايد .در صورت عدم وجود مغايرت نسبت به انتقال
موجودي صندوق سيبا با صدور اسناد زير و تائيد آن توسط كاربر ارشد به سيستم غيرمتمركز با استفاده از
گزينه  141اقدام مينمايد.
بدهكار :حساب واسطه عمليات بين سيستم متمركز و غير متمركز ()DC01
(به ميزان موجودي پايان وقت)
بستانكار :حساب صندوق سيستم
با صدور سند مذكور موجودي صندوق سيستم سيبا صفر شده و متصدي امور بانكي به تنظيم
سيتواسيون از طريق گزينه  814اقدام مينمايد ،سپس با اجراي گزينه  929گزارش اسناد حساب واسطه را
دريافت و براي تهيه روزنامه نقدي اقدام به اخذ گزارش  925و همچنين گزارش روزنامههاي نقدي و
انتقالي با اجراي گزينه  927تهيه نموده و به منظور خروج دائم از سيستم متمركز گزينه  912را اجرا
مينمايد .به اين ترتيب حساب صندوق متصدي در سيستم متمركز بسته ميشود.

 1در حال حاضر براساس دستور عمل  1748مورخ  1387/3/26ارائه كارت ملي براي انجام هر گونه عمليات بانكي الزام آور است.
 2براي پرداخت اسنادي كه مبلغ آنها بيش از پنجاه ميليون ريال ميباشد وفق دستور عمل شماره  86246مورخ  1386/11/23اخذ مجوز
تائيد مسئولين ذيربط در شعبه الزامي است و همچنين براي ارائه خدمات غير پايه وفق مفاد نامه شماره  41613/7مورخ 1394/23/17
اداره كل سازمان و روشها اقدام نمايند.
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پس از خروج دائم متصدي امور بانكي از سيستم متمركز براي بستن حساب(كلي) روز خود ،با
استفاده از كد اپراتوري  Aوارد سيستم غير متمركز (شعبه) شده و ابتدا نسبت به انتقال موجودي سيستم
متمركز به سيستم غير متمركز باصدور سند زير ،اقدام مينمايد.
بدهكار  :حساب صندوق سيستم غير متمركز (به ميزان موجودي پايان وقت)
بستانكار  :حساب واسطه عمليات بين سيستم متمركز و غير متمركز ()12152121
پس از ثبت سند مذكور و با توجه به اينكه كليه اسناد سيستم غيرمتمركز نيز ثبت گرديده است،
متصدي امور بانكي به منظور بستن حساب در گزينه عمليات متفرقه ،نسبت به تهيه نتيجه پايان كاركرد
موقت روز 1خود اقدام مينمايد به اين ترتيب از تفاضل جمع گردش بستانكار با بدهكار ،موجودي پايان
وقت او حاصل شده كه بايد با موجودي فيزيكي وي برابر باشد .در اين صورت الزم است معادل جمع
گردش بستانكار و بدهكار كه بيانگر وجوه دريافتي و پرداختي طي روز ميباشد ،به ترتيب سند بدهكار و
بستانكار صادر تا حساب روز او در سيستم غيرمتمركز بسته شود .ضروري است صورت ريز دريافتها و
پرداختهاي طي روز را نيز براي نگهداري در سوابق شعبه از طريق گزينه مذكور تهيه نموده و در آخرين
مرحله اقدام به تنظيم سيتواسيون براي انتقال موجودي خود به خزانه شعبه نمايد.
اين عمليات با استفاده از دستورعمل شماره ن 41293/17/تاريخ  1393/27/12در سامانه مديريت
وجوه اوراق بهادار صورت ميپذيرد.

و :كسري صندوق و عمليات حسابداري آن
متصدي امور بانكي ممكن است هنگام دريافت روزانه از يك مشتري وجه كمتر ،اخذ و ياهنگام
پرداخت ،بيشتر از مبلغ سند ،به ذينفع پرداخته باشد .در پايان روز پس از استخراج حسابها ،شمارش پول
موجود ،بررسي اسناد دريافت و پرداخت و مقابله آنها با مانده حساب صندوق ،چنانچه متصدي مربوطه
كسري وجه داشته باشد ،بايد مبلغ كسري از وي اخذ و به موجودي صندوق اضافه شود و اگر وصول
فوري امكان پذير نباشد ،بايد مبلغ مذكور از محل بدهكاران موقت تأمين و حداكثر ظرف مدت سه روز،
ترتيب دريافت كسري صندوق از متصدي امور بانكي داده شود .به هرحال الزم است براي كنترل بيشتر،
مراتب تأمين كسري صندوق متصديان امور بانكي از طريق حساب بدهكاران موقت انجام گيرد.
مثال  :چنانچه متصدي امور بانكي در پايان روز مبلغ  22.222ريال كسري صندوق داشته باشد،
سندي با امضاء مسئولين شعبه بهشرح زير صادر خواهدشد( :نمونه )1221
 1نشاني سامانه https://cp.bmi.ir/taraz :
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بدهكار :حساب بدهكاران موقت كسري صندوق (مبلغ  22.222ريال)
بستانكار :حساب صندوق (مبلغ  22.222ريال)
بابت كسري صندوق آقاي . . . . . . . . .مورخ.. . . . . . .
هنگام تسويه ،پس از دريافت مبلغ كسري ازمتصدي امور بانكي مربوطه(حداكثر ظرف مدت سه روز):
بدهكار :حساب صندوق يا جاري متصدي امور بانكي (مبلغ  22.222ريال)
بستانكار :حساب بدهكاران موقت -كسري صندوق (مبلغ  22.222ريال)
بابت واريز كسري صندوق آقاي . . . . . . . . . .مورخ. . . . . . . . . .
به اين ترتيب حساب بدهكاران موقت تسويه ميگردد.

ز :فزوني صندوق و عمليات حسابداري آن
چنانچه متصدي امور بانكي هنگام دريافت روزانه از يك مشتري وجه بيشتر ،اخذ و يا هنگام
پرداخت كمتر از مبلغ سند ،به ذينفع پرداخته باشد ،در اين صورت فزوني صندوق داشته ،وجه فوق به
حساب بستانكاران موقت (فزوني صندوق) منظور و در صورت مراجعه مشتري و ادعا نسبت به مالكيت
مبلغ مذكور پس از تحقيقات كافي و محرز شدن ادعاي وي بر حسب مورد با مجوز مديريت امور بازرسي
و حسابرسي و يا اداره امور شعب متبوع يا مسئولين شعبه ،با اخذ تعهد كتبي به نامبرده پرداخت و
درغيراين صورت در پايان سال از طريق ادارات امور شعب به حساب اداره كل حسابداري ،بودجه و آمار
بانك منتقل ميگردد.
مثال  :با فرض اينكه متصدي امور بانكي مبلغ  25.222ريال فزوني صندوق داشته باشد ،سندي با
امضاء مسئولين شعبه به شرح زير صادر خواهدشد( :نمونه )1222
بدهكار :حساب صندوق ( 25.222ريال)
بستانكار :حساب بستانكاران موقت -فزوني صندوق ( 25.222ريال)
پس از مطالبه مشتري و محق بودن او در وصول وجه :
بدهكار :حساب بستانكاران موقت -فزوني صندوق ( 25.222ريال)
بستانكار :حساب صندوق ياحساب مشتري ( 25.222ريال)
چنانچه تمام يا قسمتي از فزوني صندوق طي سال مطالبه نگرديد ،درپايان سال مانده حساب
بستانكاران موقت -فزوني صندوق به همراه فهرست اقالم تشكيل دهنده تسويه و به اداره امورشعب ذيربط
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منتقل ميگردد .ادارات امورشعب و واحدهاي مستقل نيز در موعد مقرر نسبت به انتقال وجه مذكور به
اداره كل حسابداري ،بودجه و آمار اقدام خواهندنمود.
چنانچه مبلغ كسري يا فزوني از دو ميليون ريال بيشتر باشد ،بايد مراتب به اداره امور شعب متبوع
اطالع داده شود.

ح :عمليات پايان روز دايره صندوق توسط كاربر ارشد
در پايان روز كاربر ارشد پس از اطمينان از پايان عمليات روزانه و ثبت كليه اسناد توسط كاربران
شعبه ،ابتدا نسبت به اخذ گزارش  922براي كنترل مانده حساب واسطه سيستم متمركز با حساب واسطه
شعبه تحت سرفصل  12152121اقدام و در صورت عدم وجود مغايرت 1گزارشهاي  925و  927هريك
از كاربران به همراه اسناد آنان را بررسي و امضاء مينمايد .سپس به منظور بررسي وضعيت خروج كليه
كاربران گزينه  9814را اجرا نموده و در صورت حصول اطمينان از خروج دائم كليه كاربران (در اين
صورت حرف  N/Lمقابل كد شناسه آنان درج شده است) ،2نسبت به اجراي گزينه  952نمايش صورت
وضعيت شعبه و همچنين گزينه  962چاپ جمع صورت وضعيت شعبه اقدام مينمايد .در اين گزارش بايد
دريافتهاي نقدي مساوي پرداختهاي غيرنقدي و جمع پرداختهاي غيرنقدي مساوي جمع دريافتهاي
غيرنقدي باشد ،در صورت عدم توازن براي بررسي بايد موضوع به شركت داده ورزي سداد يا اداره كل
مديريت عمليات بانكي گزارش گردد .بعد از انجام عمليات مذكور اجراي گزينه  84براي درستي
وضعيت نقدي صندوق الزامياست ،سپس به منظور كنترل تراكنشهاي انجام شده طي روز ابتدا با اجراي
گزينه  923تراكنشهاي ارسال نشده را مشاهده نموده و با اجراي گزينه  934نسبت به ارسال تراكنشها
اقدام ميشود .در صورت عدم انتقال تراكنشها با استفاده از گزينه  926روزنامه تراكنشها را چاپ نموده
و در ادامه با استفاده از گزينه  924اقدام به حذف تراكنشها ميگردد ،سپس با اجراي گزينه  85نسبت به
بستن شعبه در سيستم متمركز اقدام ميشود .در اين صورت سه گزارش مشتمل بر موضوعات زير از
سيستم اخذ ميگردد:
 .1نقدينگي براي كليه ارزها صفر است.
 .2انتقال وجه بين تحويلداران مطابقت دارد ،يا هيچگونه وجهي بين تحويلداران مبادله نشده است.

 1در صورت بروز مغايرت در حساب واسطه ميبايست نسبت به مقايسه گزارش  929كليه كاربران با حساب واسطه شعبه ()12152121
به منظور كشف مغايرت اقدام نمايد.
در صورتي كه كاربر در سيستم فعال باشد ،ضمن انجام كنترلهاي الزم با اجراي گزينه  985اقدام به خروج اضطراري كاربر ميگردد.
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 .3آخرين صورت وضعيت شعبه با ذكر برقراري توازن بين گزارشهاي بدهكار و بستانكار نقدي و
غيرنقدي
پس از اتمام عمليات روزانه شعبه و انجام كنترلهاي الزم ،سيتواسيون برابر موجوديهاي خزانه تهيه
و در پايان با اعمال كنترل عمليات سوپروايزري نسبت به بستن حسابهاي روز شعبه اقدام ميگردد.

ط :تنظيم صورت وضعيت صندوق (سيتواسيون)
در پايان وقت اداري به منظور نشان دادن موجوديهاي نقدي و غيرنقدي شعبه ،اعم از اسكناس
سالم ،فرسوده ،ناقص و . . .صورت موجودي صندوق ،طبق نمونه  342توسط هريك از متصديان امور
بانكي ذيربط تهيه و به وسيله مسئولين مربوطه كنترل و امضاء شده و پس ازتلفيق تماميآنها ،مسئول خزانه
اقدام به تنظيم سيتواسيون كلي شعبه ،بر اساس كل موجودي خزانه مينمايد.
در حال حاضر براساس دستور عمل شماره  41293/17تاريخ  1393/27/12با ورود به سامانه مديريت
وجوه و اوراق بهادار نسبت به تكميل فرمهاي مربوطه طبق موجوديهاي خزانه بر اساس سيتواسيون
تنظيمي اقدام ميشود كه در اين صورت پس از ثبت اقالم در سامانه مذكور نبايد اختالفي بين اقالم
مندرج در سامانه با گزارش  pc252شعبه مشاهده گردد.

ي :دفتر خزانه
اين دفتر مربوط به خزانه شعبه بوده و برحسب درجه شعبه در اختيار متصدي امور بانكي يا مسئول
خزانه قرار ميگيرد .پس از پايان عمليات روزانه،كنترل صندوق و تلفيق كليه صورت وضعيتهاي
تهيه شده توسط متصديان امور بانكي ،اقالم سيتواسيوني كه نمايانگر موجودي صندوق ميباشد ،به دفتر
خزانه منتقل ميگردد .در دفتر خزانه به غير از اسكناس و نيكل ،موجودي چكهاي تضمين شده شهري،
ايران چك بانك مركزي ،تمبر مالياتي ،مسكوكات طال و . . .نيز درج ميگردد .و از آنجا كه دفتر خزانه
مالك مراجعات بعدي ميباشد ،ميبايست با حداكثر دقت تنظيم گردد( .نمونه 322د)

ك :سامانه مديريت وجوه و اوراق بهادر
اين سامانه در راستاي مديريت مبادالت وجوه در سطح بانك طراحي شده وكليه صورت مجلسهاي
دريافت و پرداخت وجه از اداره كل خزانه به ادارات امور ،از اداره امور شعب به شعب و صورت
مجلسهاي فروش به مشتري ،دريافتي و پرداختي با ساير بانكها ،پول گذاري خود پرداز ،دريافت و
پرداخت با متصديان امور بانكي وساير دريافت و پرداختهاي متفرقه را كه روي موجودي خزانه اثر گذار
است ،شامل ميشود.
در پايان وقت اداري صندوقدار شعبه نسبت به تهيه سيتواسيون به صورت دستي (نمونه  )342و بر اساس
كليه سرفصلهاي اسكناس سالم ،فرسوده ،ناقص ،نيكل ،سفته ،بارنامه و  ...اقدام و پس از كنترل و مطابقت
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آنها با ورود به سامانه 1مذكورفرمهاي مربوطه را تكميل مينمايد .الزم است هر روز مانده اين سامانه با
مانده مركز مقايسه شده و مطابقت داشته باشد.

ل :جابجايي اسكناس و عمليات حسابداري آن
شعب در صورت نياز به اسكناس ،مبلغ مورد درخواست خود را به صورت سيستمي(از طريق سامانه) ويا به
صورت تلفني به خزانه اعالم مينمايند .خزانه مبلغ مورد درخواست را در سامانه وجوه مربوط به اداره خود
ثبت نموده و توسط پول رساني به شعبه ارسال مينمايد .صندوقدار شعبه پس از دريافت وجوه و اعمال
كنترلهاي الزم ،وارد سامانه وجوه شده و صورت مجلس تنظيم شده وجوه ارسالي را كنترل و تأييد نموده
و اسناد مربوطه را به صورت سيستميصادر مينمايد.سپس سند بستانكار دريافت وجوه در شعبه با ماشين
تحويلداري( )Sleepچاپ ميگردد( .سند مذكور نياز به ثبت در ماشين ب شعبه ندارد) .الزم به ذكر است
هريك از انواع اسكناسها بايد در سرفصل خود ثبت شده و در صورت مازاد موجودي ،وجوه ارسالي
توسط شعب در سامانه وجوه ثبت وسند بدهكار انتقال وجه باماشين تحويلداري( )Sleepچاپ ميگردد.
عمليات حسابداري ارسال و دريافت وجه
اسناد حسابداري پس از انجام عمليات فوق به صورت سيستميو به شرح زير صادر ميگردد.
الف :در واحد ارسال كننده
بدهكار  :سرفصل وجوه در راه ()222222
بستانكار  :سرفصل صندوق ()122222
بدهكار  :مركز صادره ()12122122
بستانكار  :سرفصل وجوه در راه ()222222
ب  :در شعبه/واحد دريافت كننده وجه
بدهكار  :سرفصل صندوق ()122222
بستانكار  :سرفصل بستانكاران داخلي ()26223221
بدهكار  :سرفصل بستانكاران داخلي ()26223221
بستانكار  :مركز وارده ()12122121

 1نشاني سامانه بانك ملي  https://cp.bmi.ir/tarazمي باشد و شعب عالوه بر سامانه مذكور بايد اطالعات را در سامانه بانك مركزي
به نشاني  https://portal.pbn.netنيز ثبت نمايند.
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م :كسري و فزوني باندها
به منظور ثبت كسري باندهاي اسكناس و ايران چك در سامانه ،ابتدا سند بدهكار مربوط به كسري باند
فقط در ماشين تحويلداري ( )sleepچاپ ،سپس از طريق سامانه وجوه ،كسري باند مورد نظر با كد اداره
امور يا شعبه مورد نظر درج وسپس اطالعات ذخيره و تأييد ميگردد .پس از تأييد ،اسناد زير به صورت
سيستميدر سامانه توليد ميشود:
بدهكار  :بدهكاران داخلي ()11523621
بستانكار :صندوق( )122121
بدهكار  :مركز صادره()12122122
بستانكار :بدهكاران داخلي -كسري باند ()11523621
به منظور ثبت فزوني باندهاي اسكناس و ايران چك در سامانه ،ابتدا سند بستانكار مربوط به فزوني باند
فقط در ماشين تحويلداري()Sleepچاپ شده ،سپس از طريق سامانه با كد اداره امور يا شعبه مورد نظر
نسبت به ثبت و ذخيره سازي اطالعات اقدام ميگردد .پس از تأييد ،اسناد زير به صورت سيستميدر
سامانه توليد ميشود:
بدهكار :صندوق ()122121
بستانكار  :بستانكاران داخلي فزوني باند اسكناس ()26224223
بدهكار :بستانكاران داخلي فزوني باند اسكناس()26224223
بستانكار  :مركز صادره ()12122122
در صورت ارسال كسري و فزوني اسكناس از طرف اداره امور يا شعب به شعبه در منوي كسري و فزوني
اطالعات قابل مشاهده ميباشد كه با تأييد آن توسط شعبه اسناد زير به صورت سيستميصادر ميگردد.
در صورت فزوني باند:
بدهكار  :مركز وارده ( )12122121
بستانكار :بستانكاران داخلي ( )26224223
سند بدهكار به مبلغ فزوني فقط در ماشين تحويلداري ( )sleepچاپ ميشود و وجه مذكور به منظور
بررسي ،زير كليد مسئول شعبه قرار ميگيرد .در پايان وقت به هنگام ثبت موجودي نسبت به صفر نمودن
فزوني و سپس ذخيره اطالعات و تأييد آن اقدام ميشود .به اين ترتيب اسناد زير به صورت سيستميصادر
ميشود:
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بدهكار  :بستانكاران داخلي فزوني باند اسكناس()26224223
بستانكار :صندوق ()122121
در صورت كسري باند اسناد زير صادر ميشود:
بدهكار :بدهكاران داخلي -كسري باند ()11523621
بستانكار :مركز وارده ( )12122121
سند بستانكار به مبلغ كسري صادر و فقط در ماشين تحويلداري ( )sleepچاپ ميشود .وجه مذكور
توسط تحويلدار مربوطه به صندوق پرداخت و هنگام ثبت موجودي در پايان وقت نسبت به تسويه كسري
،ذخيره و تاييد اطالعات اقدام ميشود .در اين صورت اسناد زير به صورت سيستمي صادر ميشود:
بدهكار  :صندوق ()122121
بستانكار :بدهكاران داخلي -كسري باند ()11523621
نكته :كسري و فزوني تحويلدار در سامانه وجوه ثبت نميشود.
عمليات پايان روز سامانه
به منظور بستن حساب پايان روز در سامانه مذكور نسبت به كنترل اسناد نمايش داده شده ،مطابقت آنها با
سيتواسيون و تهيه فايل  textبه تاريخ روز در مسير مربوطه اقدام ميشود .پس از فرايند فوق اسناد سامانه
وجوه به صورت اتوماتيك در سيستم (ب) شعبه ايجاد ميگردد.

ن :ثبت و دريافت سفته و بارنامه
شعبه درخواست سفته و بارنامه خود را به صورت تلفني يا به صورت سيستميبه خزانه اعالم مينمايد
خزانه سفته و بارنامه مورد درخواست را در سامانه وجوه مربوط به اداره خود ثبت نموده ،آنها را از طريق
پول رساني طبق رويههاي معمول و اعمال كنترلهاي الزم تحويل شعبه مينمايد .شعبه نيز پس از دريافت
سفته و بارنامه وارد سامانه شده وصورت مجلس ارسالي از سوي خزانه را كنترل وتاييد مينمايد.

س :فروش سفته و بارنامه
تحويلدار با ورود به سامانه ،اطالعات مربوط به خريدار سفته را در سامانه ثبت مينمايد .اسناد مربوط به
فروش فقط در ماشين تحويلداري ( )sleepثبت ميگردد.
همچنين اسناد حسابداري به شرح ذيل در سيستم صادر ميشود:
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زمان ورود سفته به شعبه :
بدهكار  :تمبر سفته (به ريز سفتهها)
بستانكار  :سرفصل بستانكاران داخلي تمبر سفته ()26222624
در زمان فروش توسط تحويلدار :
پس از دريافت وجه توسط متصدي امور بانكي با انتخاب گزينه  11سند بستانكار به ميزان فروش در
ماشين تحويلداري ( )sleepچاپ و پس از ثبت فروش در سامانه ،اسناد زير به صورت سيستمي صادر
ميشود:
بدهكار  :بستانكاران داخلي به مبلغ فروش سفته ()26222624
بستانكار  :بستانكاران داخلي فروش سفته ()26222613

ع -نگهداري كليدهاي خزانه
كليه خزانهها ،صندوقهاي سنگين(خزائن شعب) و نيمه سنگين(نيم تنه) داراي دوسري كليد
ميباشند كه يك سري آنها در شعب ،مورد استفاده قرارگرفته و سري دوم به همراه رمز صندوق نزد ساير
شعب كه معموالً شعبه اصلي هرشهرستان يا نزديكترين شعبه نگهداري ميشود.
وظيفه نگهداري اين سري كليدها به عهده مسئولين خزانه است .معموالً كليدها به همراه يك نسخه
از صورتمجلس تنظيمي توسط شعبه تحويل دهنده در جعبــهاي بستهبندي ،لفاف و الك و مهــرشده و
پس از ثبت در حساب انتظامي ،به شعبه اصلي يا نزديكترين شعبه همان بانك طي نامه تحويل ميشود.
بدهكار :حساب انتظاميكليدهاي اماني نزد سايرين 1ريال
بستانكار :طرف حسابهاي انتظامي 1ريال
شعبه تحويل گيرنده پس از كنترل ،جعبه الك و مهر شده را درون خزانه يا صندوق نگهداري و به
مبلغ يك ريال در حساب انتظاميكليدها به شرح زير ثبت مينمايد:
بدهكار :حساب انتظاميكليدهاي اماني نزد ما  1ريال
بستانكار :طرف حسابهاي انتظامي 1ريال
سپس يك نسخه از سند انتظاميرا به همراه تأييديه وصول جعبه الك و مهرشده ،به شعبه فرستنده
ارسال مينمايد .كليدها تا زماني كه شعبه فرستنده به آنها نياز نداشته باشد ،در شعبه تحويل گيرنده
نگهداري و درصورت فقدان كليدهاي سري اول و يا هرنوع تغيير وتحولي در وضعيت كليدهاي صندوق
بنا به درخواست شعبه واگذارنده ،به آن شعبه تحويل و از حساب انتظامينيز خارج ميگردد .سري اول
كليدها كه درشعبه ،مورد استفاده قرار ميگيرد ،در دفتري كه به همين منظور تهيه شده ،ثبت و به امضاء
63

تحويل گيرندگان كليد رسيده و هرنوع تحويل و تحول كه بين تحويلداران و مسئولين شعبه انجام
ميپذيرد در دفتر كليدها ثبت ميگردد.
شعب موظفند به منظور آگاهي اداره مركزي از موجودي كليدهاي اماني شعبه نزد سايرين يا
كليدهاي اماني سايرين نزد شعبه فرم نمونه  213را هنگام تحويل و تحول عمومي شعبه و يا در گزارش
ساالنه تكميل و به انضمام ساير فهرستها به ادارات امور شعب ارسال نمايند .شعب مستقل نيز نسبت به
ارسال فرمها به مديريت امور بازرسي و حسابرسي اقدام مينمايند.

ف -تأمين تمبر مالياتي
تمبر مالياتي مورد نياز توسط شعبه پيشبيني و از ادارات امور شعب و يا اداره كل خزانه درخواست
ميگردد.
عمليات حسابداري تمبر مالياتي
به محض تحويل تمبرهاي مالياتي ،بهاي تمبرهاي مربوطه ميبايست بهشرح زير بر اساس آخرين
تعرفه درحسابها ثبت گردد ،زيرا معموالً اسناد صادره اداره كل خزانه همزمان باتحويل محمولههاي
ذكرشده واصل نميگردد.
عمليات حسابداري دريافت تمبرمالياتي
بدهكار :حساب تمبر مالياتي
بستانكار :حساب بستانكاران داخلي به مبلغ ارزش تمبرها
پس از رسيدن سند مركز صادره از اداره كل خزانه يا اداره امور ،حساب بستانكاران داخلي بهشرح
زير تسويه ميشود:
بدهكار :حساب بستانكاران داخلي
بستانكار :حساب مركز(اداره كل خزانه و يا مرجع فرستنده)
هنگام فروش در پايان هرروزبه ميزان تمبرهاي فروش رفته اسناد ذيل صادر ميگردد:
بدهكار :حساب صندوق /قرضالحسنه جاري مشتري
بستانكار :حساب تمبر مالياتي
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ص -اجراي طرح شخصي سازي چکهاي اشخاص در سيبا
در تداوم اجراي طرح شخصي سازي دسته چكها و در راستاي تأكيد بانك مركزي جمهوري
اسالميايران مبني بر درج نام و نامخانوادگي صاحب حساب بر روي برگهاي چكتحويلي به
مشتريان توسط بانك ،امكان صدور دستهچك شخصيسازيشده در سيستم تحويلداري سيبا ()teller
فراهم گرديده است ،لذا كليه واحدهاي مجهز به سيبا از تاريخ  1388/3/2نسبت به صدور
دسته چكهاي مزبور و اختصاص آنها به مشتريان بهشرح ذيل اقدام مينمايند:
 -1دريافت تقاضاي صاحب حساب يا وكيل قانوني ايشان و انجام كنترلهاي الزم
 -2ورود به سيستم تحويلداري سيبا و انتخاب گزينه ( 4341درخواست دسته چك)
 -3ثبت شماره حساب مشتري در فيلد مربوطه و تكميل ساير فيلدها بهشرح ذيل:
 كد ارز  :ريال «»22 تعداد برگهاي چك :براساس فهرست ( 52 ،25 ،12يا  122برگي)تذكر :در حال حاضر امكان صدور دسته چك  12برگي مهيا نميباشد.
 كد شعبه تحويل دهنده :بطور اتوماتيك ،شعبه نگهدارنده حساب ميباشد.تذكر مهم :در حال حاضر صدور دسته چک از طريق شعب دارنده حسـاب امكـان پـذير
بوده و شعب به هيچ وجه مجاز به ثبت و ارسال تقاضاي دسته چـک جهـت حسـابهـاي
مفتوحه نزد ساير واحدها نميباشند.

 اولويت صدور دسته چك :عادي ،فوري ( ضرورت دارد شعب گزينه عادي را انتخاب نمايند). -4پس از تأييد اطالعات ثبت شده و همچنين تائيد كاربر ارشد ،اطالعات مربوط به صاحب حساب
بهشرح ذيل نمايش داده ميشود:
 نام و نام خانوادگي صاحب حساب تعداد كل چکهاي برگشتي به علت كسر موجودي تعداد كل چکهاي رفع سوء اثر شده تعداد كل چکهاي وصول شده تعداد دسته چکهايي كه برگهاي آن كامالً وصول نشده تعداد كل چکهاي برگشتي تعداد چکهاي وصول نشده آخرين دسته چک -5پس از تأييد متصدي امور بانكي و همچنين كاربر ارشد ،ضمن چاپ اطالعات بر روي كاغذ ،A4
تقاضاي صدور دسته چك به سيستم مركزي ارسال ميگردد .ضرورت دارد واحدها فرم تقاضاي
دسته چك مشتري را به انضمام گزارش اطالعات مشتري (گزينه  )4341تا زمان تحويل
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دسته چك در كالسوري جداگانه نگهداري نمايند( .بديهي است فرمهاي منضم به گزارشهاي
يادشده بيانگر تعداد تقاضاهايي است كه دسته چك مربوطه به مشتريان تحويل نگرديده است).

فايل الكترونيكي فوق شامل شماره حساب ،نام و نام خانوادگي صاحب حسـاب ،كـد شـعبه
درخواست كننده (افتتاح كننده حساب) ،كد ،نام ،شماره تلفن و آدرس شعبه افتتـاح كننـده
حساب بوده و ارسال آن به صورت سيستماتيك ميباشد.
 -6رايانه مركزي هر روز پس از كنترل فايل دريافتي و انجام تبديلهاي الزم ،فايل نهايي را به شركت
چاپ و نشر بانك ملي ايران ارسال خواهد نمود.
 -7دسته چكها ظرف مدت يك روز كاري توسط شركت چاپ و نشر بانك ملي ايران توليد و به
همراه صورتمجلس و فهرستهاي مورد نياز تحويل اداره كل خزانه ميگردد.
 -8دسته چكهاي شخصي سازي شده به انضمام صورتمجلس مربوطه توسط اداره كل خزانه به
ادارات امور شعب و شعب مستقل ارسال ميگردد.
 -9ادارات امور شعب دسته چكهاي شخصي سازي شده را به تفكيك شعب تابعه به همراه
صورتمجلس به واحد مربوطه ارسال مينمايند.
 -12سرفصلهاي مورد نياز به شرح جدول ذيل ميباشد:
الف -در گروه يك داراييها طبقه  1تحـت عنـوان سرفصـل دفتـر كـل حسـاب تمبـر ماليـاتي كـد 8
رقمي 22522222و كد پيوست سه كل  75و جزء  73حسابهاي معين بهشرح ذيل:
كدنوع حساب

عدد وارسي

شرح

كد  8رقمي

22522222

تمبردسته چك شخصي سازي شده 25برگي سيبا

98

2451

22522223

تمبردسته چك شخصي سازي شده  52برگي سيبا

98

2472

22522224

تمبردسته چك شخصي سازي شده 122برگي سيبا

98

2489

ب -در گروه يك داراييها طبقه  15تحت عنوان سرفصل دفتر كل حساب موجودي انبار كل بـا كـد
 8رقمي 12822222و كد پيوست سه كل  427و جزء  423حسابهاي معين بهشرح ذيل:
شرح

كدنوع حساب

عدد وارسي

كد  8رقمي

12822322

حساب موجودي انباركل -دسته چـك شخصـي سـازي شـده
25برگي سيبا

98

3154

12822323

حساب موجودي انبار كل -دسته چك شخصـي سـازي شـده
 52برگي سيبا

98

3173

12822324

حساب موجودي انبار كل -دسته چك شخصـي سـازي شـده

98

3192

122برگي سيبا
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ج -در گروه بدهيها
كد8رقمي

شرح

كدنوع حساب

عدد وارسي

26222621

بستانكاران داخلي -تمبر و موجودي انبار دسـته چـكهـاي
شخصي سازي شده سيبا

98

3534

 -22عمليات حسابداري :
 -22-2عمليات حسابداري در اداره امور شعب
 -11-1-1دريافت چكها و اسناد صادره از اداره كل خزانه
بدهكار:تمبر دسته چك شخصي سازي شده سيبا . . .كد (. . .بهشرح بند 12الف)
(به مبلغ تمبرمالياتي دسته چكهاي ارسالي)
بدهكار:حساب موجودي انبار-دسته چك شخصي سازي شده سيبا. . .كد (. . .بهشرح بند 12ب)
(به مبلغ حق الطبع دسته چكهاي ارسالي)
بستانكار:حساب مركز -اسناد وارده (اداره كل خزانه)
(به مبلغ كل بهاي دسته چكهاي ارسالي)
 -11-1-2عمليات حسابداري جهت تحويل دسته چكها به شعب و تسويه حسابها

بدهكار:حساب مركز صادره (به تفكيك شعب)
(به مبلغ كل بهاي دسته چكهاي ارسالي)
بستانكار:تمبر دسته چك شخصي سازي شده سيبا. . .كد (. . .بهشرح بند 12الف)
(به مبلغ تمبر مالياتي دسته چكهاي ارسالي)
بستانكار:حساب موجودي انبار-دسته چك شخصي سازي شده سيبا. . .كد (. . .بهشرح بند 12ب)

(به مبلغ حق الطبع دسته چكهاي ارسالي)
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 -22-2عمليات حسابداري شعبه در هنگام تحويل دسته چکها (سند ارسالي اداره امور/
اداره كل خزانه)
 -11-2-1در سيستم متمركز:
بدهكار :حساب تمبر مالياتي -دسته چك ( )TX 13 ،TX 12 ،TX 02
( به ميزان مجموع مبلغ تمبر مالياتي دسته چكهاي شخصي سازي شده)
بدهكار :حساب موجودي انبار دسته چكهاي شخصي سازي ()GL12 ،GL11 ،GL01
(به ميزان مجموع مبلغ حق الطبع دسته چكهاي شخصي سازي شده)
بستانكار :حساب واسطه سيستم متمركز و غيرمتمركز DC01
( به ميزان مجموع مبلغ تمبر مالياتي و حق الطبع دسته چكهاي شخصي سازي شده)
 -11-2-2در سيستم غيرمتمركز :
بستانكار  :حساب واسطه سيستم متمركز و غيرمتمركز كد 12152121
(به ميزان مجموع مبلغ حق الطبع و تمبر مالياتي دسته چكهاي شخصي سازي شده)
بستانكار  :حساب بستانكاران داخلي – تمبر مالياتي و موجودي انبار دسته چكهـاي شخصـيسـازي شـده
سيباكد26222621
(به ميزان مجموع مبلغ حق الطبع و تمبر مالياتي دسته چكهاي شخصي سازي شده)
 پس از دريافت اسناد حسابداري توسط شعب ،ثبت ذيل انجام ميگردد:بدهكار  :حساب بستانكاران داخلي – تمبر مالياتي و موجودي انبار دسته چكهـاي شخصـيسـازي شـده
كد26222621
(به ميزان مجموع مبلغ حق الطبع و تمبر مالياتي دسته چكهاي شخصي سازي شده)
بستانكار  :حساب مركز وارده (سند دريافتي از اداره امور شعب يا اداره كل خزانه)
(به ميزان مجموع مبلغ حق الطبع و تمبر مالياتي دسته چكهاي شخصي سازي شده)

 -22هنگام مراجعه مشتري جهت دريافت دسته چک شخصي سازي شده :
پس از مراجعه مشتري يا قائم مقام قانوني وي به شعبه جهت دريافت دسته چك ،ابتدا نسبت به اخذ
استعالم جديد از سامانه بانك مركزي ج.ا.ا اقدام و پس از حصول اطمينان از عدم وجود هرگونه
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چك برگشتي ،درخواست دسته چك شخصي سازي شده مربوط به مشتري به شرح ذيل در
سيستم ثبت و دسته چك وفق دستورعملها و بخشنامههاي صادره به مشتري تحويل ميگردد.
انتخاب گزينه ( 1146صدور دسته چك) و تكميل فيلدهاي مشروحه ذيل :
-

شماره حساب

-

اولين شماره سريال چك و آخرين شماره سريال چك

-

نوع دسته چك عبارت است از  -1 :دسته چك  25برگي با هزينه 12.222ريال -2 ،دسته چك 52
برگي با هزينه  18.222ريال  -3دسته چك  122برگي با هزينه  35.222ريال

-

پس از تأييد اطالعات و همچنين تأ ييد نمونه امضاء صاحب حساب ،سريال دسته چك مزبور به
حساب فوق اختصاص مييابد.

-

واحدها ضمن كنترل دسته چكهاي تحويلي با گزارش اطالعات مشتري (موضوع بند ،)5نسبت به
تكميل جدول مندرج در ظهر فرم تقاضاي دسته چك اقدام و پس از اخذ تأييد دريافت دسته چك
از مشتري ،فرم يادشده را به همراه گزارش مزبور بايگاني خواهند مينمايند.

-

در خاتمه پس از تكميل دفتر تحويل دسته چك و اخذ امضاء از صاحب حساب يا وكيل قانوني
وي ،دسته چك به مشتري تحويل ميگردد.

-

در صورتي كه شخص ثالث توسط صاحب حساب به منظور دريافت دسته چك به شعبه معرفي
شود ،الزم است ضمن احراز هويت وي با استفاده از فرم نمونه  592موضوع تحويل دسته چك به
اطالع صاحب حساب برسد.

 -13اسناد مشروحه ذيل پس از تخصيص شماره سريال و تائيد اطالعات در سيستم صادر و در
حسابهاي مربوطه در سيستم متمركز ثبت ميگردد.
بدهكار :صندوق  /جاري مشتري  -به ميزان مبلغ حق الطبع و تمبر مالياتي دسته چك
بستانكار :حساب تمبر مالياتي-دسته چك  -به ميزان مبلغ تمبر مالياتي
بستانكار :موجودي انبار دسته چكهاي شخصي سازي شده  -به ميزان مبلغ حق الطبع
 -14چنانچه سه ماه پس از ثبت تقاضاي مشتري و پيگيريهاي الزم ،مشتري جهت دريافت دسته چك
مراجعه ننمايد ،واحدها ضمن برداشت وجه دسته چك از حسابمشتري ،سرفصل تمبر مالياتي و
موجودي انبار مربوط به دسته چك مورد نظر را تسويه و ضمن تنظيم صورتمجلس در حضور
رئيس ،معاون و سرتحويلدار شعبه و با تأييد ايشان دسته چك مذكور امحاء و از موجودي دسته
چكهاي شعبه خارج ميگردد.
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ضمناً يك نسخه از صورتمجلس جهت ثبت در فايل اطالعات چكهاي صادر شده به اداره كل
خزانه و نسخه ديگر آن در پرونده مشتري بايگاني ميگردد.
توجه :با توجه به اينكه از مرحله ارسال تراكنش درخواست دسته چك شخصي سازي شده از طريق
سيستم تحويلداري سيبا ( )tellerبه مركز تا زمان تحويل دسته چك به مشتري حداقل 48
ساعت زمان نياز دارد ،لذا ضرورت ميباشد ،واحدها ،مشتريان را در اين زمينه توجيه نموده تا
قبل از اتمام كليه برگهاي دسته چك ،نسبت به درخواست دسته چك جديد اقدام نمايند.
انواع دسته چک
 -2دسته چکهايي كهمورد استفاده مشتريانقرارميگيرد درحالحاضربهشرحذيلاست:
 25برگي فارسي و التين 25 ،برگي سيبا درچهارطرح 52 ،برگي فارسي و التين و  122برگي
فارسي
دسته چك  25و  52برگي مخصوص استفاده اشخاص حقيقي و يا حقوقي و دسته چك  122برگي
مخصوص استفاده از حسابهاي دولتي (حسابهاي بانك مركزي ج.ا.ا ).ميباشد .هنگام تحويل ،بهاي
تمبر و چاپ اين دسته چكها از مشتريان دريافت ميگردد.
دسته چكها معموالً  25برگي 52 ،برگي و  122برگي هستند ،ولي امكان دارد كه دستهچكهايي با
تعداد برگهاي كمتر مانند دسته چك  12برگي چاپ و در دسترس قرارگيرد.
 -2دسته چک عهده شعب:
اين نوع دسته چكها  52برگي بوده و در اختيار شعب قرار ميگيرد و بنابه درخواست
مشتريان(خريداران حواله چكي) عهده شعبه و يا بانك معيني صادر ميگردد .هزينه تمبر اين دسته چكها
از حساب هزينه كل شعبه تأمين ميشود.
 -3دسته چکهاي تضمين شده بانام شهري :
اين نوع دسته چكها  25برگي بوده و در اختيار شعب قراردارند تا بنا به درخواست مشتريان و
دريافت وجه ،معادل آن چك تضمين شده به نام وي يا شخصي ديگر صادر و در اختيار آنان قرار
ميگيرد .اين چكها قابل پرداخت در كليه شعب بوده و هزينه تمبر آنها از حساب هزينه كل تأمين
ميشود.
بدهكار :حساب هزينه كل
بستانكار :حساب تمبر مالياتي -چكهاي تضمين شده

70

دفتر تحويل دسته چک
دسته چكهاي دريافتي از مركز يا اداره امورشعب بايد بالفاصله از لفاف بستهبندي خارج،
برگ شمار و كليه برگهاي آن به مهر شعبه ممهور و در دفتر مخصوص (نمونه د )332/كه براي
همين منظور در نظر گرفته شده به ترتيب شماره سريال دسته چكهاي  52 ،25و  122برگي معمولي و نيز
دسته چك سيبا ثبت شود .اين دفتر داراي ستونهاي مخصوص تاريخ تحويل ،شماره مسلسل دسته چك،
شماره حساب ،نام صاحب حساب ،محل امضاء تحويل گيرنده و پاراف تحويلدار ميباشد .براي ثبت
دسته چكها در اين دفتر ابتدا بايد براي هرنوع دسته چك صفحات مشخص درنظر گرفته شود ،سپس
هرجلد دسته چك در يك رديف از صفحه دفتر نوشته شود.
هنگام تحويل دسته چك به مشتري بايد در دفتر مذكور از وي امضاء اخذ گردد و چنانچه مشتري
شخصاً نتواند براي تحويل دسته چك مراجعه كند ،ميبايست شخص ديگري را كتباً به بانك معرفي
نمايد .بانك نيز ضمن احراز هويت ،پس از تحويل دسته چك به آن شخص و اخذ امضاء از نامبرده در
دفتر دسته چك مراتب را طي نمونه  592به اطالع صاحب حساب رسانيده و تأييديه اخذ نمايد.
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فصل سوم  :صندوقهاي اجارهاي و شرايط واگذاري
بانك ملي ايران صندوق اجارهاي را با خصوصيات و شرايط ذيل به مشتريان خود به صورت اجاره
واگذارميكند و هرشخص حقيقي يا حقوقي كه مطابق قانون ،اهليت معامله داشته باشد ميتواند با رعايت
مقررات مربوط مبادرت به اجاره صندوقهاي مزبور نمايد.
اجاره اين صندوقها اجارهاي كامالً شخصي و اسمياست ،يعني فقط اجاره كننده ميتواند از آن
استفاده نمايد ،مگردر مواردي كه استفاده از آن براي ساير افراد با تنظيم وكالتنامه پيش بيني شده باشد.
اجاره صندوق قابل انتقال نيست ومباشرت خودمشتري شرط است.
صندوقهاياجارهاي در ابعاد و اندازههاي مختلف بوده وهريك به دوقفل مجهز ميباشد ،يك قفل
مربوط به مشتري و قفل ديگر متعلق به بانك است .هر قفل داراي يك كليد اصلي و يك كليد يدكي بوده
كه هردوكليد قفل مشتري درموقع اجاره به وي تحويل ميگردد.
مدت اجاره صندوق اجاره اي يک سال تمام شمسي از تاريخ انعقاد قرارداد است و
تجديد آن براي سنوات بعد منوط به موافقت بانك خواهد بود ،مضافاً براي هرمدت كمتر ازيكسال كه
مشتري بعد از انقضاي مدت اجاره ازصندوقها استفاده نمايد ،برابر اجاره بهاء يكسال طبق تعرفهاي كه
درآن مقطع رسميت دارد ،دريافت خواهدشد.
چنانچه مشتري پيش از سررسيد ،صندوق را تخليه نمايد بقيه مالاالجاره مسترد نميگردد.

شرايط اجاره
مشتري براي اجاره كردن صندوق ميبايست ضمن پرداخت وديعه و كارمزد ساالنه صندوق ،اوراق
مشروحه ذيل را امضاء و به بانك تسليم نمايد:
الف  :برگ درخواست اجاره صندوق اجارهاي (تقاضاي كتبي مشتري)
ب  :آييننامه صندوق اجارهاي كه به عنوان قبول شرايط بانك در  34ماده و  6تبصره در ظهر كارت
درج گرديده است.
پ  :دو برگ كارت نمونه امضاء عكس دار؛ اين كارتها را بايد عالوه برمشتري شخص ديگري كه
مورد اعتماد بانك باشد ،به عنوان معرف امضاء نمايد (.فرم نمونه )1515
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ت  :چنانچه شخص حقوقي ،متقاضي اجاره صندوق باشد ،ضرورت دارد ضمن ارائه رونوشت
مصدق اساسنامه مؤسسه كه اجازه اجاره نمودن صندوق اجارهاي در آن قيد گرديده ،نسخهاي از روزنامه
رسميكشور را نيز كه آگهي ثبت مؤسسه همراه با معرفي مدير يا مديران مؤسسه در آن ثبت شده ،به
بانك تسليم نمايد.
بانك پس از قبول درخواست ،يكبرگ گواهي نامه اجاره صندوق ،با قيدشماره صندوق
واگذارشده به مشتري تحويل ميدهد .مشتري براي استفاده از صندوق بايد گواهي نامه فوق را ارائه نمايد.
(فرم شماره نمونه )1512
عمليات حسابداري صندوقهاي اجارهاي
بدهكار :حساب صندوق /جاري مشتري

(ريال معادل وديعه و كارمزد دريافتي از مشتري)

بستانكار :حساب بستانكاران موقت (وديعه صندوق اجارهاي)

(ريال طبق تعرفه)

بستانكار :حساب كارمزد دريافتي

(ريال طبق تعرفه)

كارمزد و وديعه صندوقهاي اجارهاي
شرايط واگذاري صندوقهاي اجارهاي به شرح ذيل ميباشد:
بهاي اجاره صندوق به ازاي هر سانتيمتر مكعب طبق تعرفه جاري  28ريال و حداقل مبلغ يكصد و
شصت هزار ( )162.222ريال بوده و ميزان وديعه نيز هشت برابر اجاره با حداقل يك ميليون و دويست و
هشتاد هزار ( )1.282.222ريال ميباشد .در صورت فقدان كليدها هزينه ساخت آنها ،به مبلغ سيهزار
( )32.222ريال اخذ ميگردد .ضمناً كاركنان بانكها (شاغل ،بازنشسته و وظيفهبگير) مشروط به استفاده
از حداكثر يك صندوق ،از پرداخت اجاره و وديعه صندوق اجارهاي معاف ميباشند.
مدارك مورد لزوم
 -1اصل شناسنامه عكس دارجديد
 -2يك برگ تصويرصفحه اول شناسنامه
 -3دوقطعه عكس جديد
الزم به ياد آوري است پس از اتمام مدت اجاره و باتحويل دوعدد كليد و تسويه حساب كامل ،مبلغ
ودايع به مشتريان بازپرداخت خواهدشد.
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خودآزمايي بخش دوم
 -1در عرف بانكداري تعريف صندوق چگونه تبيين ميگردد؟
 -2وظايف متصدي امور بانكي پس از اخذ فرم تكميل شده توسط مشتري را بنويسيد.
 -3سند بدهكار صندوق (نمونه  )1221به چه منظور و در چه مقطعي صادر ميگردد؟
 -4نحوه پرداخت وجوه به مشتريان را به طور مشروح بنويسيد.
 -5وظايف و مسئوليتهاي شغلي دايره صندوق هنگام شروع عمليات روزانه در بانك را توضيح
دهيد.
 -6منظور از كسري و فزوني صندوق را نوشته ،براي هركدام مثالي ازآغاز تا تسويه مبالغ با ثبت
عمليات حسابداري مربوط مرقوم فرماييد.
 -7سرنوشت تمام يا قسمتي از فزوني صندوق كه در اثناي سال مطالبه نميگردد چه خواهد شد؟
 -8واحدها با مبالغ كسري يا فزوني صندوق بيشتر از دو ميليون ريال و بيش از ده ميليون ريال چگونه
برخورد مينمايند؟
 -9عمليات مربوط به آغاز فعاليت روزانه و پايان روز متصديان امور بانكي را بنويسيد.
 -12عمليات پايان روز دايره صندوق توسط كاربران ارشد را توضيح دهيد.
 -11صورت وضعيت صندوق چيست؟
 -12سامانه مديريت وجوه اوراق بهادار را به طور مختصر توضيح دهيد.
 -13دفتر خزانه در واحدها چگونه نگهداري ميشود ،بيانگر چيست و اقالم تشكيل دهنده آن كدامند؟

 -14خزائن شعب چند سري كليد دارند ،در كجا و نزد چه كساني نگهداري ميگردند؟
 -15نحوه جابجايي كليدهاي خزانه را با ثبت عمليات حسابداري مربوط شرح دهيد.
 -16جابجايي اسكناس درچه شرايطي و به چه منظوري صورت ميپذيرد؟
 -17عمليات حسابداري وجوه ارسالي را با ذكر مثالي بنويسيد.
 -18عمليات حسابداري فروش سفته و بارنامه در سامانه مديريت وجوه اوراق و بهادار را بنويسيد.
 -19نحوه تأمين انواع تمبرها(تمبر مالياتي) و انواع دسته چك به چه ترتيب است؟
 -22انواع دسته چكهاي مورد استفاده مشتريان را بنويسيد.
 -21دسته چك عهده شعب چيست؟
 -22دسته چك تضمين شده با نام شهري را شرح دهيد.
 -23هنگام تنظيم دفتر تحويل دسته چك ،چه نكاتي را بايد مورد توجه قرار داد؟
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 -24شرايط اجاره صندوقهاي اجارهاي را مرقوم فرماييد.
 -25عمليات حسابداري صندوقهاي اجارهاي را در زمان تحويل بنويسيد.
 -26مدارك مورد لزوم در صندوقهاي اجارهاي چيست؟
 -27طرح شخصي سازي در ارائه دسته چك مشتريان را توضيح دهيد.
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فرمهاي مربوط به بخش دوم
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بخش سوم  :انـواع سپـرده و موضوعات مرتبط با آن
مقدمه:
سپردهها از مهمترين منابع بانكها بوده و بدون آن وجود بانك چندان قابل توجيه نميباشد ،زيرا
سرمايه بانكها در مقابل سپرده آنها رقم ناچيزي را تشكيل ميدهد و چون اعطاي تسهيالت كه يكي از
راههاي اصلي كسب درآمد بانكها ميباشد ،معموالً از محل جذب سپردهها تأمين ميگردد ،بنابراين
مجهز بودن بانكها به منابع سپرده از امور ضروري ميباشد.
بايد توجه داشت سپردهها كه به عنوان ابزار سودآوري بانكها تلقي شده و از طريق اعطاي
تسهيالت در بخشهاي مختلف اقتصادي (تخصيص منابع) نقش مهميدر توسعه اقتصادي كشور ايفا
مينمايند ،داراي هزينههايي مانند سود پرداختي به سپردهگذاران ،هزينه اداري ،تشكيالتي و . . .ميباشند،
چنانچه از آنها استفاده بهينه نشود موجب كاهش سودآوري و يا ضرر و زيان بانك خواهدشد ،از اين رو
كاركنان كه مهمترين منابع سازمان هستند و نقش اساسي در پيشبرد برنامههاي بانك به عهده دارند ،بايد به
اهميت سپردهها و جذب آن توجه داشته باشند .آنها بايد ازطريق خوشرفتاري با مشتري ،رازداري ،امانت
داري و ارائه راهنمائيهايصحيح ،بانك را محل امني براي نگهداري وجوه مردم وكسب سود مطمئن و
مكفي براي آنان معرفي نمايند ،تا نام بانك ملي ايران در اذهان مشتريان تداعي كننده سرعت ،خدمت،
اعتماد ،احترام و سودآوري باشد و در بازار رقابت بتواند همچنان سهم و جايگاه خود را حفظ نمائيد.
به موجب ماده  3فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون رباتحتعنوانتجهيزمنابعپولي مقررشده است
كه بانكها ميتوانند تحت هريك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند:
 -2جاري

الف -سپردههاي قرضالحسنه
 -2پس انداز

انواع سپـرده

 -2كوتاهمدت

ب -سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار
 -2بلندمدت
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هر يك از سپردههاي فوق داراي اقساميبه شرح ذيل ميباشند:
حساب هاي جاري ،شامل جاري اشخاص حقيقي ،حقوقي ،بخش خصوصي و جاري دولتي ميباشد.
حسابهاي پسانداز داراي اقساميمانند پسانداز عادي ،ويژه و  . . .ميباشد.
حسابهاي كوتاهمدت در اشكال گوناگون ،كوتاهمدت عادي و ششماهه افتتاح ميگردد ،از
سپردههاي بلندمدت نيز ميتوان طاليي ،گواهي سپرده عام اشاره نمود 1.آيا در حال حاضر چنين است؟

آيا كماكان حساب كوتاه مدت  6ماهه افتتاح ميشود.
اشخاص حقيقي و حقوقي
كليه اشخاص براساس نحوه اعمال اراده ،چگونگي ايجاد و تأسيس نوع مالكيت به اشكال زير تقسيم
ميشوند:
الف -اشخاص حقيقي :شامل انسانها ميباشدكه با تولد داراي حق ميگردند و بدون در نظر
گرفتن ويژگيهايي نظير مذهب ،فرهنگ ،نژاد و قابليتهاي فردي ،در اين طبقه قرار ميگيرند .اما به دليل
وجود تفاوت هايي كه دارند هر يك رابطه خاصي را از لحاظ حقوقي با بانك برقرار نموده و به طور كلي
ممكن است اصالتاً ،قيمومتاً ،وصايتاً و يا واليتاً با بانك مراوده نمايند.
ب -اشخاص حقوقي :اجتماع عده اي از افراد يا تمركز اموال به منظور انجام مقاصد خاص ،اعم
از انتفاعي يا غير انتفاعي است .مانند مؤسسات دولتي ،شركتهاي تجارتي ،شهرداريها ،انجمنها،
سازمانها و بنگاهها.
بنا برتعريف فوق شخص حقوقي ،به موجب قانون خاص يا با رعايت مقررات عموميقوانين ثبتي از
قبيل قانون ثبت شركتهاي تجارتي و يا آييننامه ثبت انجمنها و مؤسسات غيرتجارتي بوجود ميآيد.
اشخاصحقوقيبهدودسته عموميو خصوصي تقسيمميشوند:
اشخاص حقوقي عمومي :آن دسته از اشخاص حقوقي هستندكه حدود وظايف وتكاليف آنها را
قانون معين ميكند و موجوديت حقوقي آنها به تشريفات و ثبت نياز ندارد و به محض ايجاد ،داراي
شخصيت حقوقي ميشوند .مانند وزارتخانهها ،سازمانهاي دولتي و شهرداريها
اشخاص حقوقي خصوصي :آن دسته از اشخاص حقوقي هستند كه پس از ثبت در مرجع
قانوني ،شخصيت پيدا ميكنند و به دونوع تقسيم ميشوند:

1

عالوه بر موارد فوق ،وجوه متمركز در حسابهاي بستانكاران موقت ،سپرده نقدي ضمانتنامه ،حساب مشترك مشاركت مدني،

ماندههاي مطالبه نشده و چكهاي صادره فروخته شده ،جزء منابع بانكي تلقي ميگردند.
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الف -تشكيالت و مؤسسات غيرتجاري
 -1مؤسسه انتفاعي :كه هدف از تشكيل آن تحصيل سود ميباشد ،مانند:
مؤسسات حسابرسي ،مؤسسات آموزشي و. . .
 -2مؤسسه غير انتفاعي :كه صرفاً به منظور سودآوري تأسيس نشدهاند ،مانند :مؤسسات خيريه،
احزاب ،انجمنهاي فرهنگي و. . .

ب -شركتهاي تجارتي
بر اساس مفاد ماده  583قانون تجارت كليه شركتهاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت
حقوقي دارند.
طبق ماده  22قانون مذكور شركتهاي تجارتي بر هفت قسم ميباشند :
 -2شركت سهامي(عام و خاص)
 -2شركت با مسئوليت محدود
 -3شركت تضامني
 -2شركت مختلط غيرسهامي
 -5شركت مختلط سهامي
 -2شركت نسبي
 -7شركت تعاوني

 -1شركت سهامي
شركت سهاميشركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام ،محدود به
مبلغ اسميسهام آنهاست .شركت سهاميبر دو نوع است :عام و خاص
 -2-2شركت سهاميعام

شركتي است كه مؤسسين آن قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم ،تأمين
ميكنند .حداقل سرمايه براي اين نوع شركت ،مبلغ  5.222.222ريال ميباشد.
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 -2-2شركت سهاميخاص

شركتي است كه سرمايه آن در زمان تأسيس ،منحصراً توسط مؤسسين ،تأمين گرديده است( .حداقل
سرمايه براي اين نوع شركت  1.222.222ريال ميباشد).
 -2شركت با مسئوليت محدود
شركتي است كه بين دو يا چندنفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هريك از شركا بدون اينكه
سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد ،فقط به ميزان سرمايه خود مسئول ديون و تعهدات
شركت ميباشند .قيد كلمه با مسئوليت محدود الزامياست ،در غير اين صورت شركت در مقابل
اشخاص ثالث تضامني محسوب ميشود.
 -3شركت تضامني
شركتي است كه تحت نام مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چندنفر با مسئوليت تضامني
تشكيل و در عنوان آن بايد عبارت شركت تضامني و حداقل نام يک نفر از شركا ذكر شود.

اگر دارايي شركت براي تأديه تمام ديون كافي نباشد ،هريك از شركا مسئول پرداخت تمام ديون
شركت مي باشد.
 -4شركت مختلط غيرسهامي
شركتي است كه براي امور تجارتي تحت نام مخصوصي بين يك يا چندنفر شريك ضامن و يك يا
چندنفر شريك با مسئوليت محدود ،بدون انتشار سهام تشكيل ميشود .شريك ضامن ،مسئول كليه
ديوني است كه عالوه بر دارايي شركت ممكن است ايجاد شود .در اسم شركت مختلط ،حداقل
نام يكي از شركا ضامن قيد شود.

 -5شركت مختلط سهامي
شركتي است كه تحت نام مخصوصي بين تعدادي شركاي سهامي و يك يا چند نفرشريك ضامن
تشكيل ميشود .شركاي سهاميكساني هستند كه سرمايه آنها به صورت سهام يا قطعات سهام
متساويالقيمه در آمده و مسئوليت آنها به ميزان سرمايه اي است كه در شركت دارند .شريك ضامن
كسي است كه سرمايه او به صورت سهام درنيامده و مسئول تمام ديوني است كه ممكن است عالوه
بر دارايي شركت ايجاد شود .در اسم شركت بايد عبارت شركت مختلط و حداقل نام يكي از
شركاي ضامن قيد شود .مديريت شركت مختلط سهاميبا شريک يا شركاي ضامن است.
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 -6شركت نسبي
شركتي است كه براي امور تجارتي ،تحت نام مخصوص ،بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت
هر يك از شركا به نسبت سرمايهاياست كه در شركت دارند.
 -7شركت تعاوني توليد ،مصرف و مسكن
طبق مواد  192و 192قانون تجارت شركتهاي تعاوني توليد و مصرف تعريف شده اند .براساس
ماده اول قانون ،شركت تعاوني شركتي است كه براي مدت نامحدود به منظور رفع احتياجات
مشترك شركا و بهبود وضع مادي و اجتماعي آنان تشكيلميشود.

انحالل و تصفيه شركتهاي سهامي
در مواردي كه شركت سهامي ،طبق مقررات قانوني منحل ميگردد امور شركت طبق مقررات قانون
تجارت انجام ميگيرد ،مگر در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط به ورشكستگي ميباشد.
امر تصفيه با مديران شركت است مگر آنكه اساسنامه شركت يا مجمع عموميفوقالعاده كه راي به
انحالل ميدهد ترتيب ديگري مقرر داشته باشد .شركت به محض انحالل در حال تصفيه محسوب
ميشود و بايد به دنبال نام شركت عبارت در حال تصفيه ذكر و نام مدير يا مديران تصفيه در كليه
اوراق و آگهيهاي مربوط به شركت قيد گردد .تا پايان امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت براي
انجام امور مربوطه به تصفيه محفوظ بوده و مديران تسويه موظف به خاتمه دادن امور جاري ،اجراي
تعهدات ،وصول مطالبات ،تقسيم دارايي شركت و در صورت لزوم انجام معامالت جديد براي
اجراي تعهدات شركت ميباشند .تصميم انحالل ،اساميمدير يا مديران تصفيه و نشاني آنها بايد طي
مدت  5روز از طرف مديران تصفيه به مرجع ثبت شركتها اعالم ،تا پس از ثبت براي اطالع عموم
در روزنامه رسمي و روزنامه كثيراالنتشاري كه اطالعيهها و آگهيهاي شركت در آن درج
ميگردد ،منتشر شود .انحالل شركت تا زماني كه به ثبت نرسيده و اعالن نشده باشد ،نسبت به
اشخاص ثالث بالاثر است .از تاريخ تعيين مدير يا مديران تصفيه اختيارات مديران شركت خاتمه
يافته وتصفيه شركت آغاز ميشود .مديران تصفيه بايد كليه اموال ،دفاتر ،اوراق و اسناد مربوط به
شركت را تحويل گرفته و بالفاصله امر تصفيه شركت را عهدهدار شوند .مديران تصفيه ،نماينده
شركت در حال تصفيه بوده وكليه اختيارات الزم را جهت امر تصفيه از طرق طرح دعوي ،ارجاع به
دادرسي و حق سازش دارا ميباشند و ميتوانند براي طرح دعاوي و دفاع از آنها وكيل تعيين نمايند.
محدودكردن اختيارات مديران تصفيه باطل و كان لم يكن بوده مدت مأموريت مديران تصفيه نبايد
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از  2سال تجاوز كند .اگر تا پايان مأموريت آنها ،امر تصفيه خاتمه نيافته باشد مدير يا مديران تصفيه
بايد با ذكر علل و جهات خاتمه نيافتن تصفيه امور شركت ،مهلت اضافي را كه براي خاتمه دادن به
امر تصفيه در نظر گرفتهاند ،به اطالع مجمع عموميصاحبان سهام رسانيده ،تمديد مدت ماموريت
خود را خواستار شوند .پس از اعالمختم تصفيه ،مديران تصفيه بايد وجوه باقي مانده را درحساب
مخصوصي نزد يكي از بانكهاي ايران توديع و صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي كه
حقوق خود را استيفاء ننموده اند ،به آن بانك تسليم و مراتب را طي آگهي مذكور در همان ماده به
اطالع اشخاص ذينفع برسانند تا براي گرفتن طلب خود به بانك مراجعه كنند.
بنابراين در مواردي كه شركت منحل ميگردد ،الزم است آگهي منتشره در روزنامه
رسمي درخصوص انحالل شركت وتعيين مدير تصفيه به بانك ارائه گردد .در اين صورت مدير
تصفيه نماينده قانوني شركت بوده و حق دخل و تصرف در حسابهاي شركت را دارا ميباشد.

تغييرات در سرمايه شركتهاي سهامي
سرمايه شركت را مي توان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق باالبردن مبلغ اسميسهام موجود
افزايش داد .هيأت مديره شركت مكلف است در هرنوبت پس از عملي ساختن افزايش سرمايه،
حداكثر طي يك ماه مراتب را ضمن اصالح اساسنامه به مرجع ثبت شركتها اعالم كند تا پس از
ثبت ،جهت اطالع عموم ،آگهي شود .هرگاه افزايش سرمايه شركت تا نه ماه از تاريخ تسليم طرح
اعالميه پذيرهنويسي به مرجع ثبت شركتها به ثبت نرسد ،به درخواست هريك از پذيرهنويسان
سهام جديد ،مرجع ثبت شركت كه طرح اعالميه پذيرهنويسي به آن تسليم شده است ،گواهينامهاي
حاكي از عدم ثبت افزايش سرمايه شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تأديه وجوه در آن
بهعمل آمده است ارسال ميدارد تا اشخاصي كه سهام جديد را پذيرهنويسي كردهاند به بانك
مراجعه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند .وجوهي كه بابت افزايش سرمايه تاديه ميشود بايد در
حساب سپرده مخصوصي نگهداري شود .تأمين و توقيف و انتقال وجوه مزبور به حسابهاي شركت
ممكن نيست ،مگر زماني كه افزايش سرمايه شركت به ثبت رسيده باشد.
بنابراين در مواردي كه سرمايه شركت افزايش مييابد ،الزم است مراتب در اداره ثبت شركتها به
ثبت رسيده و آگهي منتشره در روزنامه رسمي مبني بر افزايش سرمايه به بانك ارائه گردد و چنانچه
افزايش سرمايه شركت به هردليل به ثبت نرسيده و اداره ثبت شركتهاپس از انقضاي مهلت قانوني
(9ماه) گواهينامه عدم ثبت افزايش سرمايه شركت را صادر و به بانك ارسال دارد نمايد ،استرداد
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وجوه پذيرهنويسان بالمانع خواهدبود .همچنين وجوهي كه بابت افزايش سرمايه شركت تاديه
ميشود ،بايستي در حساب مسدود نگهداري و ازهرگونه نقل ،انتقال ،تأمين وتوقيف آن قبل ازبه
ثبت رسيدن افزايش سرمايه شركت خوددارينمايند.

فوت شريک يا مدير شركت
در مورد شركتهاي سهامي ً،در صورتي كه شريك متوفي از مديران و صاحبان امضاء مجاز شركت
نباشد ،فوت شريك اثري نداشته و شركت كماكان به عمليات خود ادامه خواهد داد .ولي هرگاه
شريك متوفي از مديران يا صاحبان امضاء مجاز باشد با توجه به اساسنامه شركت و اختيارات مقرر
درآن اقدام خواهد شد.
در شركتهاي تضامني طبق مقررات ماده  139قانون تجارت پس از فوت شريك چنانچه ساير
شركاء حاضر به بقا و ادامه عمليات شركت باشند ،شركت باقيمانده و به كار خود ادامه خواهد داد،
مگر اينكه ورثه يا قائم مقام قانوني شريك متوفي طي يك ماه از تاريخ فوت ،عدم رضايت خود را
به بقاي شركت كتباً اعالم نمايند.
در مورد شركتهاي با مسئوليت محدود نيز هرگاه در اساسنامه شركت ،فوت شريك موجب
انحالل شركت نباشد ،فوت اوموثرنبوده وشركت ميتواندبه عمليات خود ادامهدهد.
بدين ترتيب هنگام افتتاح حساب يا انجام ساير معامالت ،اين امر بايد مورد توجه قرار گرفته و با
مراجعه به اساسنامه ،در صورتي كه فوت شريك موجب انحالل شركت باشد ،مراتب در كارت
حساب و سوابق مربوط قيد گردد .و پس از فوت شريك با توجه به مفاد اساسنامه شركت و تغييراتي
كه درآن داده شده است ،اقدام شود.
درخصوص تمام شركتها ،اگر متوفي مدير منحصر به فرد شركت باشد يا با مديران ديگر متفقاً حق
امضاء داشته و بدون امضاء او نتوان پرداخت و اقدامي نمود ،در اين صورت قهراً عمليات و حسابهاي
شركت متوقف خواهدماند تا زماني كه طبق مقررات با رعايت مفاد اساسنامه ،به جاي متوفي صاحب
امضاي ديگر تعيين گردد .ولي اگر شركت داراي مديران متعدد باشد كه در صورت بقاي شركت ،طبق
اساسنامه با امضاء ساير صاحبان امضاء بتواند به اقدامات خود ادامه دهد ،ادامه عمليات شركت و استفاده از
حسابها در حدود اختيار مديران منعي ندارد.
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قـرارداد
2

تعريف  :سندي است كه از وقوع يك يا چند عقد حكايت ميكند و متضمن شرايط وقوع آن عقد
ميباشد.
ماده  12قانون مدني  :قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نمودهاند ،در صورتي
كه مخالف صريح قانون نباشد ،نافذ است.
ماده  212قانون مدني :متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند .اهليت عبارت است از توانائي
اشخاص براي دارا شدن حق و اعمال آن.
اهليت بردونوع است :تمتع و استيفاء

2

الف -اهليت تمتع  :با تولد انسان شروع ميشود.
ب -اهليت استيفاء :همان اهليت قانوني است كه پس از حصول رشد و رفع حجر حاصل ميشود.
اداره نظارت بر امـور بانكهاي بانكمركزي ج.ا.ا طبقبخشنامه شماره نب 5234/مورخ
 1361/12/21و دستورعمل حساب جاري ،ضميمه نامه شماره  42186مورخ  1391/9/7شرط افتتاح
حساب جاري براي اشخاص حقيقي را  18سال تمام اعالم نموده و بر اساس مستندات قوانين مدني،
متقاضي بايستي عاقل و بالغ نيز باشد.

 -1تعريف عقد  :يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد (م  183ق م)
عقدمعينه :عقدي است كه در قانون داراي عنوان معين باشد و نصوص قانون ،متعرض خصوصيات و مقررات اختصاصي آن شده باشد.
مانند بيع ،بيمه ،صلح و نكاح
عقد غيرمعينه :عقدي است كه در قانون داراي عنوان معين نبوده و داراي مقررات اختصاصي مذكور در قانون نباشد.
 -2اهليت تمتع و اهليت استيفاء  :توانايي شخص جهت داراشدن حق (تمتع) و اعمال و اجراي آن (استيفاء) ميباشد.
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فصل اول  :سپرده قرضالحسنه جاري
تعريف :اين حساب كه در دفاتر بانك بنا به تقاضاي اشخاص حقيقي يا حقوقي افتتاح ميگردد،
قرارداد دوجانبهاي است كه رعايت مفاد آن براي بانك و مشتري الزامياست .حسابي است كه بانك
براساس قرارداد منعقده با متقاضي براي مشتري ،سپرده قرضالحسنه حساب جاري افتتاح مينمايد.
برداشت و يا انتقال از اين حساب ميتواند از طريق چك ،دفترچه ،كارتهاي الكترونيكي و يا ساير
ابزارهاي مجاز (ساتنا ،سحاب و  ). . .صورت پذيرد.
 -2افتتاح حساب جاري براي شخص حقيقي
متصدي افتتاح حساب ،پس از حصول اطمينان از رشد متقاضي يك نسخه فرم افتتاح حسابجاري
نمونه شماره  528/2براي تكميلدر اختيار او قرار ميدهد .در اين فرم مشتري درخواست افتتاح حساب
جاري نموده و مشخصات خود را طبق متن شناسنامه قيد و يك برگ تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت
ملي را براي نگهداري در سوابق بانك ارائه مينمايد .نشاني منزل و محل كار خود را با رعايت ماده 1222
قانون مدني ( اقامتگاه هرشخص عبارت از محلي است كه شخص درآنجا سكونت داشته و
مركز مهم امور او نيز در آن جا باشد .اگر محل سكونت شخصي غيراز مركز مهم امور او
باشد مركز امور او ،اقامتگاه محسوب است) 1ثبت و به منظور اطمينان از صحت نشاني ارائه شده
توسط مشتري دعوتنامه رسمي داراي شماره ،تاريخ ،امضاء مجاز و مهر مبني بر دريافت دسته چك به
نشاني پستي مشتري ارسال ميگردد .تحويل دسته چك به مشتري يا وكيل او پس از اخذ دعوتنامه ارسالي
و احراز هويت وي امكان پذير است .بانك ميتواند مشتريان معتبر خود را در اين خصوص با توجه به
ويژگي معتبر بودن مستثني نموده و نام يك نفر را به عنوان معرف در فرم قيد نمايد .متقاضي و معرف ،فرم
را در محلي كه تعيين شده ،امضاء نموده و نمونه امضاء معرف در محل پيشبيني شده توسط شعبه دارنده
حساب گواهي ميگردد .ضمناً شرايط عموميحساب جاري بانك را به دقت مطالعه و امضاء مينمايد.
(ظهر فرم)

1

صاحب/صاحبان حساب در خصوص به هنگام نمودن اطالعات ضروري مانند تغيير نشاني و ش ماره تلفن جهت دسترسي بانك به

وي/آنها مسئول مي باشند در غير اين صورت آدرس وكد پستي مشتري موجود در سازمان ثبت احوال كشور يا سازمان ثبت اسناد و
امالك كشور ،مالك بانك براي ارسال ابالغيهها ،مكاتبات و نيز گواهينامه عدم پرداخت چك خواهد بود .همچنين اقامتگاه اشخاص
حقوقي طبق مندرجات آخرين آگهي منتشر شده در روزنامه رسميكشور ميباشد.
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سپس متصدي افتتاح حساب جاري مشخصات مندرج در فرم اطالعات را با اصل شناسنامه
عكس دار ،كارت ملي و اطالعات ماخوذه از سامانه ثبت احوال مطابقت داده و در صورت صحت
اطالعات نسبت به تطبيق چهره مشتري با عكس موجود در سامانه ثبت احوال اقدام مينمايد .پس از
اطمينان از صحت مشخصات  ،تصوير مدارك اخذ شده از مشتري را با درج عبارت ”رونوشت برابر اصل
است “ به مهر شعبه ممهور نموده و پاراف مينمايد.
شرايط معرف:
معرف :از مشتريان مورد اعتماد بانك ميباشد .كه براي مدتي با بانك مراوده داشته و بانك
ازمعامالتي كه با اوكرده است او را صالح و مورد اعتماد تشخيص داده است .زيرا بايد مطمئن بود شخصي
كه حساب باز ميكند بعداً اشكالي براي بانك ايجاد نمينمايد .چرا كه در بعضي موارد اتفاق افتاده
مشتريان ناباب با استفاده از دسته چك ،زيانهايي متوجه بانك و ديگران كردهاند .شايان توجه است
معرف ،مسئوليت مالي ندارد ولي از نظر اخالقي مسئول است .معرف از مشتريان مورد اعتماد بانك بوده و
هر شخصي به صرف دارابودن يك حساب (جاري ،پس انداز ،كوتاهمدت و  ). . .نزد بانك ملي يا ساير
بانكها ميتواند به عنوان معرف براي افتتاح حساب جاري پذيرفته شود .امضاء معرف رأساً توسط شعبه
محل افتتاح حساب تصديق مي شود.
بديهي است قبل از افتتاح حساب جاري اخذ استعالم مبني بر صالحيت مشتري و نداشتن
سابقه چک برگشتي وبدهي غيرجاري ،طبق دستورعملهاي مربوطه ازبانک مركزيج.ا.ا
الزاميبوده ،شماره مجوز بانک مركزي و شماره مسلسل مدارك شناسايي جهت افتتاح در فرم
مشخصات بازكننده حساب درج ميگردد .ضمناً اخذ تعهدنامه پولشويي الزامياست.

هنگام افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري و يا هر نوع حساب ديگر بايد دقت الزم در ثبت
مشخصات كامل متقاضي در رايانه از سوي كاربر وكاربر ارشد بعمل آمده و از تخصيص سيستميشماره
حساب به مشتري و درج آن در فرم افتتاح حساب اطمينان حاصل شود .فرمهاي افتتاح حساب بايد تحت
مراقبت مسئول مربوطه به ترتيب شماره حساب تخصيصي در محل امني نگاهداري و غير از متصدي
ذيربط هيچ فرد ديگري حق مراجعه به فرم مزبور را نداشته باشد.
پس از اخذ استعالم ،افتتاح حساب و دريافت وجه از مشتري ،از طريق گزينه  4341دسته چك
متقاضي (با استفاده از طرح شخصيسازي) از چاپخانه بانك ملي درخواست ميگردد .دسته چك
درخواستي پس از درج شماره حساب ،و نام و نام خانوادگي شخص بر روي تمام برگهاي آن به شعبه
تحويل ميگردد.
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 -2-2افتتاح حساب جاري مشترك
چنانچه دو يا چند نفر بخواهند با مشاركت يكديگر ،بدون آنكه شراكت خود را به ثبت برسانند
داراي حساب جاري باشند ،ميتوانند حسابي تحت عنوان حساب جاري مشترك در بانك افتتاح نمايند.
در اين صورت درخواستكنندگان فرم افتتاح حساب جاري را امضاء و كساني كه منفرداً يا متفقاً حق
برداشت از اين حساب را دارند ،در همان فرم تعيين مينمايند .در فرم حساب جاري مشترك بايد سهم
هريك از شركاء قيدگردد تا در صورت فوت ،حجر ،ورشكستگي يا در صورت وصول بازداشتنامه به
شعبه بازكننده حساب  ،حساب مشترك مسدود و موجودي حساب به نسبت سهم تعيين شده و در غير
اينصورت ،به طور مساوي بين آنان تقسيم گردد( .فرم نمونه )1243
ضمناً دارندگان حساب جاري مشترك ،فرم نمونه ( 1242مقررات و شرايط حسابهاي سپرده
قرضالحسنه جاري ،پسانداز  ،سپرده سرمايهگذاري بلندمدت و كوتاهمدت مشترك) را تكميل و امضاء
نموده و شعبه نيز يك قطعه تمبر مالياتي به آن الصاق و در حسابهاي انتظامينگهداري مينمايد.
بانك موظف است سهم متوفي يا ورشكسته را برحسب مورد به ورثه يا مراجع قانوني ذيصالح
پرداخت و سهم ديگري يا ديگران را درحساب واسطه مخصوص نگهداري نمايد.
افتتاح حساب مشترك براي چند شخص حقوقي (حقوق خصوصي) و يا يك يا چند شخص حقوقي
(حقوق خصوصي) با يك يا چند شخص حقيقي به شرط درج صريح اين موضوع در اساسنامه اشخاص
حقوقي مذكور بالمانع ميباشد.
هرگاه هر يك از صاحبان امضاء حساب مشترك بخواهد براي استفاده از تمام موجودي حساب به
شخص ثالثي وكالت بدهد ،قبول آن از طرف بانك منوط به اعالم كتبي و صريح ساير صاحبان امضاء
حساب مشترك مبني بر حق استفاده و برداشت از تمام موجودي حساب و قبول وكالت وكيل ميباشد.
بديهي است اعالم هريك از صاحبان امضاء مبني بر پايان دوره وكالت وكيل ،منجر به عزل وي خواهد
شد.

 -2-2افتتاح حساب جاري براي اشخاص بيسواد
براي اشخاص بي سوادي كه بخواهند بدون معرفي وكيل به وسيله مهر از حساب جاري استفاده
نمايند يا عالوه بر مهر ،امضاء مخصوصي براي خود درنظر بگيرند افتتاح حساب جاري بالمانع است ،با اين
حال بايد به آنها تذكر داد كه در امضاء خود و به كاربردن مهر دقت نمايند ،زيرا امكان فقدان و جعل از
مهر نام در اينگونه حسابها متصوَر است .لذا مسئولين و متصديان افتتاح حساب ،بايد حتيالمقدور سعي
نمايند تا براي استفاده از اين قبيل حسابها ،وكالتنامه رسمي(به نام وكيل باسواد) تنظيم و مورد استفاده
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واقع شود تا از هرگونه پيشآمد سوء و مشكالت احتمالي جلوگيري بهعمل آيد .اخيراً يكي از شرايط
افتتاح حساب جاري داشتن سواد خواندن و نوشتن اعالم شده است.
تعهدنامــه
افتتاح حساب براي افراد بيسواد
درمورد استفاده ازحسابجاري شماره . . . . . . . . .اينجانب .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
دارنده شناسنامه شماره .. . . . . . .صادره از  . . . . . . . . . .نزد بانك ملي ايران شعبه. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هرگاه در اثر فقدان مهر يا به كار بردن مهر ديگر به جاي آن و همچنين در تصديقي كه براي انطباق مهر با
نمونهاي كه قبالً معرفي شده و يا به هرعلت ديگري ،هر ايراد يا اعتراضي از طرف اينجانب يا شخص
ديگري تحت هر عنوان صورت بگيرد ،بانك ملي ايران به هيچ وجه مسئوليتي نخواهدداشت.
مهر و امضاء متقاضي

 -2-3افتتاح حساب جاري براي ايرانيان مقيم كشورهاي بيگانه
درخواست افتتاح حساب جاري از طرف ايرانياني كه در كشورهاي بيگانه اقامت دارند ،در
بانكهاي داخل كشور بالمانع است .در اين قبيل موارد الزم است صحت امضاء صاحب حساب روي
برگ درخواست و فرم نمونه امضاء از طرف سفارت يا كنسولگري دولت ايران مقيم شهري كه
درخواست كننده در آنجا اقامت دارد ،تصديق و توسط وزارت امورخارجه گواهي شود.

 -2-2افتتاح حساب جاري براي اتباع كشورهاي بيگانه (مقيم ايران)
افرادي از اتباع كشورهاي بيگانه در ايران ميتوانند درخواست افتتاح حساب نزد بانك نمايند،
براساس فرم شماره 1دستورعمل ،واحدها موظفند از طريق سامانه ساها نسبت به اخذ شماره اختصاصي
اشخاص خارجي اقدام نمايند) كه داراي مدارك هويتي (گذرنامه يا كارت ويژه هويت اتباع خارجي،
پروانه اقامت معتبر و اشتغال به كار) ميباشند ،متصدي امور بانكي پس از احراز كامل مدارك و صحت
نام و نام خانوادگي و مشخصات كامل اين قبيل افراد با مندرجات مدارك ارائه شده ،تصوير آنها را برابر
اصل نموده سپس به منظور افتتاح حساب نسبت به ارسال مشخصات و مدارك مشتري در قالب فايلي كه
به همين منظور تعبيه شده است ،از طريق پست الكترونيك به اداره كل مبارزه با پولشويي اقدام مينمايد.
پس از اخذ كد فراگير از اداره مذكور امكان افتتاح حساب براي اتباع بيگانه فراهم ميگردد .الزم است
شعب در افتتاح حساب با دقت الزم از كدهاي نوع و زير نوع حساب مربوطه استفاده نمايند .واحدها بايد
از ارائه خدمات دسته چك به اتباع بيگانه كه فاقد پروانه اقامت و اشتغال به كار ميباشند خودداري نمايند.
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 -2-5افتتاح انواع حساب سپرده براي افراد نابينا و ساير افراد خاص

2

در خصوص افتتاح حساب قرضالحسنه جاري براي اشخاص نابينا ،عالوه بر رعايت مواردي كه در
مورد حسابهاي جاري اشخاص حقيقي درج گرديده ،بايستي كارت افتتاح حساب را شخص معتمد و
امين فرد نابينا (وكيل) ،به همراه وي امضاء نمايد .از اين دسته مشتريان كه از مهر به جاي امضاء و يا افزون
بر مهر امضاي مخصوصي را نيز براي خود در نظر ميگيرند ،تعهدي به شرح ذيل اخذ ميگردد و پس از
الصاق و ابطال تمبر مالياتي ،در حساب انتظامياوراق و اشياء اماني ثبت و شماره انتظامي بر روي كارت
افتتاح حساب آنان درج ميگردد.
در صورتي كه شخص امين عالوه بر متقاضي فرمهاي مربوطه را امضاء نمايد ،برداشت از حساب با
مهر معرفي شده توأم با امضاء شخص امين و معتمد انجام ميپذبرد .با توجه به اينكه امضاي شخص ثالث
به عنوان امين و معتمد به مهر يا امضاي صاحب حساب در صدور چك ضميمه ميگردد ،متضمن
مسئوليت كيفري امضاءكننده به عنوان معتمد عالوه بر صاحب حساب و همچنين مسئوليت تضامني آنان
در پرداخت چك ميباشد كه الزم است ضمن يادآوري مراتب به فرد معتمد از وي طبق نمونه
( 1394/25-839پيوست شماره  )1تأييد كتبي اخذ گردد.
در صورتي كه شخص خاص ادعا نمايد كه شخص خاص محسوب نشده و توانايي ارائه نمونه
امضاء و صدور چك را دارد ،با پذيرش مسئوليت ناشي از صدور چك پس از تنظيم تعهدنامه رسمي
حسب طبق نمونه  ( 1394/12-846پيوست شماره )2مي تواند بدون معرفي امين يا معتمد اقدام به افتتاح
حساب جاري واخذ دسته چك نمايد.
اشخاص نابينا براي تحويل گرفتن دسته چك و يا ساير ابزارهاي برداشت مربوط به حساب خود ،با
توجه به اينكه توانايي ارائه امضاء دارند يا خير ،بايد تعهد نامه پذيرش مسئوليت حفظ و نگهداري دسته
چك و ساير ابزارهاي برداشت از حساب خود را مطابق پيوست نمونه (1394/12-839شماره )3يا نمونه
(1394/12-839/1پيوست شماره  )4تكميل و به بانك تحويل نمايند.
بديهي است افتتاح حساب جاري براي اشخاص بيسواد (ناتوان از خواندن و
نوشتن) بدون معرفي فرد امين و همچنين افتتاح حساب براي محجورين ممنوع است.

 1شخص خاص ،شخص حقيقي داراي  18سال تمام كه به تشخيص بانك بنا به داليلي نظير عدم توانايي در خواندن و نوشتن و يا نقص
عضو نميتواند به تنهايي نسبت به صدور چك ،ظهرنويسي و ارائه آن جهت وصول اقدام نمايد.
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تعهدنامه
افتتاح حساب براي افراد نابينا
با اطالع از مفاد شرايط عموميحساب قرضالحسنه (جاري ،پس انداز) و سپرده سرمايهگذاري
(كوتاهمدت ،بلندمدت) كه به امضاء اينجانب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .دارنده شناسنامه شماره
 . . . . . . . . . .صادره از . . . . . . . . . .فرزند . . . . . . . . . . . . .رسيده و آقاي /خانم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
دارنده شناسنامه شماره . . . . . . . . . . . . . . .بهعنوان معرف آن را تأييد و امضاء نموده است با وقوف به
اينكه احتمال سوء استفاده از دسته چك و يا مهر و امضاء اينجانب كه نابينا هستم ازطرف شخص و
اشخاص ديگري وجود دارد ،اقرار و اعتراف ميكنم ،مسئوليت فقدان مهر و يا به كاربردن مهر و امضاء
ديگري به جاي مهر و يا امضاء معرفي شده در كارت افتتاح حساب ،عهده اينجانب ميباشد و درصورت
بروز هرگونه اشكال و اختالفي شخصاً مسئول بوده و حق هرگونه ايراد واعتراض و گفتگوئي را به بانك
ملي ايران از خود سلب و اسقاط مينمايم.
مهر يا امضاء مشتري
صحت تعهدات آقاي /خانم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .با مشخصات فوقالذكر مورد گواهي
دفترخانه اسناد رسميشماره . . . . . . . . . . . . . . .ميباشد.
امضاء و مهر دفترخانه اسناد رسمي
تغيير نمونه امضاء صاحب حساب جاري (اشخاص حقيقي)
چنانچه صاحب حساب درخواست تغيير نمونه امضاء خود را داشته باشد ،بايد موضوع را كتباً با ذكر
تاريخ صرفاً از شعبه افتتاحكننده حساب درخواست نمايد .در اينصورت نمونه امضاء جديد بر روي فرم
نمونه امضاء اخذ و در سيستم ثبت ميگردد و فرم مذكور در سوابق حساب مشتري بايگاني ميشود در اين
خصوص ضرورت دارد شعب با اخذ تعهدنامه طبق نمونه ( 1394/12-558پيوست شماره  )5و ثبت و
نگهداري آن در حساب انتظامياوراق اشياء اماني اقدام نمايند .الزم به ذكر است كه براي تغيير امضاء نياز
به افتتاح حساب جديد و تغيير شماره حساب نميباشد.
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 -2-2افتتاح حساب جاري براي بانکهاي داخلي
شعب مجاز به افتتاح حساب براي بانكهاي داراي مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا 1ميباشند .افتتاح
حساب بانكها شبيه افتتاح حساب اشخاص حقوقي ميباشد ،با اين تفاوت كه از آنها عالوه بر مدارك
اشخاص حقوقي ،مدارك ذيل نيز اخذ ميگردد:
 -1درخواست كتبي مسئولين ذيربط بانك مورد نظر (طبق اساسنامه و آخرين روزنامه رسميبا در نظر
گرفتن تفويض اختيارات قانوني منطبق با مفاد اساسنامه بانك) به منظور افتتاح ،تغييرات امضاء و
انسداد حساب و ...براي شعبه /شعب تحت پوشش خود به همراه معرفي صاحبان امضاء مجاز و
تعيين شرايط برداشت بعنوان شعبه مستقل/اداره امور شعب مربوط به بانك ملي ايران
-2تاييد اداره امور شعب مبني بر بالمانع بودن افتتاح حساب
-3تصوير مدارك شناسايي امضاءداران معرفي شده (تصوير شناسنامه و كارت ملي كه با اصل آنها
مطابقت داده شده) با اعمال كنترلهاي دقيق مدارك توسط واحدها.
در افتتاح اينگونه حسابها شعب بايد دقت نمايند كه برخي از بانكها و موسسات مالي فاقد مجوز از
بانك مركزي ج.ا.ا به افتتاح حساب سرمايهگذاري مدتدار بنام خود يا اشخاص حقيقي و حقوقي كه ظن
آن ميرود به نمايندگي از طرف اين مؤسسات باشند ،اقدام مينمايند .با توجه به موانع قانوني در افتتاح اين
قبيل حسابها الزم است با هوشياري مانع از افتتاح آنها شد .همچنين بانكها به منظور مديريت و كنترل
نقدينگي خود اقدام به افتتاح حساب مينمايند ،اين موضوع براي بانك داراي بار مالي و سبب افزايش
هزينههاي سربار نظير بازشماري وجوه و هزينه پول رساني و عدم لحاظ شدن وجوه در آمار زير پلمپ
و ...ميباشد .همچنين بانكها احياناً با صدور چك مشتريان خود را براي دريافت وجه به شعب بانك ملي
ايران در ساير شعب (غير از شعبه افتتاح كننده حساب) ارجاع ميدهند كه اين امر سبب برهم زدن
نقدينگي شعب ميگردد .بنابراين افتتاح حساب جاري بانكها اعم از خصوصي و دولتي به شرط اينكه
تحت زير نوع خاص حساب جاري بانكها مفتوح و برداشت از حساب صرفاً در شعبه افتتاح كننده مقدور
باشد ،بالمانع ميباشد .به اين ترتيب افتتاح حساب قرض الحسنه جاري در سيستم متمركز با پيش شماره
 15و با ماهيت و دستور ويژه «واريز از همه شعب و برداشت فقط در شعبه افتتاح كننده حساب» و تحت
سرفصل هشت رقمي 21722222و معينهاي مربوطه به تفكيك بانكها انجام ميپذيرد .حساب بانكها
بايد صرفاً در تعامالت في مابين بانك مربوطه و بانك ملي ايران مورد استفاده قرارگيرد.2

 1اطالع از وضعيت بانكها از طريق استعالم سامانه اطالع رساني بانك مركزي به آدرس  WWW.CBI.IRامكان پذير است .
 2دستورعمل  94128مورخ  1394/28/23اداره كل سازمان و روشها
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 -2-7افتتاح دو يا چند حساب جاري براي يک شخص
براساس دستورعمل صادره بانك مركزي ج.ا.ا ،هر شخص حقيقي تنها ميتواند يك حساب جاري
افتتاح نمايد.

 -2-8حسابهاي دولتي
نگاهداري حساب وزارتخانهها و مؤسساتي كه داراي ذيحساب منتخب وزارت امور اقتصادي و
دارايي ميباشند و همچنين شهرداريها ،بنگاهها ،نهادها ،ارگانها و شركتهايي كه تمام يا قسمتي از
سرمايه آنها متعلق به دولت يا تحت نظارت دولت ميباشد جزء وظايف بانك مركزي جمهوري
اسالميايران بوده كه به چهارگروه متمايز تقسيم ميشوند .از آنجا كه بانك مركزي در نواحي تهران و
شهرستانها شعبهاي ندارد كليه امور مربوط به حسابهاي دولتي را شعب بانك ملي ايران به نمايندگي از
سوي بانك مذكور انجام ميدهند .چون دستور افتتاح ،بستن و نحوه استفاده از حسابهاي دولتي از طرف
خزانهداري كل ،ادارات مركزي ،بنگاههاي دولتي و امور مالي شهرداريها صادر ميشود ،لذا اين قبيل
دستورات بايد از طرف اداره مركزي بانك ملي ايران به شعب ابالغ گردد و انجام اين امر به عهده اداره
كل حسابداري ،بودجه و آمار محول است.
بنابراين درصورت مراجعه ادارات ،وزارتخانهها ،بنگاههاي دولتي و يا شهرداريها ،واحدهاي بانك
نميتوانند براي افتتاح يا بستن حسابي رأساً اقدام نمايند( ،به استثناء افتتاح حساب جهت شهرداريهاي
شهرستانها) بلكه بايد مراجعه كننده را راهنمايي كنند كه از طريق خزانه داري كل يا ادارات مركزي
خودشان و اداره كل حسابداري و بودجه بانك ملي ايران اقدام الزم را معمول دارند.
براساس دستورعمل بانك مركزي ج.ا.ا اخذ استعالم سوابق چك برگشتي در رابطه با ذيحسابان
الزامياست .چكهاي صادره عهده حساب دولتي پس از گذشت  3ماه بدون در نظر گرفتن مبلغ صرفاٌ در
شعبه صادر كننده با اخذ تأييد از مرجع صادركننده قابل پرداخت ميباشد 1و پرداخت چكهاي دولتي با
مبالغ بيش از پنجاه ميليون ريال صرفاً به صورت انتقالي بايد به حساب مندرج در متن چك واريز گردد 2و
اگر چنانچه حسابي در متن چك قيد نشده باشد ،به حسابي كه ذينفع در ظهر چك اعالم و درج مينمايد
 1وفق نامه شماره  41755مورخ  1394/5/26اداره كل سازمان و روشها شعب هنگام پرداخت چكهاي صادره عهده حسابهاي دولتي
با پيش شماره  21كه بيش از سه ماه از تاريخ صدور چك گذشته است ،نسبت به اخذ تائيديه روزانه ذيحسابي و يا اداره كل امور مالي
دستگاه اجرايي ذيربط اقدام الزم به عمل آورند.
 2ضروري است ذيحسابي دستگاه هاي دولتي از تحويل چك به همراه تائيديه آن به ذينفع خودداري و اصل چك و تائيديه آن توسط
نمايندگان دستگاههاي اجرايي به صورت مستقيم به بانكهاي عامل ارسال شوند( .وفق نامه شماره  41837مورخ  1394/7/5مديريت
امور بازرسي و حسابرسي)
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واريز ميگردد .همچنين اگر مانعي براي كارسازي وجه اين گونه چكها از طريق ساير شعب وجود ندارد،
اصلح است اينگونه چكها از طريق شعبه افتتاح كننده حساب وصول گردد.
حسابهاي دولتي شامل گروههاي ذيل ميباشند:

 2-8-2بانک مركزي جمهوري اسالميايران «حسابهاي خزانه»
كليه حسابهاي وزارتخانهها ،سازمانها ،شركتها ،ارگانها ،نهادها و  . . .كه داراي ذيحساب
منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي ميباشند از طريق خزانهداري كل و در مواردي بر اساس
دستورعملهاي صادره توسط نمايندگي خزانه در استان افتتاح شده و انسداد مييابند .امضاء استفاده
كنندگان (كه هرگز از دو امضاء كمتر نخواهدبود) مستقيماً به وسيله وزارت امور اقتصادي و داراييخزانه
و يا نمايندگي خزانه به بانك معرفي ميگردند .ذيالً اسامي برخي از وزارتخانهها ،سازمانها ،شركتها،
ارگانها و نهادهاي دولتي درج ميگردد:
وزارت جهاد كشاورزي ،سپاه پاسداران ،سازمان تربيت بدني ،جهاد دانشگاهي ،دادگاههاي انقالب،
سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ،نهضت سوادآموزي و. . . .

 -2-8-2بانک مركزي جمهوري اسالميايران «حسابهاي بنگاههاي دولتي»
شامل كليه حسابهاي سازمانها ،شركتها ،ارگانها ،نهادها و . . .ميشودكه فاقد ذيحساب منتخب
وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده ليكن داراي مدارك ثبتي و قانوني ميباشند .لذا اينگونه مؤسسات
درخواست خود را مبني بر افتتاح ،انسداد و تغيير امضاء بايد به بانك تسليم نمايند تا از طريق اداره كل
حسابداري و بودجه مجوز الزم براي شعب صادر گردد.
حسابهاي شركتهاي بيمه و شركت هواپيمايي ملي ايران از جمله اين حسابها ميباشند.

 -2-8-3بانک مركزي جمهوري اسالميايران «حسابهاي شهرداريها»
شامل كليه حسابهاي شهرداريها ،بنگاهها و دستگاههاي وابسته به آن ميباشد .چون اين دسته از
سازمانها داراي شخصيت حقوقي ميباشند لذا بايستي درخواست خود مبني بر افتتاح و يا انسداد حساب و
همچنين تغيير امضاء استفاده كنندگان از حساب را در تهران از طريق اداره كل امور مالي شهرداري به
اداره كل حسابداري و بودجه تسليم نمايند تا توسط اداره مذكور مجوز الزم براي شعب صادر گردد.
همچنين اين موضوع در شهرستانها مستقيماً بنا به درخواست شهرداري محل توسط شعب قابل اجراء
خواهدبود.
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 -2-8-2حسابهاي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
شامل كليه حسابهاي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي و دستگاههاي وابسته به آن سازمان
است .اين حسابها به تقاضاي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي و يا ذيحسابي مربوط در دستگاهها
در دفاتر بانك افتتاح ميگردد و استفاده كنندگان حسابها ي مزبور هم از همان طريق به بانك معرفي
ميگردند .اين حسابها با مجوز اداره كل حسابداري و بودجه افتتاح ميشود.
توجه :چنانچه كليه حسابهاي فوق طي ششماه متوالي فاقد هرگونه گردش
عملياتي باشند ،بايستي مراتب در شعب استان تهران پس از تكميل جدول مربوطه به
اداره كل حسابداري ،بودجه و آمار اعالم گردد و در ساير استانها از طريق اداره امور
شعب متبوع خود به خزانه معين استان براي تعيين تكليف ارسال نمايند .مجوز مربوط به
مسدود يا غيرفعال نمودن حسابهاي دولتي فقط از طريق خزانه به بانک ارائه ميگردد و
با درخواست ذيحساب سازمان مربوطه امكان مسدودي و غيرفعال نمودن حسابهاي
مذكور وجود ندارد.

 -2-2افتتاح حساب اشخاص حقوقي خاص
درآمد موقوفات
به منظور افتتاح حساب براي موقوفات و تغييرات مربوط به امضاءداران حساب براي موقوفهها با
درخواست كتبي و رسمي رؤساي ادارات و مديران كل اوقاف و امور خيريه استان محل وقوع موقوفه در
رديف حسابهاي اشخاص حقوقي غيردولتي اقدام ميگردد .شعب ميبايست از اصالت معرفينامهها و
مستندات ارائه شده به نحوه مقتضي اطمينان يابند .همچنين نحوه انتخاب و بركناري ،شرايط و حدود
اختيارات و وظايف امين يا هيأت امناء اماكن مذهبي و اماكن متبركه با معرفي نامه اداره اوقاف و امور
خيريه محل و با رعايت ضوابط و مقررات افتتاح حساب جاري امكان پذير است .چكهاي صادره اين
حسابها عموماً با دو امضاء امين يا رئيس هيأت امناء برحسب مورد و نماينده اداره اوقاف و امور خيريه
خواهد بود .
حساب پرداخت عوايد اوقاف
اين حساب بنا به درخواست اداره كل اوقاف و امور خيريه استان محل وقوع موقوفه از طريق( مجوز)
وزارت امور اقتصادي و دارايي -ادار ه كل خزانه يا معين استان در رديف حسابهاي دولتي در بانك افتتاح
ميشود.
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 -2 -20افتتاح حساب براي اشخاص حقوقي
شخص حقوقي ميتواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است،
مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف

ابوّت ،بنوّت2و امثال ذلک .اشخاص حقوقي مؤسساتي هستند كه برطبق ماده  588قانون تجارت
ميتوانند داراي حقوق و تكاليف اشخاص طبيعي وحقيقي باشند و ماداميكه به ثبت نرسيدهاند شخصيت
پيدا نميكنند .براي افتتاح حساب جاري بنام شركتها دو مورد پيش ميآيد :

 -2-20-2افتتاح حساب قرضالحسنه جاري براي شركتهاي در شرف تأسيس
افتتاح حساب قرضالحسنه جاري براي اين قبيل شركتها به تقاضاي مؤسس يا مؤسسين كه ممكن
است يك يا چند شخص حقيقي يا حقوقي باشند تحت عنوان شركت  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .در
شرف تأسيس صورت ميگيرد .تقاضاكنندگان بايد تعهدنامه اي به شرح ذيل امضاء و به بانك تسليم
نمايند:

تعهدنامه
پيرو تقاضاي كتبي مورخ . . . . . . . . . . . . . . . .در مورد افتتاح حساب قرضالحسنه جاري شركت
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .در شرف تأسيس امضاءكنندگان زير بدينوسيله تعهد مينماييم كه حداكثر
تاپايان روز . . . . . . . . . . . . . . . .شركت را رسماً تشكيل داده و مدارك ثبتي دال بر تشكيل شركت را به
آن بانك ارائه داده وامضاءكنندگان مجاز را معرفي نمائيم و طي اين مدت هيچ شخصي اعم از حقيقي و
حقوقي حق استفاده از حساب مزبور را نخواهد داشت.
ضمناً در صورتي كه به عللي تا پايان مدت مزبور شركت تشكيل نشود ،بدين وسيله به بانك ملي
ايران وكالت داده ميشود كه به شرط ارائه اعالميه بستانكار از طرف پرداخت كننده يا وكيل قانوني او
وجه پرداختي را به نامبرده يا نماينده قانوني او مسترد نمايد و در اين مورد حق هرگونه اعتراضي را از خود
سلب مينماييم.
امضاء مؤسسان

1

ابوّت  :پدري ،فرزندي بنوّت :فرزندي ،پدري
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به موجب مواد  6و  19قانون تجارت ،هيأت مؤسسين شركت مقداري از سرمايه شركت را در بانك
توديع مينمايند .در اين صورت پس از دريافت صورتجلسه هيأت مؤسس حسابي به نام شركت
 . . . . . . . . . . . . . . .در شرف تأسيس افتتاح و گواهي بانكي دال بر اينكه مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . .ريال
به نام شركت .. . . . . . . . . . . . .در شرف تأسيس در تاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . .در حساب شماره
 . . . . . . . . . . . . . .كه آقايان /خانمها  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .با عنوان مؤسس گشايش
نمودهاند ،پرداخت و توديع شده است.
پس از تشكيل رسميشركت و ارائه مدارك ثبتي الزم ،از طرف مؤسسين حساب قرضالحسنه
جاري ديگري به نام شركت با رعايت مقررات و تشريفات الزم افتتاح و موجودي حساب شركت در
شرف تأسيس طبق دستور مؤسس يا مؤسسين به حساب جديد منتقل و حساب اوليه بسته خواهدشد .در
صورتي كه صاحب حساب اصرار به ابقاء شماره حساب قبلي داشته باشد ،ميتوان با همان شماره حساب
نسبت به افتتاح حساب قرضالحسنه جاري شركت اقدام نمود.
توجه  :مهلت ثبت شركت در اداره ثبت شركتها ،ششماه از تاريخ تسليم اظهارنامه به اداره
مذكور تعيين گرديده است و چنانچه ظرف اين مدت تشريفات ثبت به انجام نرسد ،به درخواست هريك
از مؤسسين يا پذيرهنويسان ،اداره ثبت شركتها گواهينامه عدم ثبت شركت را صادر و به بانكي كه تعهد
سهام و تأديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال ميدارد ،تا مؤسسين و پذيره نويسان به آن بانك
مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختي خود را مسترد نمايند.

 -2-20-2افتتاح حساب قرضالحسنه جاري براي شركتهاي به ثبت رسيده
هرنوع شركت كه رسماً به ثبت رسيده باشد چون طبق قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي است،
ميتواند در بانك مانند اشخاص حقيقي بنام شركت . . . . . . . . . . . . . . . . . .حساب جاري افتتاح نمايد،
مشروط براينكه دارندگان امضاء براي صدور اسناد تعهدآور بانكي ،تعيين شده و اختيارات آنها برطبق
مقررات اساسنامه شركت باشد( .فرم نمونه )528/3
مدارك مورد نياز جهت افتتاح حساب جاري اشخاص حقوقي :

 -1تقاضاي شركت مبني بر افتتاح حساب قرضالحسنه جاري كه ممهور به مهر شركت و به امضاي
صاحبان امضاء مجاز رسيده باشد.
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2

 -2يك نسخه رونوشت يا تصوير مصدق اساسنامه شركت
2

 -3يك نسخه رونوشت يا تصوير مصدق شركتنامه شركت
 -4آگهي روزنامه رسميكشور مبني بر تأسيس شركت و انتخاب اعضاء هيأت مديره و مديرعامل
و معرفي اشخاصي كه حق امضاي چكها و اسناد تعهدآور شركت را دارند.
 -5يك نسخه رونوشت يا تصوير شناسنامه و كارت ملي مديرعامل و اعضاء هيأت مديره.
 -6ارائه اصل وكالتنامه در صورت تجويز صدور آن در اساسنامه شركت
 -7اخذ استعالم از نام شركت ،اعضاء هيأت مديره ،مديرعامل و وكالي آنها مبني بر نداشتن
بدهي غيرجاري و سابقه چک برگشتي
عالوه بر دريافت مدارك ثبتي و قانوني فوق كه دال بر احراز شخصيت حقوقي شركت است،
توجه به مطالب زير نيز ضروري است:
الف -در اساسنامه شركت كه به تصويب صاحبان سهام رسيده ،اجازه افتتاح حساب قرضالحسنه
جاري و داد و ستد با بانك صراحتاً قيد شده باشد ،ضمناً اختيارات هيأت مديره و صاحبان امضاي
مجاز شركت ،طبق مقررات اساسنامه مزبور باشد.
ب -با دريافت يك نسخه از آخرين صورت جلسه مجمع عمومي ،حدود و مدت اختيارات هيأت
مديره و صاحبان امضاي مجاز شركت تعيين و اين مشخصات بر روي كارت افتتاح حساب يادداشت
و مدنظر قرار ميگيرد تا هنگام پرداخت وجوه از حساب شركت اشكالي از نظر امضاهاي مجاز پيش
نيايد.
پ -هر نوع تغيير در هيأت مديره و صاحبان امضاي مجاز شركت يا حدود و مدت اختيارات آنان
بايستي با ارسال آخرين صورت جلسه مجمع عمومي و روزنامه رسميكشور به اطالع بانك برسد،
تا در صورت تغيير صاحبان ام ضاء مجاز شركت ،شعبه بتواند نسبت به تعويض كارت افتتاح حساب
اقدام الزم بهعمل آورد.
1

اساسنامه :در واقع چارچوب روابط و تقسيم منافع ،زيان و نحوه اداره شركت را معين مينمايد .اساسنامه تابع نظر موسسين و اكثريت
دارندگان سهام است و به خاطر اهميت آن ،قانون موارد الزام آوري را در آن مشروط نموده است از آن جمله -1 :نام شركت
 -2موضوع فعاليت شركت  -3مدت شركت  -4مبلغ سرمايه شركت  -5تعداد سهام  -6نحوه انتقال سهام  -7شرايط و ترتيب
افزايش و كاهش سرمايه شركت  -8نحوه انتخاب ،مدت تصدي و چگونگي عزل وشرح وظايف مديران  -9نحوه انحالل و چگونگي
تسويه آن
شركتنامه :در برخي شركتها ركن اساسي آن محسوب ميشود .به طوري كه عدم تنظيم آن سبب بطالن شركت خواهد بود .در
شركت نامه نسبت مشاركت هرشريك و سهم الشركه هر كدام اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه بايد تقويم شده باشد ،قيد ميگردد.
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ت -پس از بررسي مدارك فوق از اشخاصي كه طبق آگهي رسمي ،اختيار امضاي اسناد تعهدآور
شركت به آنان واگذارشده ،دعوت بهعمل ميآيد تا با ارائه شناسنامه جمهوري اسالميايران براي
تنظي م و تكميل كارت نمونه امضاء و افتتاح حساب جاري در بانك حاضر شوند تا در صورت ارائه
اسناد و مدارك مورد نياز و داشتن شرايط مقرر ،حساب جاري افتتاح نمايند .ضمناً خالصهاي از
خصوصيات شركت مانند شماره ثبت ،محل ثبت ،تابعيت ،مدت شركت ،حدود و اختيارات و مدت
تصدي هيأت مديره ،نمونه مهر شركت ،اسامي اشخاصي كه حق برداشت از حساب را دارند و مركز
اصلي و نشاني صحيح شركت ،روي كارت افتتاح حساب (نمونه  )528/3درج شود.
ث -در مواردي كه طبق تصميمات متخذه سهامداران شركت در جلسه مجمع عمومي تغييراتي در
تركيب استفاده كنندگان از حساب شركت داده ميشود ،براي تعويض كارت نمونه امضاء و درج
اسامينمايندگان شركت در كارتهاي جديد ،اخذ آگهي روزنامه رسميكشور مبني بر تغيير تركيب
افراد استفاده كننده از حساب و همچنين رونوشت مصدق صورتجلسه مجمع عمومي ،دال بر تعيين
اشخاص صالحيت دار و تفويض اختيارات به آنان ضروري است.
بديهي است هنگام تغيير تركيب مذكور و اخذ نمونه امضاي جديد ،تغيير شماره حساب و افتتاح
حساب جديد ضرورتي نداشته و با همان شماره سابق ،عمليات ادامه خواهد يافت.
الزم به توضيح است كه متصدي افتتاح حساب ،تاريخ انقضاي مدت قانوني شركت و نيز تاريخ
انقضاي اختيارات دارندگان حق امضاء را در رايانه و در قسمت شرايط برداشت ثبت مينمايد تا به موقع
براي اخذ مدرك مورد لزوم مبني بر تمديد اختيارات نمايندگان شركت يا معرفي امضاءداران جديد،
اقدام شود .ضمناً انقضاء مدت اختيارات هيأت مديره به صورت سيستميمشخص ميشود.
هريك ازصاحبان امضاءمجاز شركتها ،در صورتي ميتوانند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به
ديگري تفويض نمايند كه در اساسنامه شركت تصريح و حق توكيل قيد شده باشد.

طبق قانون تجارت ،هرگونه تغييرات حاصله در وضع هيأت مديره و امضاءداران مجاز شركت
بايستي ضمن ثبت در اداره ثبت شركتها در روزنامههاي كثيراالنتشار و روزنامه رسميكشور آگهي
شود ،بنابراين نمايندگان شركت موظفند طبق مفاد مقررات و شرايط عموميحساب جاري ،مراتب را كتباً
به بانك (شعبه مربوطه) اعالم نمايند ،در غير اين صورت ماداميكه تغييرات حاصله به اطالع بانك نرسيده
و مدت اختيارات شركا با هيأت مديره نيز منقضي نگرديده باشد ،چكها و اسناد صادره شركت با امضاء
مجاز قبلي از نظر بانك معتبر ،نافذ و قابل اجرا است ،ليكن به مجرد اطالع از تغييرات مذكور بايد نسبت به
تجديد كارت نمونه امضاء (به استناد مدارك ثبتي جديد) اقدام الزم معمول گردد.
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براي افتتاح حساب جهت شركتهايي كه به ثبت رسيده باشند با رعايت تشريفات فوق
احتياجي به معرف نميباشد .ضمناً افتتاح حساب منحصراً به نام دفتر مركزي آنها انجام ميشود و
متقاضي ميتواند ،حق برداشت از حساب را به نماينده /نمايندگان خود در شعب شركت در
صورت تجويز اساسنامه شركت تفويض نمايد.

 -8قبول و امضاء تعهدنامه پولشويي.

 -2-20-3افتتاح حساب جاري براي شركتها و مؤسسات خارجي

2

در مورد شركتهاي خارجي كه در ايران به ثبت رسيدهاند ،بايد عيناً مانند شركتهاي ايراني عمل
شود و اگر در ايران به ثبت نرسيده باشند بايد مدارك زير اخذ گردد:
الف -تقاضاي افتتاح حساب جاري
ب  -رونوشت مصدّق ترجمهي اساسنامهي ثبت شده كه شخصيت حقوقي شركت يا مؤسسه مزبور
به وسيله مقامات رسميايران در كشور متبوع تأييد شده باشد.
پ  -ارائه معرفي نامه وزارت امور خارجه در خصوص نمايندگي سياسي كشورها و سازمانهاي
بينالمللي
ت  -ارائه معرفي نامه وزارت كشور در خصوص سازمانهاي مردم نهاد خارجي
ج  -ارائه مدارك ثبت ساير اشخاص حقوقي خارجي كه در آن محل ثبت ،تاريخ ثبت ،شماره ثبت
و موضوع فعاليت شخص حقوقي قيد شده باشد.
د  -مستندات هويتي اشخاص حقيقي ذيربط با شخص حقوقي خارجي به شرح ذيل است :
 مشخصات فردي براساس گذرنامه معتبر و مشخص نمودن تابعيت كشور محل تولد در خصوص اتباع خارجي عرب تبار ،نام جد نيز از مشخصات هويتي محسوب ميگردد. شماره اختصاصي فراگير اتباع خارجي از اداره كل مبارزه با پول شويي اخذ گردد.ه  -رونوشت و ترجمه رسميوكالتنامه شركت
معموالً اين قبيل شركتها به نماينده و يا نمايندگاني كه در ايران مأمور افتتاح حساب ميشوند
وكالت ميدهند .چنين وكالتنامهاي بايد توسط مراجع صالحيتدار قانوني با انجام تشريفات كامل در
محل صدور تنظيم و با گواهي كنسولگري يا سفارت ايران تكميل گردد و به گواهي وزارت امور خارجه
برسد تا مورد اشكال واقع نگردد .نظر به اينكه احتماالً مبالغ قابل توجهي به استناد وكالتنامه توسط وكيل
 1براي افتتاح حساب به نام سفارتخانهها ،سازمانها و نهادهاي بينالمللي ،ارائه تأييديه از وزارت امور خارجه ج.ا.ا الزامياست.
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يا وكالي مربوطه دريافت و پرداخت خواهدشد ،لذا وكالتنامه تنظيميبايد از هرلحاظ جامع و كامل بوده
وكليه شرايط و مقررات الزم را داشته باشد .مثالً طبق اساسنامه شركت ،حق افتتاح حساب در كشور خارج
(ايران) را دارا و صاحبان امضاء مجاز و مديران ،حق انتخاب وكيل را داشته باشند .ضمناً در وكالتنامه
حق هرگونه عمليات بانكي (دريافت وجه ،صدور چك ،اخذ دسته چك ،اخذ صورتحساب و غيره) كه
مورد لزوم است پيشبيني گردد.
در مواردي كه تقاضاي شركت از طريق كارگزاران بيگانه رسيدگي و ارسال گردد ،اگر صاحبان
امضاء مجاز شركت ،شخصاً و راساً از حساب جاري استفاده ننموده و قرار باشد به وسيله نماينده يا وكيل
ايشان اقدام شود در اين صورت نيز بايد شركت با تأييد نظر كارگزاران ،وكالتنامهاي جداگانه ،طبق
شرحي كه گذشت تهيه و ارسال دارد.
در هر صورت بايد به محض افتتاح حساب ،مراتب به شركت اصلي اعالم و يادآوري شود
كه الزم است هرگونه تغييري در اساسنامه و شرايط افتتاح حساب و امضاداران مجاز را كتباً به
بانک اطالع دهند.

هنگام افتتاح حساب جاري ارزي يا ريالي براي اين قبيل شركتها الزم است يادآوري گردد كه
حساب جاري مزبور بدون سود بوده و تسهيالتي نظير اضافه برداشت را شامل نخواهدشد .مسلماً
سياستهاي پولي و بانكي در اين گونه روابط و عمليات مورد توجه خواهدبود .تشريفات بعدي
اين حسابها ،مشابه افتتاح حساب جاري براي شركتها در ايران ميباشد.
ضمناً الزم است شمارههاي گذرنامه ،جواز اقامت ،پروانه اشتغال به كار ،معرفينامه متقاضي و شماره
فراگير در فرم افتتاح حساب درج شود و ساير شرايط ومقررات افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه جاري
اشخاص حقيقي رعايت گردد.

 -2-22افتتاح حساب جاري براي انجمنها
افتتاح حساب جاري براي انجمنها به دو صورت ميباشد:
براي افتتاح حساب جاري جهت انجمنهاي ثبت شده ،صرف نظر از هدف تأسيس اين موسسات كه
ممكن است علمي ،فرهنگي ،ادبي و . . .باشند اخذ مدارك زير ضروري است:
2
 -1رونوشت مصدق اساسنامه و مرامنامه ثبت شده انجمن
 -2يك نسخه روزنامه رسميكشور مبني بر انتشار آگهي تأسيس انجمن
عالوه بر آن بايد توجه شود كه در اساسنامه ثبت شده انجمنها ،اجازه افتتاح حساب جاري در بانك
به هيأت مديره و مسئولين انجمن داده شده باشد و سمت كساني كه حق استفاده از حساب را دارند تعيين
 1مرامنامه :مراتب عقيدتي و زمينههاي فعاليت را مشخص مينمايد.
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و صالحيت آنها محرز و مشخص گرديده باشد .هنگام افتتاح حساب جاري انجمنها الزم است مدت
اختياراتي كه به استفاده كنندگان از حساب طبق اساسنامه داده شده دركارت نمونه امضاء قيدگردد تا پس
از انقضاي مدت ،اشكاالتي در استفاده از حساب پيش نيايد.
الزم است قبل از انقضاي مدت اختيارات مديران ،مراتب كتباً به انجمنها ابالغ و كساني را كه براي
امضاء اسناد و چكهاي انجمن بر طبق اساسنامه تعيين گرديده به بانك معرفي نمايند تا كارت نمونه امضاء
جديد تنظيم وتكميل شود.

 -2-22-2افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه جاري براي مدارس غيرانتفاعي
حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي مدارس غيرانتفاعي با تقاضاي مديركل يا رئيس اداره
آموزش و پرورش در رديف حسابهاي اشخاص حقوقي افتتاح ميگردد .امضاءدار مجاز حساب
مذكور برعهده منتخبي از شوراي عالي مدرسه ،مركب از مدير يا مؤسس يا نماينده ايشان (امضاءدار
ثابت) و نماينده انجمن اوليا و مربيان (امضا متغير) خواهدبود.
اداره آموزش و پرورش موظف است درصورت تغيير صاحبان امضا ،جانشين ايشان را به بانك
معرفي كند تا كارت افتتاح حساب به نام آنها تغيير يابد.

 -2-22بستن حساب جاري
صاحب حساب يا وكيل وي ميتواند درخواست بستن حساب جاري را به بانك ارائه نمايد .در اين
صورت مسئوليت ناشي از وجود چكهاي درگردش بالمحل بعهده وي ميباشد .بستن حساب جاري
ميتواند بنابر تحقق ماده  21قانون صدور چك صورت پذيرد ،در مورد حسابهاي داراي چك بالمحل
بايد حسابهاي مذكور غيرفعال گردد تا در آينده به هر دليلي درخواست رفع سوء اثر از چك برگشتي را
داشته باشد ،دسترسي به سوابق امكان پذير باشد .بعد از بستن حساب مبالغ واريزي به حساب معرفي شده
ديگري در همان بانك واريز ميشود .انسداد حسابها بر اساس يكي از موارد زير صورت ميگيرد :
 -1دستور مرجع قضايي
 -2دستور مستقيم بانك مركزي
 -3تقاضاي كتبي صاحب حساب.
در صورتي كه مشتري درخواست انسداد حساب خود را نمايد ،شعبه بايد ضمن دقت در دسته
چكهاي تحويلي به وي و چكهاي واصله براي وصول ،تقاضاي استرداد چكهاي مصرف نشده را نموده و
پس از اطمينان از اينكه چكي بال تكليف نمانده ،نسبت به مسدود نمودن حساب اقدام نمايد ،بنابراين
صرفاً با اظهار مشتري مبني بر سرقت دسته چك يا مفقود شدن آن و به صرف اينكه حساب مشتري فعال
نباشد و يا داراي سابقه صدور چك بالمحل باشد ،شعبه مجاز به مسدود نمودن حساب نخواهد بود.
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همچنين وقتي كه صاحب حساب درخواست بستن حساب را مينمايد ،شعبه موظف است باقي مانده
چكهاي سفيد دسته چك قبلي را از صاحب حساب اخذ و پس از پانچ نمودن از چند ناحيه و ممهور
نمودن به مهر باطل شد ،در محل محفوظي نگهداري و پس از ششماه با تنظيم صورت مجلس نسبت به
معدوم نمودن آنها مبادرت نمايد .براي مسدود نمودن حساب تعهدنامهاي مطابق نمونه 1394/12-539
(پيوست شماره  )7از مشتري اخذ و پس از الصاق و ابطال تمبر مالياتي در حساب انتظامياوراق اشياء
اماني نگهداري ميشود.

 -2-23مقررات و شرايط عموميحساب جاري
 -1بانك صرفاً ملزم به پرداخت وجه چك ،حداكثر تا ميزان موجودي حساب جاري ميباشد.
مشتري به موجب اين قرارداد به بانك حق و اختيار بدون قيد و شرط داد در صورت نبود وجه
كافي در حساب جاري وي ،از موجودي قابل برداشت ساير حسابهاي ايشان (به استثناي
حسابهاي مشترك با ساير اشخاص) به ترتيب اولويت از سپرده جاري (براي اشخاص حقوقي)،
قرض الحسنه پس انداز ،سرمايهگذاري كوتاهمدت و سرمايهگذاري بلندمدت ،در همان بانك
برداشت و نسبت به تأمين وجه مورد نياز براي پرداخت تمامي مبلغ چك و در صورت عدم
كفايت ،قسمتي از وجه آن اقدام نمايد.
تبصره :1در مورد حساب جاري مشترك درصورت نبود وجه كافي در حساب ،بانك حق و اختيار
دارد از موجودي قابل برداشت حسابهاي شخصي هر يك از صاحبان حساب مشترك (مطابق با مفاد
برگ مقررات و شرايط حسابهاي سپرده قرضالحسنه جاري /پسانداز و سپرده سرمايهگذاري
بلندمدت و كوتاهمدت مشترك) و در صورتي كه در قرارداد اشاره نشده باشد ،به صورت متناصفاً
در همان بانك برداشت و نسبت به تأمين وجه مورد نياز براي پرداخت مبلغ چك اقدام نمايد.
تبصره  :2بانك حق دارد در قبال ارائه خدمات موضوع اين بند ،بنا به تشخيص خود كارمزد جداگانه
محاسبه و رأساً از حساب مشتري برداشت نمايد.
 -2بان ك در موارد مشروحه ذيل ،مجاز به پرداخت وجه چك نبوده و با درخواست دارنده چك
موظف به صدور گواهينامه عدم پرداخت ميباشد:
 -2-1عدم كفايت موجودي حساب جاري
 -2-2عدم انطباق امضاي مندرج در چك با امضاي معرفي شده توسط مشتري يا وكيل وي (در
بادي نظر و در حد عرف بانكداري)
 -2-3تشخيص هرگونه مغايرت در مندرجات چك در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه
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 -2-4صدور دستور عدم پرداخت وجه چك توسط مشتري يا ذينفع يا قائم مقام قانوني وي در
راستاي مفاد ماده( )14قانون صدور چك.
 -2-5بسته بودن حساب جاري يا انسداد بخشي از تماميموجودي آن (به گونهاي كه امكان پرداخت
وجه چك به طور كامل ميسر نباشد) به موجب قانون ،دستور مراجع قضايي يا به درخواست مشتري.
 -2-6هرگونه قلم خوردگي و مخدوشي در متن چك (در صورت فقدان ظهرنويسي مرتبط با
تصحيح قلم خوردگي يا مخدوشي).
 -2-7ساير موارد به موجب قوانين و مقررات موضوعه.
تبصره -1چنان چه حساب جاري كه عهده آن چك صادر شده است داراي موجودي كافي و يا
قابل برداشت نباشد ،بانك ميتواند در صورت درخواست دارنده چك ،اقدام به پرداخت موجودي
قابل برداشت نموده و براي باقيمانده آن ،گواهينامه عدم پرداخت (قسمتي) صادر نمايد .چك
مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بيمحل محسوب و گواهينامه عدم پرداخت بانك در
اين مورد براي دارنده چك ،جانشين اصل چك خواهد بود.
تبصره :2چنانچه با توجه به مقررات مربوط و موارد مشروحه فوق ،وجه چك از طرف بانك
پرداخت نگردد ،جوابگويي هرگونه ادعا يا دعواي احتمالي و جبران خسارت دارنده چك به عهده
بانك نبوده و در تعهد صاحب حساب و صادر كننده چك خواهد بود.
 -3بانك هنگام پرداخت وجه چك دقت الزم را در صحت مندرجات و امضاي صادركننده
خواهد نمود ،با اين حال در مورد جعل امضاء يا الحاق در مندرجات متن و ظهر چك ،در
صورتي كه تشخيص آ ن در بادي نظر و حد عرف بانكداري ممكن نباشد و ظاهراً امضاي چك
طبق نمونهاي باشد كه در هنگام افتتاح حساب به بانك معرفي شده ،هيچگونه مسئوليتي متوجه
بانك نخواهد بود .همچنين بانك مسئوليتي نسبت به تقلب و الحاق در ظهر چك يا جعل امضاي
پشتنويسان نخواهد داشت ،بدين ترتيب كليه زيانها و خسارتهايي كه ممكن است در اثر
تقلب و جعل در چك و برگ درخواست دسته چك يا افقاد آنها پيش آيد ،متوجه صاحب
حساب خواهد بود.
 -4صاحب حساب بايد نهايت دقت را در تحرير و تنظيم چكها بنمايد ،به نحوي كه حتياالمكان
قلم بردن ،الحاق ،خراشيدن ،تراشيدن و ساير مصاديق جعل در مندرجات چك ميسر نباشد ،بدين
منظور الزم است مبلغ چك و اعداد را طوري تحرير نمايد كه عالوه بر خوانا بودن ،امكان قلم
بردن ،الحاق و ( ...حرف ،كلمه ،عدد و  )...در آن مقدور نباشد ،بديهي است در غيراينصورت
بانك هيچگونه مسئوليتي نسبت به پرداخت وجه چك نخواهد داشت.
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 -5تاريخي كه بعضي اشخاص طبق عادت ذيل امضاء ميگذارند جزء امضاء محسوب نخواهد شد.
 -6در مورد چكهايي كه داراي ظهرنويسان متعدد ميباشد صرف مالحظه بانك به اينكه رديف
پشتنويسيها مرتب و كامل است ،احراز هويت آخرين امضاء كننده كه چك را براي دريافت
به بانك ارائه نموده است كافي بوده و بانك هيچگونه مسئوليتي نسبت به احراز اصالت امضاي
ساير پشتنويسان نخواهد داشت.
 -7صاحب حساب بايد دسته چكهايي را كه از طرف بانك به آنها داده ميشود ،حفظ نموده و
چنانچه هر يك از برگهاي چك مفقود شود يا به سرقت رود صاحب حساب مكلف است وفق
مقررات ،بانك را بدون تأخير كتباً آگاه سازد و در صورتي كه اطالع ندهد و بانك وجه چك
يا چكها را بپردازد ،هيچگونه مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود.
 -8صاحب حساب به موجب اين قرارداد ،مجوز ارايه سوابق و اطالعات مربوط به چكهاي
برگشتي رفع سوء اثر نشده و موجود در سامانه اطالعاتي بانك مركزي به اشخاص ثالث را به
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تفويض و حق هرگونه اعتراض و ايرادي را در اين مورد از
خود سلب و ساقط نمود.
 -9اسناد ،دفاتر ،گزارش ها و همچنين عمليات الكترونيكي ضبط شده در فايلهاي سيستم رايانهاي
بانك اعم از كاغذي يا الكترونيكي در مقابل صاحب حساب ،سند و دليل معتبر ميباشد.
 -12صاحب حساب و قائممقام وي مكلف است آخرين نشاني (محل كار و سكونت)،كد پستي و
شماره تلفنهاي ثابت و همراه خود در هنگام افتتاح حساب و هرگونه تغييرات بعدي در
اطالعات فوق را به قيد فوريت و به صورت كتبي به بانك اعالم نمايد.
 -11نشاني و كدپستي صاحب حساب موجود در سازمان ثبت احوال كشور (پايگاه اطالعات جمعيتي
كشور) يا سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و ساير مراجع ذيصالح ،مالك بانك براي ارسال
ابالغيهها ،مكاتبات ،گواهي نامه عدم پرداخت و ساير اسناد و مدارك مربوطه خواهد بود.
 -12تحويل دسته چك به اشخاص داراي ”سابقه چك برگشتي“” ،بدهي غيرجاري“ و ”مشمولين“
موضوع ماده( )7قانون صدور چك و ساير قوانين و مقرراتي كه تحويل دسته چك را منع
نموده باشد ،ممنوع است.
 -13تحويل دسته چك به مشتري كه حساب جاري وي به موجب دستور مرجع قضايي مسدود شده،
مجاز نميباشد.
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4
 -14تحويل دسته چك جديد منوط به بازگشت حداقل
5

از برگههاي آخرين دسته چك مشتري،

اعم از صادر شده يا ابطال شده ،به بانك خواهد بود .كنترلهاي مربوط به اين موضوع صرفاً از
طريق سامانه متمركز بانك مركزي اعمال ميگردد.
 -15ار ائه تصوير متن و ظهر چك صادره به صاحب حساب با تقاضاي كتبي وي و پرداخت هزينه
مربوطه امكان پذير است.
 -16حسابهاي جاري ارزي تابع ضوابط و مقررات خاص خود ميباشند.
 -17درمورد عزل يا تغيير اختيارات وكيلي كه به موجب وكالتنامه معتبر و قابل قبول بانك به وكالت
از طرف دارنده حساب(موكل) تعيين و معرفي شده است و به موجب آن وكيل مجاز
گرديده است به نام دارنده حساب (موكل) با بانك معامالتي انجام دهد و از وجوه دارنده
حساب(موكل) استفاده نمايد ،دارنده حساب (موكل) بايد عزل يا تغيير اختيارات را كتباً (با اخذ
رسيد) به شعبه مربوطه اطالع دهد ،وكيل نيز موظف است در صورت استعفاء مراتب را كتباً به
بانك اعالم نمايد و مادامي كه اطالع كتبي دارنده حساب (موكل) و همچنين وكيل به شعبه
بانك نرسيده باشد بانك وكالتنامه را معتبر خواهد دانست ،ولو اينكه فسخ يا تغيير شرايط آن در
دفاتر اسناد رسمي (درخصوص وكالتنامههاي رسمي) به ثبت رسيده باشد.
 -18در صورت ورشكستگي يا انحالل بانك ،بازپرداخت مانده حساب جاري مشتري مطابق مقررات
صندوق ضمانت سپردهها (موضوع بند الف ماده 95قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري
اسالميايران مصوب  1389مجلس شوراي اسالمي) و نيز اساسنامه آن (موضوع تصويب نامه
شماره /122595ت47632ه مورخ  92/12/12هيأت محترم وزيران) و ضوابط و مقررات حاكم
خواهد بود.
 -19حساب جاري عالوه بر موارد قانوني در هر موقع و موردي بنا به تصميم يكي از طرفين (بانك يا
مشتري) ممكن است بسته شود.
تبصره :1درمورد اشخاص حقوقي بستن حساب با تقاضاي كتبي كليه صاحبان امضاء مجاز امكان
پذير است .
تبصره :2درخصوص حسابهاي مشترك نيز بستن حساب منوط به درخواست كتبي كليه صاحبان
حساب (شركا) ميباشد.
تبصره :3در صورت بستن حساب توسط مشتري كليه مسئوليتهاي حقوقي ،كيفري و  ...ناشي از اين
اقدام و عدم پرداخت وجه چكهاي در گردش يا تحويل نشده به بانك و پاسخگويي به هرگونه
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اعتراض و ادعاي ذينفع /ذينفعان اين چكها بر عهده مشتري بوده و بانك هيچگونه مسئوليتي در اين
خصوص نخواهد داشت.
 -22در مورد حساب هاي جاري اشخاص حقوقي ،ادعاي عدم دخالت و يا سلب بعدي سمت و
اختيارات از امضاءكننده يا امضاءكنندگان حساب در مورد چكهايي كه عدم پرداخت آنها
مستند به عمل وي و يا آنان باشد مؤثر نيست .بديهي است در صورت تغيير اعضاي هيأت مديره
و صاحبان امضاي مجاز ،بانك چكهايي را كه قبل از تاريخ تغيير امضاء با امضاءهاي قبلي
صادر شده ،پرداخت خواهد نمود.
تبصره :شخص حقوقي موظف است انقضاي مدت تصدي مديران و نيز تغييرات در اعضاي
هيأت مديره و صاحبان امضاي مجاز را با ارائه مستندات ثبتي و قانوني كتباً به بانك اطالع دهد .در
غير اين صورت بانك هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.
 -21درخصوص حسابهاي جاري مشترك ،مقررات و شرايط حسابهاي سپرده قرضالحسنه
جاري/پسانداز و سپرده سرمايهگذاري بلندمدت و كوتاهمدت مشترك (نمونه  )1242كه به
رؤيت و امضاي صاحبان حساب رسيده و جزء الينفك اين قرارداد نيز محسوب ميگردد ،حاكم
و مجري ميباشد.
تبصره :موجودي حساب جاري مشترك به نسبت سهميكه هنگام افتتاح حساب يا طي فعاليت
حساب (طبق توافق) از طرف صاحبان حساب در كارت نمونه مزبور ( )1242تعيين شده است،
(بالسويه يا با سهم نامساوي) متعلق به صاحبان حساب خواهد بود و اگر در كارت مزبور سهم
صاحبان حساب تعيين نشده باشد ،موجودي بالسويه به صاحبان حساب تعلق خواهد گرفت.
 -22چنانچه درمورد حسابهاي مشترك يكي از صاحبان حساب فوت نمايد مادام كه اطالع كتبي به
شعبه بانك نرسيده باشد و چكهاي صادره عهده حساب مزبور پرداخت شود ،هيچگونه
مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود ،ضمناً پس از اطالع از فوت صاحب حساب ،بانك چكهايي
را كه صاحب حساب آن فوت كرده باشد پرداخت نخواهد نمود .همچنين درصورت فوت
صاحب حساب انفرادي ،قاعده مذكور در ماده جاري و ساري خواهد بود.
 -23درصورت فوت يا حجر يا ورشكستگي هر يك از صاحبان حساب مشترك و اطالع كتبي به
شعبه افتتاحكننده حساب ،همچنين درصورت وصول بازداشت نامه به شعبه براي بازداشت
موجودي حساب ،عليه هر يك از صاحبان حساب از مراجعي كه قانوناً حق بازداشت اموال
اشخاص را دارند ،بانك حسب مورد حساب و يا موجودي را مسدود نموده و موجودي حساب
را به نسبت سهميكه موقع افتتاح حساب (به شرح تبصره ماده )21توسط صاحبان حساب در
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كارت نمونه ( )1242تعيين شده است تقسيم خواهد نمود ،كه در اين صورت سهم متوفي،
محجور ،ورشكسته و مديون ،حسب مورد به ورثه يا مراجع قانوني ذيصالح پرداخت شده و سهم
ديگري يا بقيه شركاء به حساب موقت در بانك منظور ميگردد و بانك مراتب را به اطالع
صاحبان حساب خواهد رسانيد ،ضمناً به مانده اين حساب سود تعلق نخواهد گرفت.
 -24در مورد تعيين سهم صاحبان حساب مشترك ،موجودي حساب در تاريخ فوت يا حجر يا
ورشكستگي مالك احتساب خواهد بود .ليكن اگر تاريخ فوت يا حجر يا ورشكستگي كتباً به
بانك اعالم نگرديده باشد و بانك پرداختي نمايد ،هيچگونه مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود.
 -25مشتري (اشخاص حقيقي) به موجب اين قرارداد اعالم نمود كه فاقد هرگونه حساب جاري ريالي
در بانك ميباشد .بديهي است چنانچه در هر مرحله ،خالف اين امر اثبات گردد بانك حق دارد
ضمن بستن حساب جاري مازاد (به اختيار و تشخيص خود) ،وفق ضوابط و مقررات با مشتري
برخورد نمايد و مشتري حق هرگونه اعتراض و ادعايي را در خصوص اقدام بانك از خود سلب
و ساقط نمود.
 -26درصورتي كه اسنادي به هر عنوان به بانك واگذار گردد و قبل از وصول ،وجوه آنها مورد
استفاده دارنده حساب قرار گيرد و بنا به هر دليل در سررسيد وصول نشده و يا منجر به واخواست
گرديده و در اثر آن دارنده حساب به بانك بدهكار گردد ،چون به علت تأخير در تأديه از تاريخ
سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي ،مبلغي بر ذمه دارنده حساب تعلق خواهد گرفت ،از اين رو
دارنده حساب با امضاي ذيل اين مقررات قبول و تعهد نمود عالوه بر بدهي تاديه نشده ،جريمه
تاخير تاديه معادل باالترين نرخ مصوب تسهيالت اعطايي در بخش خدمات در هر سال به عالوه
نرخ خسارت تاخير تاديه در همان سال با توجه به زمان پرداخت نسبت به بدهي مذكور كه بر
حسب اوراق واگذاري به عهده گرفته و همچنين كليه هزينههاي واخواست ،دادرسي و
حقالوكاله را به بانك پرداخت نمايد .و به همين منظور دارنده حساب ضمن امضاي اين ورقه به
طور غيرقابل برگشت و بدون قيد و شرط به بانك اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه
كامل ،كل بدهي معادل مبلغ مورد تعهد از حسابهاي دارنده حساب برداشت و يا به همان ميزان از
ساير داراييهاي وي تملك نمايد .اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات قانوني
براي وصول ساير مطالبات بانك نخواهد شد.
 -27مانده كليه حسابهاي جاري كه به مدت يكسال فاقد گردش باشند به حساب ماندههاي مطالبه
نشده منتقل شده از آن پس ساالنه بر اساس مقررات و تعرفههاي مصوب بانك مبلغي بابت
هزينههاي دفتري از حساب برداشت ميگردد.
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 -28در مواردي كه بانك بنا به عللي از قبيل خرابي تجهيزات كامپيوتري ،سيستم پردازش دادهها،
اختالل يا قطع خطوط ارتباط ،رويدادها و وقايع غيرقابل اجتناب كه خارج از اراده و كنترل بانك
ميباشد و نيز هر موردي كه بانك قادر به ارائه خدمات نباشد ،مسئوليتي متوجه بانك نخواهد
بود.
 -29صاحب حساب ضمن عقد خارج الزم و به طور غيرقابل برگشت به بانك اختيارداد كه اگر
بانك تحت هر عنوان اشتباهاً و يا به صورت نادرست وجوه يا ارقامياضافه به حساب صاحب
حساب منظور و يا در محاسبه هر نوع اشتباهي نمايد ،مجاز است بدون انجام هيچگونه تشريفات
اداري و قضايي نسبت به رفع اشتباه و برگشت از حساب وي اقدام نمايد و چنانچه وجوه را قبالً
برداشت نموده باشد بدينوسيله تعهد نمود كه ظرف سه روز كاري پس از اخطار كتبي بانك،
نسبت به استرداد وجه اقدام نمايد .درغير اينصورت عالوه بر استرداد اصل ،وجه التزامي(معادل
باالترين نرخ سود تسهيالت اعطايي در بخش خدمات 6+درصد در سال) از تاريخ برداشت به
بانك پرداخت نمايد .تشخيص بانك در مورد وقوع اشتباه و يا پرداخت بدون حق و لزوم
برگشت از حساب معتبرب وده و صاحب حساب حق هرگونه اعتراضي را در اين خصوص از خود
سلب نمود.
 -32صورتحساب مورد درخواست مشتري از طريق شعبه قابل دريافت است .چنانچه مشتري در
مهلت مقرر پس از دريافت يا رؤيت صورتحساب در درگاههاي مختلف الكترونيكي (شعبه،
وب سايت بانك ،ATM ،دستگاه  ،posساتنا ،پايا و )....به تراكنشهاي صورتحساب و مانده
حساب خود اعتراضي ننمايد بانك چنين تلقي خواهد نمود كه صورتحساب و مانده آن ،مورد
تصديق دارنده حساب قرار گرفته و هرگونه اعتراض و ادعاي مشتري بعد از انقضاي مهلتهاي
مقرر در تبصره اين بند مسموع نميباشد.
تبصره :مدت مقرر در اين بند در خصوص دارندگان حساب جاري /نمايندگان ايشان (اعم از حقيقي
يا حقوقي) مقيم داخل كشور يك ماه و براي دارندگان حسابهاي جاري مقيم خارج از كشور
چهار ماه ميباشد .حسابهاي مذكور چنانچه داراي نماينده مقيم در ايران باشد ،مدت مقرر در صدر
تبصره مالك خواهد بود.
 -31بانك مي تواند به تشخيص خود ،كليه وجوهي را كه اشخاص در قالب استفاده از خدمات بانكي
به نحو غيرمجاز از آنها بهرهمند شدهاند و مكلف به استرداد وجوه مزبور و كليه خسارات مربوطه
طبق مفاد قراردادهاي تنظيميميباشند ،از موجودي كليه حسابهاي آنان و همچنين از هر نوع

119

اعتبار ،اسناد و اوراق اعم از ريالي و ارزي و از هر قسم مال و طلب مشاراليهم و افراد تحت
واليت آنها نزد هر يك از واحدهاي خود رأساً و بدون هيچگونه تشريفات برداشت نمايد.
 -32بانك ميتواند هر زمان تشخيص دهد در شرايط و مقررات حساب جاري (سيبا) تغييرات الزم را
اعمال نمايد .اين تغييرات به نحو مقتضي به اطالع صاحب /صاحبان حساب خواهد رسيد و
دارندگان حساب موظف به قبول ،رعايت و اجراي آن ميباشند.
 -33مقررات و شرايط عموميحساب سپرده قرضالحسنه جاري (سيبا) جايگزين شرايط و مقررات
مليكارت نميباشد .چنانچه دارنده حساب سپرده قرضالحسنه (سيبا) از كارت به عنوان ابزار
برداشت از حساب جاري خود استفاده نمايد ،بايد شرايط و مقررات مربوط به ملي كارت را نيز
امضاء نمايد.
 -34حداقل موجودي براي افتتاح حساب جاري  ................ريال ميباشد كه حداقل هر دو سال يكبار
توسط هيأت مديره بانك مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت.
 -35كارمزد صدور دستهچك ،چك عمومي ،انسداد حساب ،صدور گواهينامه عدم پرداخت ،رفع
سوء اثر از آنها و ساير خدماتي كه بنا به مورد به مشتري ارائه ميشود ،طبق ضوابط و مقررات
مربوط توسط بانك تعيين و از وي اخذ ميشود .بانك حق دارد اين وجوه را رأساً از حسابهاي
مشتري برداشت نمايد و مشتري حق هرگونه اعتراضي را در اين خصوص از خود سلب و ساقط
نمود.
 -36بانك براي وصول هر نوع طلب و خسارات ناشي از معامالت خود حق دارد از هر نوع اعتبارات
و اوراق اعم از ارزي و ريالي و موجوديهاي ارزي و ريالي و هر نوع سپرده و غيره و هر قسم
مال و طلب مشتري همچنين شخص يا اشخاص تحت واليت او نزد خود تحت هر عنوان كه
باشد بدون هيچگونه تشريفاتي رأ ساً تهاتر و برداشت نموده و بنا به نظر و تشخيص خود بابت هر
نوع طلب خود از مشتري كه بخواهد محسوب دارد و در صورت عدم تكافو ،بقيه طلب خود را
از وي مطالبه و دريافت دارد و مشتري حق هرگونه اعتراض و گفتگويي را تحت هر عنوان كه
باشد از خود سلب و ساقط نمود.
 -37اين قرارداد در هر زمان از قوانين و مقررات جاري آن زمان تبعيت مينمايد.
مندرجات فوق مشتمل بر  37بند توسط اينجانب  /شركت  -------------------به شماره
شناسنامه/ثبت  ---------محل صدور/ثبت  --------------كد ملي/شناسه ملي /شماره اقتصادي
 --------------در تاريخ  ----------به دقت مطالعه و مورد قبول واقع گرديد و با علم و اطالعكامل از مفاد دستورعمل حساب جاري و قانون صدور چك و اصالحيههاي آن و قانون مبارزه با پولشويي
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مصوب 1386و آييننامهها و دستورعملهاي اجرايي و ساير مقررات و ضوابط حاكم مبادرت به افتتاح
حساب نموده و متعهد و ملتزم به رعايت كامل مفاد مقررات موصوف ميباشم.
تاريخ ---------- :ماه يكهزار و سيصد -----------شمسي
مندرجات فوق به دقت خوانده شد و مورد قبول واقع گرديد.
 -1نام ونامخانوادگي -----------------------
 -2نام ونامخانوادگي -----------------------
 -3نام ونامخانوادگي -----------------------
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محل الصاق تمبر

فصل دوم  :چـک
در قانون تجارت از اسناد تجاري تحت عنوان ويژهاي بيان و تعريف نشده ،بلكه در باب چهارم تحت
عنوان :برات ،فته طلب و چک به ذكر مواد قانوني پرداخته كه خود مبين قصد قانونگذار به جهت وضع
مقرراتي براي عمدهترين اسناد تجارتي معمول و متداول بودهاست .چك پس از گسترش عمليات بانكي
يكي از مهمترين اسناد دريافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته تجارتي ،جانشين پول
نقد گرديده است.
فوائد و اهميت چك ناشي از امتيازاتي است كه قانون تجارت يا قانون خاصي به آن داده يا ميدهد
تا بهترين وسيله سهولت مبادله پولي از فردي به فرد ديگرباشد .از نظر سياست پولي و بانكي هركشور،
حجم چكهاي در گردش و نيز پذيرش عام آن كه مبتني بر اطمينان و اعتماد به روابط پولي است ،هميشه
مورد توجه و مطالعه بوده و به همين جهت براي استحكام بخشيدن به مقبوليت آن ،دولتها كوشش زيادي
با تحديد 1و تحصير 2حسابها و ضمانت اجرا براي صدور چكهاي بيمحل نمودهاند كه تعمق و بررسي
در آن گوياي وضع اقتصادي كشور است.
كلمه چك (بافتحه)ياچك (باكسره) در زبان فارسي به معناي مواجب ،قباله خانه ،باغ ،منشور وفرمان
است.

 -2-2تعريف چک
ماده  312قانون تجارت  :چک نوشتهاي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي راكه
نزدمحال عليه دارد كالً يا بعضاً مسترد و يابه ديگري واگذار مينمايد.

بنابراين تعريف ،چك سند 3انتقال وجه است و در هرچك حداقل سه نفر دخيل ميباشند ،كسي كه
چك را صادر ميكند ،كسي كه چك عهده او صادر ميشود يعني در نزد او مقداري وجه موجود است
(بانک) و باالخره كسي كه وجه چك را دريافت مينمايد(ذينفع).

 11تحديد  :تعيين حد و كرانه چيزي
3

تحصير :مشخص نمودن حصر چيزي
سند :نوشتهاي است كه در مقام دعوي و يا دفاع قابل استناد باشد.
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با قبول اين تعريف قانوني ،مي توان گفت كه فرم مخصوصي براي نوشتن چك الزم نبوده و با هر
تقاضاي كتبي كه دارنده حسـاب (صادركننده چك) از نگاهـدارنده وجـه (بانك) براي انتقال و پرداخت
وجه بنمايد ،قابل قبول است .ليكن مي توان اين موضوع را با اين توضيح رد نمود كه چون بانك به هنگام
افتتاح حساب جاري و قبول وجه از شخص ،وسيله انتقال خاصي بر طبق قرارداد حساب جاري كه همان
اوراق چك باشد به بازكننده حساب ميسپارد ،به عبارتي بين طرفين مقررميشود كه استرداد و انتقال وجه
(به طور خاص) نيز به وسيله همان اوراق (دسته چك) باشد كه بانكها براي انتقال و بازپرداخت وجه در
اختيار مشتريان گذاردهاند و قانون مالياتهاي مستقيم هم ابطال مبلغ معين تمبر را قبل از تحويل دسته
چك از طرف بانك بر روي برگ چك تأكيد نموده است .پس چك (اوراق تهيه شده در بانك) تنها
وسيله انتقال وجه است خواه دريافت كننده وجه ،خود صاحب حساب يا هرشخص ديگري باشد.
باتوضيحي كه داده شد بهتراست چك را بدين نحو تعريف نمائيم كه  :چک وسيله استرداد و
انتقال وجه توديع شده يا استفاده از اعتبار مصوب و موجود در يكي از بانکهاي قانوني است
كه معموالً با استفاده از برگهاي ويژهاي كه بانکهاي محال عليه قبالً در اختيار دارندگان حساب
جاري گذاردهاند به عمل ميآيد.

 -2-2شرايط ظاهري چک
بنا بر عرف بانكداري و قوانين جاري ناظر بر عمليات بانكداري ،اگر از ابعاد چك بگذريم دسته
چكها معموالً  25يا  52برگ بوده و گاهي ممكن است بيشتر يا كمتر باشد و چه بسا به مشتري جديدي
كه به تازگي مورد آزمايش قرارگرفته ،براي شروع كار فقط چندبرگ چك تسليمگردد.
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 2بهتاريخ 3 . . . . . . . . . . . .
تاريخ به تمام حروف نوشته شود.

1

6 51151

بانك 4
شعبه 5

5/556

13

بهموجب اين چك مبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7ريال
در وجه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9بپردازيد.
 . . . . . . . . . . . . . . . . 8ريال

شماره حساب . . . . . . . . 11
نام و نام خانوادگي . . . . . . . . . . . . . . 11

 12امضاء

 -1كلمهچكدرمتن هرچك نوشتهشده باشد.
 -2محل صدور چك به لحاظ حقوق دارنده چك نسبت به مسئوليت مدني پشتنويسان در مرور
زمان قانوني ،الزم است.
 -3تاريخ صدور چك اگر با حروف نوشته شود امكان الحاق يا جعل عددي ،غيرممكن است.
 -4نام بانك محال عليه.
 -5نام شعبه بانك محال عليه كه محل پرداخت وجه چك است.
 -6براي كنترل و گردش چكها و شمارش تعداد برگ آنها ،هربرگ چك داراي شماره رديف
و سري مختلف است.
 -7مبلغ چك بايد بر روي اين خط با حروف نوشته شود به طوري كه بعد از كلمه مبلغ فضايي براي
الحاق حروف نباشد.
 -8مبلغ چك كه بايد به صورت عددي در اين جا نوشته شود .الزم است سمت راست عدد باخط
تيره بسته و ارقام را ازسمت راست ،سه رقم سه رقم جدا نمود و طوري آخرين رقم در سمت چپ
پايان پذيرد كه امكان افزايش عددي در سمت چپ نباشد.
 -9در مقابل كلمه در وجه ،طبق قانون مي توانيم كلمه حامل يا نام شخص معيني را بنويسيم و اضافه را
با خط مستقيم ببنديم .با توجه به مواد قانون تجارت نيازي به درج كلماتي از قبيل :حواله كرد ،يا
آورنده نميباشد ،زيرا چک با ظهرنويسي قابل انتقال است.

 -12شماره حساب جاري دارنده حساب براي يافتن كارت حساب جاري مشتري.
 -11نام و نام خانوادگي دارنده حساب جاري ،طبق قانون صدور چك از طرف بانك بايد بر روي
هربرگ چك نوشته شود.
 -12محل امضاء صاحب حساب.
 -13تمبر مالياتي.
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 -2-3شرايط صحت چک
ماده  311قانون تجارت  :در چک بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادركننده

برسد .پرداخت وجه چک نبايد وعده داشته باشد .پس محل صدور و تاريخ صدور امضاء
صادركننده و همچنين به رويت بودن چك از شرايط اساسي چك است .اما قبول ماهيت صدور چك
يعني استرداد وجه (پرداخت وجه چك نبايد ). . .خود نشاندهنده لزوم ذكر مبلغ در چك ميباشد .اكنون
ميتوان شرايط صحت چك را به شكل زير خالصه نمود:
الف -محل صدور
ب -تاريخ صدور
پ -امضاء صادركننده چک
ت -مبلغ چک

پس با فقدان هريك از شرايط و مندرجات فوق ،چك صادره فاقد ارزش قانوني بوده و ازطرف
بانك به علت فقدان شرايط ،برگشت داده ميشود.
الف -محل صدور :امكان دارد محل صدور چك با محل پرداخت وجه آن ،يكي باشد يا
متفاوت ،لذا در قانون تجارت بعد مسافت از محل صدور چك تا محل پرداخت آن را در نظرگرفته و اين
مطلب در ماده  315ميگويد  :اگر چك در همان مكاني كه صادرشده است بايد تأديه گردد ،دارنده
چك بايد ظرف پانزده روز از تاريخ صدور ،وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران
صادرشده باشد ،بايد ظرف چهل وپنج روز از تاريخ صدور ،چك مطالبه شود ،ليكن باتوجه به قانون
صدور چك مصوب سال  1372اين قسمت از قانون در خصوص مسئوليت مدني ظهرنويسان كماكان به
قوت خود باقي است.
ب -تاريخ صدور :در چك بايد تاريخ صدور نوشته شود زيرا در ماده  3قانون صدور چك سال
 1372گفته شده  :صادركننده چک بايد درتاريخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال عليه،
محل (نقد يا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد.

پس قيد تاريخ صدور كه مويد وجود محل (وجه يا اعتبار قابل استفاده) در همان تاريخ ميباشد
الزامياست.
پ -امضاء صادركننده چک :امضاء صادركننده بايد با نمونه امضاء معرفي شده بانك مطابقت
داشته باشد.
ت -مبلغ چک :مبلغ چك ميبايد به صورت خوانا و بدون مغايرت مبالغ عددي و حروفي در
محل مخصوص خود تحرير شده باشد.
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دارنده چک بيمحل ميتواند با انتخاب يكي ازطرق ذيل وجه چک را مورد مطالبه
قرار دهد:
الف -صدور اجرائيه از طريق اجراي ثبت با اخذ گواهي عدم پرداخت كه در آن تطابق
امضاء صادركننده چك توسط بانك گواهي شده باشد.
ب -مراجعه به ظهرنويس يا ظهرنويسان در مدت قانوني.
پ -شكايت كيفري به دادسرا و تسليم دادخواست مطالبه وجه.

 -2-2تعقيب كيفري چک
وجود محل (نقد يا اعتبار قابل استفاده) الزام قانوني است و در صورتي كه چك به هر علتي از طرف
بانك برگشت شود ،صادركننده چك عالوه بر مسئوليت مدني ،مسئوليت كيفري نيز خواهدداشت.
اخيراً به جهت استحكام بخشيدن به مباني حقوقي چك و جلوگيري از صدور چكهاي بيمحل،
مقرراتي دقيقتر و ضمانت اجرايي صحيحتر پيشبيني گرديده كه با اصالحات آن مورد عمل و اجرا
ميباشد .در اين باب ،قانون ،مجازات تخلف از ماده  3قانون صدور چك را ،به حبس تعزيري 1از شش ماه
تا دو سال و بر حسب مورد جزاي نقدي معادل يك چهارم وجه چك يا يكچهارم كسر موجودي
پيشبيني نموده است.

در شرايط ذيل شكايت كيفري چک ،عليه صادركننده پذيرفته نميشود:
طبق ماده  11قانون صدور چك:
 . . .« -1درصورتي كه دارنده چك تا ششماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه
نكند يا ظرف ششماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ،ديگر حق شكايت كيفري

نخواهدداشت» . . .
 . . .« -2كسي كه چك پس از برگشت از بانك به وي منتقل گرديده ،حق شكايت كيفري
نخواهدداشت مگر آنكه انتقال قهري باشد( .» . . .مثل ارث)
 . . .« -3هرگاه بعد از شكايت كيفري ،شاكي چك رابه ديگري انتقال دهد ويا حقوق خود را نسبت
به چك به هر نحو به ديگري واگذارنمايد ،تعقيب كيفري موقوف خواهدشد». . .
طبق ماده  13قانون صدور چك ،موارد ذكرشده در ماده مذكور نيز قابليت تعقيب كيفري نخواهد
داشت.
 -1تعزير :در لغت به معني نكوهش و سرزنش كردن بوده و عبارت است از مجازات جرميكه قانون آن جرم را مستوجب حد* ندانسته
باشد.
*حد :در لغت به معني بند و منع است و در اصطالح مجازات مصرح درقانون جزا است .اين مجازات بدني بوده وحداقل و حداكثر ندارد.
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 -2-5پرداخت وجه چک حامل يا در وجه شخص معين
چنانچه در چك نامي قيد نشده و كلمه حامل نوشته شود ،چك در وجه يا به حواله كرد حامل
خواهدبود .توضيح آنكه خط زدن يا نزدن كلمات «آورنده» يا «به حواله كرد» تأثيري در قابليت انتقال
چك ندارد ،دراين صورت:
 دارنده چك ميتواند طبق مقررات آن را پشتنويسي نموده و پس از احراز هويت ،وجه چك رادريافت دارد.
 دارنده چك حامل ميتواند با پشتنويسي ،آن را در وجه شخص معين كارسازي كرده و شخصمزبور نيز به بانك مراجعه و پس از احراز هويت ،وجه چك را دريافت دارد.
 اگر چك در وجه حامل به نام شخص معين پشتنويسي شده باشد ،آن شخص ميتواند مجدداًچك را به نام ديگري پشتنويسي نمايد ،در اينصورت كسي كه چك را به بانك ارائه ميدهد ،بايد
احراز هويت شده تا وجه آن پرداخت گردد .چنانچه اين گونه چكها داراي پشتنويسان متعدد باشند،
بانك عالوه بر صحت توالي پشتنويسها (برطبق قرارداد حساب جاري) آخرين نفر را شناسايي كامل
نموده و وجه را به او ميپردازد.

چك ممكن است به حواله كرد شخص معين باشد و يا «در وجه شخص معين و يا به حواله كرد او»،
چنين چكي مانند چك در وجه حامل ،قابل ظهرنويسي است.
در ظهرچك به ويژه «در وجه شخص معين» صادركننده چك حق هيچگونه پشتنويسي اعم از
تصديق امضاء يا تقاضاي پرداخت در وجه شخص ديگري نخواهدداشت ،مگر تصحيح ارقام يا تاريخ
چك موردنظر باشد.

 -2-2صدور گواهينامه عدم پرداخت تمام و يا قسمتي از وجه چک
هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده  3قانون صدور چك پرداخت نگردد .بانك مكلف
است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك ،هويت و نشاني كامل صادركننده درآن ذكر شده باشد،
علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد .در
برگ مزبور مطابقت امضاء صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك درحدود عرف بانكداري و يا عدم
مطابقت آن از طرف بانك تصديق ميشود .بانك مكلف است به منظور اطالع صادركننده چك فوراً
نسخهاي از گواهينامه را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد .در برگ
مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.
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در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد ،به تقاضاي
دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد
مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك گواهينامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه
پرداخت شده از بانك دريافت مينمايد .چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بيمحل
محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك جانشين اصل چك خواهدبود .در مورد اين
امر نيز بانك مكلف است اعالميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.
شعب پس از صدور گواهينامه عدم پرداخت چك موظفند طبق تعرفه كارمزد مربوطه را از حساب
داراي برگشتي كسر نمايند .در صورتي كه حساب فاقد موجودي يا موجودي آن كمتر از كارمزد متعلقه
باشد تا ميزان موجودي برداشت نموده و در صورتي كه بعداً وجهي به حساب مذكور واريز شده باشد
شعبه موظف است بدواً نسبت به برداشت كارمزد مربوط به چك برگشتي به ميزان بدهي مشتري از اين
بابت اقدام نمايد.

 -2-7حسابهاي درگير و چگونگي رفع سوء اثر چکهاي برگشتي
به موجب دستورعمل شماره  35/1859مورخ  1372/12/3اداره نظارت بر امور بانكهاي بانك
مركزي جمهوري اسالميايران ،تكليف قانوني بانك در مورد افتتاح حساب جاري و حساب جاري درگير
به شرح ذيل ميباشد:
-1

بانك ،حساب جاري اشخاصي را كه مبادرت به صدور يك فقره چك بالمحل بنمايند و بنا به
تقاضاي دارنده چك منجر به صدور گواهينامه عدم پرداخت به علت فقدان موجودي و يا كسر
موجودي شود ،تحت عنوان حساب جاري درگير تلقّي و از اعطاي دسته چك جديد به صاحبان اين
قبيل حسابها خودداري مينمايد.

تبصره  :در صورتي كه صاحب حسابدرگير ظرف مدت  12روز از تاريخ صدور گواهينامه عدم
پرداخت ،حسن نيّت خود را با تأمين وجه چك برگشت شده در بانك و يا ارائه رضايت نامه دارنده
چك مزبور اثبات نمايد مشمول مفاد بند  1نخواهدبود.
-2

بعد از گذشت ده روز 1از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت و محروميت صاحب حساب
درگير از دريافت دسته چك جديد ،فقط در صورت تأمين وجه چك برگشت شده يا ارائه
رضايت نامه دارنده چك ،پس از گزارش كتبي ،مراتب به بانك مركزي (از طريق اداره امور متبوع)
و اعالم رفع سوء اثر از طرف بانك مزبور ،ارائه دسته چك جديد امكانپذير خواهدبود.

 2بخشنامه شماره  83121مورخ  1383/5/31اداره كل ارزيابي و اعتبارسنجي مشتريان
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شرايط رفع سوء اثر از سوابق چکهاي برگشتي
الف -وجه چك ازحسابجاري صادركننده توسط بانك ،طيچك برگشتي،پرداخت شده باشد.
ب -الشه چك به بانك ارائه شود.
پ -رضايت نامه دارنده چك كه مشخصات آن با مندرجات موجود در گواهينامه عدم پرداخت چك
مطابقت كامل داشته و امضاء آن توسط دفاتر اسناد رسميگواهي شده باشد .چنانچه ذينفع چك شخص
حقوقي دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي باشد ميتواند با ارائه نامه رسميخود رضايت خود را اعالم نموده
و بانك با دريافت رضايت نامه مزبور ،نسبت به رفع سوء اثر از چك مورد نظر و ابطال آن اقدام مينمايد.
ت -درصورتي كه صادركننده چك قادر به ارائه الشه چك و يا رضايتنامه ذينفع (كسي كه گواهينامه
عدم پرداخت چك به نام وي صادر شده است) به بانك نميباشد و درصورتي كه:
 -1حسابجاري مشتري نزد شعبه مفتوح باشد،
 -2حسابجاري مشتري توسط مراجع قضايي مسدود نشده باشد،
مشتري ميتواند معادل وجه چك يا چكها ي برگشتي را به حساب جاري خود واريز و از شعبه
كتباً درخواست نمايد كه مبالغ واريزي مورد بحث براي پرداخت وجه چكهاي برگشتي نزد شعبه مسدود
بوده و تا تعيين تكليف قطعي چك و يا حداكثر به مدت  24ماه تحت هر عنوان قابل برداشت نميباشد .در
اين مورد شعبه ظرف مدت پنج روز كاري موظف است مراتب تأمين وجه را به اطالع شخصي كه
گواهينامه عدم پرداخت به نام او صادر گرديده است ،اعالم نمايد.
ث -ارائه حكم قضايي مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چك برگشتي
ج -انقضاي مدت نگهداري سوابق چك برگشتي پس از هفت سال (به مدت هفت سال از تاريخ صدور
گواهينامه عدم پرداخت)

 -2-8قانون صدور چک
اليحه اصالح قانون صدور چك پس از تصويب نهايي مجلس شوراي اسالميدر تاريخ 1372/8/11
و تأييد شوراي نگهبان درتاريخ  ،1372/9/16همراه با اصالحيه مصوب  1382/6/2مجلس شوراي اسالمي
در سراسركشور الزماالجرا گرديد ،كه مشروح آن ذيالً اعالم ميگردد:
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ماده  -2انواع چك عبارت است از:

1

 -1چک عادي :چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن
تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
 -2چک تأييدشده :چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود ،صادر و
توسط بانك محال عليه ،پرداخت وجه آن تأييد ميشود.
 -3چک تضمين شده :چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك و به درخواست
مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين ميشود.
 -4چک مسافرتي :چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك
يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت ميگردد.
ماده  -2چكهاي صادره عهده بانكهائي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور دايرشده يا
ميشوند ،همچنين شعب آنها در خارج از كشور ميباشد .در حكم اسناد الزماالجرا است و دارنده چك
در صورت مراجعه به بانك وعدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت
ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد ،ميتواند طبق قوانين و آييننامههاي مربوط به
اجراي اسناد رسمي ،وجه چك يا باقيمانده آن را از صادركننده وصول نمايد .براي صدور اجرائيه ،دارنده
چك بايد ،عين چك و گواهي نامه مذكور در ماده  4و يا گواهينامه مندرج در ماده  5را به اجراي ثبت
اسناد محل تسليم نمايد.
اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر ميكند كه مطابقت امضاء چك با نمونه امضاء
صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد.
دارنده چك اعم است از :كسي كه چك در وجه او صادرگرديده يا به نام او پشتنويسي شده يا
حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان.
تبصره :دارنده چك ميتواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و
هزينههاي واردشده كه مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود ،از ناحيه وي متحمل شده
است ،اعم از آنكه قبل از صدور حكم و يا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نمايد .در صورتي كه دارنده

 1چك عمومي(امنيبوس) :سند برداشتي است كه توسط بانك به منظور برداشت از حساب جاري مشتري براي يك بار در سال در اختيار
مشتري قرار داده ميشود .ضمناً چك مذكور قابليت ظهرنويسي و انتقال را ندارد.
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چك جبران خسارت و هزينه هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند ،بايد درخواست خود را به
همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد.

1

ماده  -3صادركننده چك بايد درتاريخ مندرج در آن ،معادل مبلغ مذكور در بانك محالعليه وجه
نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي راكه به اعتبارآن چك صادركرده به صورتي ازبانك
خارج نمايد يا دستورعدم پرداخت وجهچك را بدهد و نيز نبايد چك را به صورتي تنظيم نمايد كه بانك
به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چك يا اختالف در مندرجات چك و امثال
آن ،از پرداخت وجه چك خودداري نمايد.
هرگاه در متن چک شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد ،بانک به آن شرط ترتيباثر
نخواهد داد.

ماده  3مكرر -چك فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور ،قابل وصول از بانك
خواهدبود.
ماده  -2هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده  3پرداخت نگردد ،بانك مكلف است در
برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكرشده باشد ،علت يا
علل ع دم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء ومهرنموده و به دارنده چك تسليم نمايد.
در برگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك (درحدود عرف
بانكداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود.
بانك مكلف است ،به منظور اطالع صادركننده چك فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني
صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيدگردد.
ماده  -5در صورتي كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك ،كمتر از مبلغ چك باشد به
تقاضاي دارنده چك ،بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك
با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك ،گواهينامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي
كه پرداخت شده ،از بانك دريافت نمايد .چک مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده بيمحل
محسوب و گواهينامه بانک در اين مورد براي دارنده چک جانشين اصل چک خواهدبود.

در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعالميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال
نمايد.
2

مصوب  1376/3/12مجمع تشخيص مصلحت نظام
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ماده  -2بانكها مكلفند بر روي هر برگ چك ،نام و نامخانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.
ماده  -7هركس مرتكب بزه صدور چك بالمحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهدشد:
الف -چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون ( )12.222.222ريال باشد به حبس تا
حداكثر ششماه محكوم خواهدشد.
ب -چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون ( )12.222.222ريال تاپنجاه ميليون
( )52.222.222ريال باشد ،به ششماه تا يك سال حبس محكوم خواهدشد.
پ -چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون ( )52.222.222ريال بيشتر باشد به حبس از
يك سال تا دوسال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دوسال محكوم خواهدشد و در صورتي كه
صادركننده چك اقدام به اصدار 1چكهاي بالمحل نموده باشد ،مجموع مبالغ مندرج در متون چكها
مالك عمل خواهدبود.
تبصره -اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بالمحل بابت معامالت نامشروع و يا
بهره ربوي صادرشده ،نميباشد.
ماده  -8چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادرشده و منتهي به
گواهي عدم پرداخت شده باشند ،از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهندبود.
ماده  -2در صورتي كه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري ،وجه چك را نقداً به
دارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد ،يا موجبات پرداخت
آن را در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست.
در مورد اخير ،بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك ،حساب صادركننده را مسدود نمايد و
به محض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آن را بپردازد.
ماده  -20هركس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي
در حكم صدور چك بي محل خواهدبود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده  7محكوم خواهدشد و
مجازات تعيينشده غيرقابل تعليق است.
ماده  -22جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك ،قابل تعقيب نيست و درصورتي
كه دارنده چك تا ششماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند ،يا ظرف ششماه
از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت ،شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهدداشت.

1

اصدار :صادركردن ورقه يا حكم يا ابالغ
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منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است.
براي تشخيص اين كه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است ،بانکها
مكلفند به محض مراجعه دارنده چک ،هويت كامل و دقيق او را در پشت چک با ذكر
تاريخ قيد نمايند.
كسي كه چک ،پس از برگشت از بانک به وي منتقل گرديده حق شكايت كيفري
نخواهدداشت ،مگر آنكه انتقال قهري باشد .درصورتيكه دارنده چک بخواهدچک را به وسيله
شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول كند وحق شكايت كيفري او در صورت
بي محل بودن چک محفوظ باشد ،بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص
مذكور در ظهر چک قيد نمايد .در اين صورت بانک اعالميه مذكور در ماده  2و  5را به نام
صاحب چک صادر ميكند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهدبود.

تبصره -هرگاه بعد از شكايت كيفري ،شاكي چك را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت
به چك به هرنحو به ديگري واگذار نمايد تعقيب كيفري موقوف خواهدشد.
ماده  -22هرگاه قبل از صدور حكم قطعي ،شاكي گذشت نمايد و يا اين كه متهم ،وجه چك و
خسارات تأخير تأديه را نقداً به دارنده آن پرداخت نمايد ،يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات
مذكور را (از تاريخ ارائه چك به بانك) فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد،
مرجع رسيدگي ،قرار موقوفي تعقيب صادر خواهدكرد .صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع
از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه ،رسيدگي و حكم صادر نكند.
هرگاه پس از صدور حكم قطعي ،شاكي گذشت كند و يا اين كه محكوم عليه به ترتيب فوق
موجبات پرداخت وجه چك و خسارات تأخير تأديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد،
اجراي حكم موقوفميشود ومحكومعليه فقط ملزم بهپرداخت مبلغي معادل يكسوم جزاينقدي مقرر
درحكم خواهدبودكه بهدستور دادستان بهنفعدولت وصولخواهدشد.
تبصره -ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده ( )2قانون
اصالح موادي از قانون صدور چك -مصوب  1376/3/12مجمع تشخيص مصلحت نظام -خواهد بود.
ماده  -23در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست:
الف -در صورتي كه ثابت شود ،چك سفيد امضاء داده شده است.
ب -هرگاه در متن چك ،وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
پ -چنانچه درمتن چك قيدشده باشدكه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
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ت -هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك
بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
ث -در صورتي كه ثابت گردد ،چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك ،مقدم
بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.
ماده  -22صادركننده چك يا ذينفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اين كه چک مفقود يا
سرقت يا جعل شده و يا از طريق كالهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل

گرديده ،ميتواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد .بانك پس از احراز
هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهدكرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم
پرداخت را باذكر علت اعالم شده صادر و تسليم مينمايد.
دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستورعدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خالف ادعايي
كه موجب عدم پرداخت شده ،ثابت گردد دستوردهنده عالوه بر مجازات مقرر در ماده  7اين قانون به
پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهدشد.
تبصره  -2ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك
به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده).
در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اينماده صادرميشود بانك مكلف است وجهچك را تا
تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.

1

تبصره  -2دستوردهنده مكلف است پس از اعالم به بانک شكايت خود را به مراجع قضايي
تسليم و حداكثر ظرف مدت يک هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانک تسليم نمايد ،در
غيراين صورت پس از انقضاي مدت مذكور ،بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک
وجه آن را پرداخت خواهدكرد.
تبصره  -3پرداخت چکهاي تضمين شده و مسافرتي را نميتوان متوقف نمود مگر آنكه
بانک صادركننده نسبت به آن ،ادعاي جعل نمايد .در اين مورد نيز حق دارنده چک راجع به
شكايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخير ماده  22محفوظ خواهد بود.

ماده  -25دارنده چك ميتواند وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع
رسيدگي ،مطالبه نمايد.

1

تكليف بانك به نگهداري وجه در حساب مسدود صرفاً در صورتي است كه وجه در حساب مربوط موجود باشد( .به موجب نامه
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ماده  -22رسيدگي به كليه شكايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چك در دادسرا و
دادگاه تا خاتمه دادرسي ،فوري وخارج از نوبت به عمل خواهدآمد.
ماده  -27وجود چك در دست صادركننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكي از شكايت
است مگر اين كه خالف اين امر ثابت گردد.
ماده  -28مرجع رسيدگي كننده جرايم مربوط به چك بالمحل ،از متهمان در صورت توجيه اتهام
طبق ضوابط مقرر در ماده ( )134قانون آيين دادرسي دادگاههاي عموميو انقالب (در امور كيفري) ـ
مصوب  1378/6/28كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالميحسب مورد يكي از قرارهاي
تأمين كفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مينمايد.
ماده  -22درصورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص
حقيقي يا حقوقي صادرشده باشد ،صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك
بوده و اجرائيه و حكم ضرر وزيان بر اساس تضامن عليه هردو صادرميشود .بعالوه امضاءكننده چك طبق
مقررات اين قانون مسئوليتكيفري خواهدداشت مگراينكه ثابتنمايد كه عدمپرداخت ،مستند به عمل
صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از
نظر كيفري مسئول خواهدبود.
ماده  -20مسئوليت مدني پشتنويسان چك ،طبق قوانين و مقررات مربوط ،كماكان به قوت خود
باقي است.
ماده  -22بانكها مكلفند كليه حسابها ي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بيمحل
صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب
جاري ديگري باز ننمايند.
مسئولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به
شرايط ،امكانات ،دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده  2قانون
رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيئت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهندشد.
تبصره -2بانك مركزي ج.ا.ا .مكلفاست سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك
بالمحل نمودهاند ،بهصورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامياين اشخاص را در
اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاي كشور قراردهد.
تبصره -2ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به
استعالم بانكها به موجب آييننامه اي خواهدبود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزي جمهوري
اسالميايران ،تنظيم و به تصويب هيأت دولت ميرسد.
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ماده  -22درصورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود ،آخرين نشاني متهم در بانك محالعليه،
اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابالغي به نشاني مزبور بهعملميآيد.
هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده ،شناخته نشود يا چنين محلي
وجودنداشته باشد گواهي مأمور به منزله ابالغ اوراق تلقي ميشود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم به
وسيله مطبوعات ادامه خواهديافت.
ماده  23قانون صدور چك مصوب خرداد  1344نسخ ميشود.
همچنين بر اساس ماده  8قانون اصالح موادي از قانون صدور چك ،مصوب 1382/6/2كليه قوانين و
مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميگردد.

مراحل اجرايي چکهاي بانكي بين بانکها (رمزدار)
به منظور جلوگيري از نقل و انتقال فيزيكي پول و تسريع در انجام امور مشتريان و كاهش حجم كار
تحويلداران ،طرح مبادله چكهاي بانكي بين بانكها از سال  1359شمسي در تهران و متعاقب آن در
ساير شهرهاي بزرگ كشور از طريق اتاق پاياپاي چكهاي بانك انجام ميشد و در حال حاضر اين عمليات
از طريق سامانه چكاوك صورت ميپذيرد.
مهمترين ويژگي طرح مزبور غيرقابل پرداخت بودن اين نوع چک به صورت نقد بوده و
ميبايستي به يكي از حسابهاي مورد نظر مشتري در ساير بانکها واريزشود.

نكات مهم هنگام صدور چک بانكي بين بانکها (رمزدار)
 -1كليه بانكها جهت صدور چك بانكي بين بانكها از دسته چكهاي  52برگي بانكي كه بدين
منظور اختصاص داده ميشود استفاده مينمايند.
 -2چكهاي صادره ميبايستي توسط دونفر از امضاءداران (ترجيحاً درجه يك و دو) كه قبالً امضاء
آنها به شبكه بانكي معرفي شده ،امضاء و به مهر اسم و شماره امضاء آنها ممهورگردد.
 -3مبلغ چك الزاماً بايد توسط ماشين چك نويسي بر روي چك پرفراژ شود.
 -4عدد رمز طبق دستورعمل صادره محاسبه و درگوشه سمت راست چك بين تاريخ و مبلغ به
وضوح درج گردد.
 -5به منظور تأييد دريافت چك ،از متقاضي امضاء اخذگردد.
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نكات مهم هنگام قبول چک بانكي بين بانکها (رمزدار)
 -1مندرجات چك به دقت كنترل و از اصالت و صحت آن اطمينان حاصل ميشود.
 -2امضاءهاي ذيل چك با نمونه امضاءهاي مورد نظر كه قبالً توسط بانك صادركننده معرفي
گرديده تطبيق داده ميشود.
 -3عدد رمز پس از كشف و تأييد صحت آن ،به نحوي كه غير قابل تشخيص باشد سياه شده و به
وسيله كارمند مسئول با قيد (رمز صحيح است) پاراف ميگردد.
 -4به منظور باالبردن ضريب اطمينان و جلوگيري از هرگونه خسارات احتمالي ،صحت صدور اين
گونه چكها ،تلفني ازشعب صادركننده ،استعالم ميشود.
عمليات حسابداري
جهت ثبت عمليات حسابداري چكهاي بانكي بين بانكها از سرفصلهاي حساب چكهاي بانكي
فروخته شده و حساب پرداخت چكهاي صادره ساير بانكها استفاده ميشود.

مرحله صدور چکهاي بانكي بين بانکها
بدهكار :حسابهاي صندوق /قرضالحسنه جاري /پسانداز يا سرمايهگذاري كوتاهمدت
بستانكار :حسابانواعچكهاي بانكي فروختهشده
قبول چكهاي بين بانكي و تسويه آنها از طريق سامانه چكاوك انجام ميشود كه در اين رابطه در
فصل مربوطه (فصل نهم) توضيح داده ميشود.
 -2-8-2فقدان چکهاي رمزدار بين بانکها
از تاريخ صدور و مبادلـه چكها ي رمزدار بين بانكي تا كنون مقررات مدوني كه در رفع مشكالت
ناشي از چگونگي اعالم فقدان و روشهاي پيگيري چكهاي رمزدار بين بانكي مفقودي ،واحدها را
راهنمايي نمايد وجود نداشته و بانكها هر يك براي احقاق حقوق خود و مشتريان به طريقي عمل
مينمودهاند .در اين راستا و به لحاظ ايجاد هماهنگي در اجراء و يكسان نمودن مقررات ،دستورعملي
به وسيله كميسيون فني سازمان و روشهاي بانكها تهيه گرديده و مورد موافقت شوراي هماهنگي
مديران عامل محترم بانكها نيز قرارگرفته كه به شرح زير ميباشد:
باتوجه به اي نكه چك معموالً وسيله دارنده آن و يا توسط واحدهاي بانكي ،قبل يا بعد از واريز به
حساب مفقود ميگردد ،وضعيتهاي متفاوتي را براي رسيدگي و پيگيري ايجاب مينمايد و چون
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رسيدگي به هريك از صور فوق داراي شرايطي خاص ميباشد ،به همين دليل روش اجرايي رسيدگي به
مسائل فقدان چكهاي رمزدار بين بانكي در دو قسمت و به صورت مجزا به آگاهي ميرسد:
الف -فقدان چک توسط مشتري (خريدار يا ذينفع)

 -1در صورت فقدان چك ،مشتري بايد مراتب را به واحد بانكي صادركننده چك اعالم و اقدام
به تكميل فرم (شماره  )1نمايد ،شعبه صادركننده چك نيز بر اساس تقاضاي مشتري و تطبيق و
تأييد اطالعات مندرج در فرم (شماره )1با سوابق موجود در واحد ،فرم (شماره )2را تنظيم و به
منظور چگونگي چك موصوف به شعبه دارنده حساب ذينفع چك ،ارسال خواهد نمود.
 -2شعبه موصوف(واحد ذينفع چك)پس از وصول نامه فوق (فرم شماره)2ميبايست مراتب را
بررسي و با استفاده از فرم(شماره )3پاسخ شعبه استعالم كننده را ارسال نمايد.
 -3شعبه صادركننده چك پس از دريافت پاسخ استعالم و كنترل و اطمينان از صحت پاسخ رسيده
و گواهي امضاء امضاء كنندگان نامه ،ميبايست تعهدنامهاي بر اساس مندرجات فرم (شماره)3
از مشتري و ضامن معتبر وي اخذ نمايد.
 -4در اين مرحله شعبه صادركننده چك نسبت به تسويه چك قبلي و صدور چك جديد به همان
مبلغ اقدام و تسليم مشتري خواهد نمود.
ب -فقدان چک توسط واحدهاي بانكي

 -1در اين وضعيت واحد بانكي مفقودكننده چك ميبايست با استفاده ازفرم (شماره  )5به شعبه
صادركننده چك ،مراتب فقدان را اعالم و درخواست صدورچك جديد نمايد.
چنانچه فقدان چك از جانب واحدهاي ستادي بانكها صورت گرفته باشد ،به لحاظ عدم
دسترسي به امضاهاي واحدهاي ستادي ميبايست اطالعيهاي كه توأم با تعهدنامه ميباشد ،به
تأييد يكي از واحدهاي مجاز به صدور چكهاي رمزدار بين بانكي رسانيده شود.
 -2واحد صادركننده چك به محض دريافت فرم تكميل شده و گواهي امضاي آن نسبت به صدور
اسناد حسابداري مربوط به تسويه چك قبلي و صدور چك جديد اقدام و جهت اجراي مراحل
واريز چك به حساب ذينفع به بانك متقاضي ارسال نمايد.
الزم به توضيح ميباشد كه اخذ تضمين و يا وثيقه اضافي براي اينگونه چكها مجاز نبوده و
تنها تعهدنامه (شماره  )4همراه با فرم (شماره  )5كه صحيح و به طور كامل تهيه شده باشد ،وافي
به مقصود خواهد بود.

138

 -2-8-2چک تضمين شده ()GUARANTEED CHEQUE
چكي است كه از طرف بانكي مجاز ،عهده همان بانك صادرميگردد .مبلغ مذكور در متن چك
ازطرف بانك صادركننده تأمين و تضمين شده و دارنده چك ،مالك آن شناخته ميشود.
به موجب اليحه قانوني مصوب  19مهرماه  1331شمسي ،به بانك ملي ايران اجازه داده شد كه
بنا به تقاضاي مشتريان ،چكهائي به نام چكهاي تضمين شده كه پرداخت وجه آنها از طرف بانك
تعهدشده باشد در دسترس صاحبان حساب قرار گيرد.
در حال حاضر اين نوع چكها به صور زير طبقهبندي ميگردند:
الف  -دريافت چک تضمين شده از خزانه
اينگونه دسته چكها  25برگي بوده كه پس از تحويل آن توسط خزانه به شعبه ،كاربر ارشد به
منظور ثبت شماره سري و سريال چكهاي تضمين شده ميبايست در گزينه  RTOO-17-3-1ابتدا
نسبت به ثبت شماره سري ،با انتخاب كليد مربوطه سري حروفي آن را ثبت نموده ،سپس شماره
سريال دسته چك را به صورت دستهاي در سيستم درج مينمايد .كاربر ارشد پس از ثبت سري و
سريال دسته چكها به شرح فوق با استفاده از كليد  F6شماره صورت مجلس مربوطه را به صورت
سيستميتوليد و با استفاده از

كليدF1

نسبت به چاپ و نگهداري آن به ضميمه صورت مجلس

دريافتي از اداره امور شعب متبوع  /اداره كل خزانه در سوابق اقدام مينمايد .
اسناد حسابداري پس از وصول سند از اداره امور شعب متبوع  /اداره كل خزانه :
 -1در سيستم غير متمركز:
بدهكار  :حساب واسطه سيستم غير متمركز()12152121
بستانكار :حساب مركز وارده ()12122121
 -2در سيستم متمركز:
بدهكار  :حساب بستانكاران داخلي ()CR85
بستانكار  :حساب واسطه سيستم متمركز ()DC01
ب -فرآيند صدور چک تضمين شده
متصدي امور بانكي پس از دريافت تقاضاي صدور چك تضمين شده طبق نمونه  396و دريافت
وجه و كارمزد مربوطه با اعمال كنترلهاي الزم ،از طريق سيستم تحويلداري سيبا  Tellerو با استفاده
از گزينه  3211نسبت به تكميل فيلد اطالعات متقاضي ،مبلغ و مشخصات ذينفع اقدام و بعد از تأييد
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اطالعات در سيستم چاپ سند در دو مرحله انجام ميپذيرد .ابتدا ميبايست اطالعات مبلغ دريافتي
روي نمونه  396و سپس اطالعات مشتري در ظهر آن چاپ گرفته شود .به همراه اطالعات درج شده
يك شماره سيستمي 13رقميو شماره رديف نيز به منظور رهگيري سند و اطالعات مشتري توسط
سيستم توليد و بر روي فرم فوق درج ميگردد.
ج – صدور و چاپ چک
با انجام چاپ سند متصدي امور بانكي فرم نمونه  396را به كاربر ارشد ارائه مينمايد .كاربر
ارشد با استفاده از گزينه  3215و درج شماره رهگيري سيستمي 13رقميمندرج بر روي سند
حسابداري كليه اطالعات چاپ شده توسط تحويلدار را روي نمايشگر خود مشاهده نموده كه پس
از اعمال كنترلهاي الزم و اطمينان از صحت اطالعات و اصالت سند در اين مرحله به محض چاپ
اطالعات بر روي برگ چك ،عدد رمز نيز به صورت سيستميمحاسبه و در محل خود چاپ خواهد
شد .پس از طي شدن مراح ل فوق با رعايت ساير نكات كنترلي و امنيتي و انجام صحيح آن پس از
اخذ امضاء از مشتري در ظهر فرم نمونه  396نسبت به تحويل چك اقدام ميگردد.
توجه :با عنايت به اينكه عدد رمز به صورت سيستميمحاسبه و هم زمان با چاپ اطالعات روي
برگ چك قابل رويت خواهد بود ضرورت دارد مسئولين قبل از صدور چك تضمين شده از سالم
بودن چاپگر اطمينان حاصل نمايند زيرا با توجه به سيستميشدن و غير قابل رويت بودن رمز قبل از
چاپ روي برگ چك امكان دستنويسي عدد رمز وجود ندارد ،در اين صورت بايد نسبت به
استرداد برگ چك استفاده شده و ابطال آن از طريق گزينه 3213اقدام گردد.
د -بازخريد چک تضمين شده
با توجه به برخط بودن نرم افزار ،چكهاي صادره در اين سيستم در سراسر كشور قابل پرداخت
ميباشد .لذا متصدي امور بانكي با ارائه چك توسط مشتري نسبت به اخذ پشت نويسي و احراز
هويت وي وفق ضوابط و مقررات اقدام نموده و با استفاده از گزينه  3212و ثبت شماره رهگيري
سيستمي و رمز چك در فيلدهاي مربوطه اقدام و پس از اطمينان از مشاهده اطالعات چك و اطمينان
از اصالت آن ،چك را به منظور كنترلهاي الزم نظير كنترل امضاءهاي مجاز و صدور دستور
پرداخت به كاربر ارشد ارائه مينمايد .پس از تائي د پرداخت چك توسط كاربر ارشد ،متصديان
ذيربط با تكميل اطالعات فردي ذينفع در فيلدهاي مربوطه در گزينه  3212و عنوان عبارت چك
تضمين شده در باالي چك و ابطال چك با “مهر باطل شد” در متن آن نسبت به چاپ در ظهر چك
و پرداخت وجه به مشتري اقدام مينمايند.
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انسداد يا رفع انسداد از چکهاي تضمين شده
انسداد وجه چك تضمين شده به هر دليل صرفاً از طريق دستور كتبي مراجع قضايي و با رعايت
مفاد دستورعملهاي مربوطه توسط كليه واحدهاي بانك امكان پذير ميباشد .بر اين اساس كاربر
ارشد از طريق گزينه  3214نسبت به مسدودي يا رفع مسدودي با تكميل فيلد شماره سيستميو
انتخاب علت مسدودي از فهرست مربوطه ( 2دستور مقامات قضايي) نسبت به انسداد آن اقدام
مينمايد .الزم به توضيح است كه كارمزد مربوطه از مشتري اخذ ميگردد .همچنين براي رفع
مسدودي صرفاً از طريق شعبه مسدود كننده چك بايد اقدام نمود.

1

اسناد حسابداري
هنگام صدور چک تضمين شده:
بدهكار :حساب صندوق /مشتري
بستانكار :حساب چكهاي صادره فروخته شده تضمين شده ()23122622
بستانكار :كارمزد دريافتي ()47822222
(در سيستم متمركز به صورت سيستمي)
در صورت استرداد وجه چک:
بدهكار  :حساب چكهاي صادره فروخته شده
بستانكار :حساب صندوق  /مشتري
(در سيستم متمركز به صورت سيستمي)
هنگام پرداخت چک تضمين شده در ساير شعب :
بدهكار  :حساب مركز
بستانكار :حساب صندوق /مشتري
(در سيستم متمركز به صورت سيستميدر شعبه پرداخت كننده)
بدهكار  :حساب چكهاي صادره فروخته شده
بستانكار :حساب مركز
(در سيستم متمركز به صورت سيستميدر شعبه صادر كننده)
 1استرداد وجه چك استفاده از گزينه  / 3213حذف صدور چك گزينه 3216
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 -2-8-3مطالبه اسناد از طرف مراجع قضايي
هرگاه مراجع قضايي اسناد و يا اطالعات مربوط به مشتريان را كه در شعب يا واحدهاي بانك
موجود باشد از بانك مطالبه نمايند ،شعب مكلفند دستور دادگاه را در مهلتي كه دادگاه تعيين نموده است
با رعايت مقررات مربوطه انجام دهند .مگر اينكه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عموميمنافات
داشته باشد كه در اين صورت بايد مراتب با توضيح الزم به دادگاه اعالم شود.
چنانچه دادگاه موافقت نمايد ،جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ،در غير اين صورت بايد به نحو
مقتضي اسناد مذكور به دادگاه ارائه شود ( .تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قوه قضاييه باشد)
در صورتي كه مرجع قضايي دستور ارسال اصل اسناد را صادر نمايد ،اسناد مزبورحتي االمكان توسط يكي
از كاركنان مورد اعتماد شعبه در قبال اخذ رسيد به مرجع ذيربط تسليم و مراتب تا اعاده اصل اسناد به
بانك پيگيري ميگردد .بديهي است قبل از ارسال اصل اسناد تصوير متن و ظهر آنها را در سوابق امر
نگهداري مينمايند.
 -2-8-2درخواست گواهي امضاء از طرف مشتريان
گاهي اوقات مشتريان بانك براي رفع احتياجات خود درخواست گواهي امضاء با توجه به كارت
نموده امضاء خود از بانك را دارند ،ولي از آنجا كه بانك از نظر قانونيمرجعصالح براي تصديق امضاء
نيست و رسيدگي به صحت امضاء مشتريان در داخل بانك فقط مربوط به امور داخلي است ،لذا در اين
گونه موارد از گواهي امضاء خودداري نموده و متقاضيان بايستي به مراجع صالحيتدار(دفاتر اسناد
رسمي) راهنمائي گردند.
 -2-8-5حساب ماندههاي مطالبه نشده
در بعضي مواقع مشترياني كه نزد بانك داراي حساب جاري مي باشند ،در صورت عدم مراجعه،
فوت ،يا بسته شدن حساب (به علت صدور چكهاي بيمحل) يا متوقف ماندن گردش حساب جاري
آنها ،مبالغي در بستانكار حسابهاي آنها باقي ميماند .چنانچه اين گونه حسابها طي يكسال هيچگونه
فعاليت عملياتي نداشته باشند ،ابتداي سال دوم به عنوان جاري راكد تلقي و در پايان سال

دوم به حساب ماندههاي مطالبه نشده منتقل ميگردند .واحدها موظفند هنگام مراجعه مشتري و يا
صدور چك ،مانده حساب را از حساب ماندههاي مطالبه نشده به حساب جاري منتقل نمايند.
اقالم مربوط به حساب بستانكاران موقت ،از قبيل وجه براتهاي وصولي ،هزينه احتمالي براتها و
سپردههاي موقت كه مدت يكسال در حساب مزبور باقي بمانند نيز به حساب ماندههاي مطالبه نشده
منتقل ميگردند.
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ماندههاي مطالبه نشده در حسابهاي معين تحت عناوين زير نگهداري ميشوند:
 -1ماندههاي مطالبه نشده -حسابهاي جاري تا ده هزار ريال
 -2ماندههاي مطالبه نشده -حسابهاي جاري بيشتر از ده هزار ريال
 -3ماندههاي مطالبه نشده -حسابهاي مشتريان متوفي (هرمبلغي كه باشد)
 -4ماندههايمطالبه نشده -حسابهائي كه به علت صدورچكهاي بيمحل بسته شدهاند.
 -5ماندههاي مطالبه نشده -متفرقه (نقل از حساب بستانكاران موقت)
بابت كارمزد حساب ماندههاي مطالبه نشده تا  12.222ريال در پايان سال تا مبلغ موجودي برداشته
و صفر ميشود.
همچنين در خصوص ماندههاي بيش از دههزار ريال نيز پس از چهار سال نگهداري در شعب در
صورت عدم مراجعه ذينفع ،به حساب اداره امور و در مورد شعب مستقل به اداره كل حسابداري،
بودجه و آمار منتقل ميگردد.
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فصل سوم  :سپرده قرضالحسنه پسانداز
در فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا تحت عنوان تجهيز منابع پولي در ماده  3گفته شده است
كه بانكها ميتوانند به قبول سپرده (به طور اعم) مبادرت نمايند و سپردهها نيز بر دو گونه است:
سپردههاي قرضالحسنه و سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار .ضمناً سپردههاي قرضالحسنه به
دو قسمت جاري (آنچه كه تاكنون گذشت) و پسانداز تقسيم شدهاند.

 -3-2تعريف
پسانداز عبارت است از سهمي از درآمد مردم يك كشور كه به مصارف جاري و زودگذر،
تخصيص نيافته و به اميد تحصيل درآمد آتي كه در افزايش سرمايه ملي مؤثر ميباشد ،اندوخته و يا سرمايه
گذاري(پسانداز) ميگردد.
مهمترين هدف در برنامهريزي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه ،به وجود آوردن حداكثر
امكانات براي افزايش سرمايهگذاري جهت توسعه و رشد اقتصادي است كه با ميزان سرمايهگذاري رابطه
مستقيم دارد ،لذا اين قسمت از وظيفه بانكها به عنوان تجهيز منابع پولي (سپردههاي قرضالحسنه) در
قانون اعالم گرديده است تا از راه جمعآوري اندوختههاي مردم به توليدكنندگان يا توزيع كنندگان كاال
تحت عناوين شرعي و قانوني مانند مشاركت مدني و حقوقي ،مضاربه ،مساقات و . . .كمك نموده و براي
جلب نظر عموم و جذب بيشتر سرمايههاي خرد و كالن براي نيل به اهداف اقتصادي عمل كرده باشند
و همچنين به منظور جلب اعتماد مردم و تضمين عمليات بانكي در ماده چهارم همان قانون ،بانكها را
مكلف به بازپرداخت سپردههاي قرضالحسنه (جاري و پسانداز) نموده است و براي سوق دادن پول به
سوي حسابهاي پسانداز و تشويق مردم در ماده ششم آمده است:
بانکها ميتوانند به منظور جذب و تجهيز سپردهها با اتخاذ روشهاي تشويقي،
امتيازاتي به شرح ذيل به سپردهگذاران اعطانمايند :
الف -اعطاي جوايز غيرثابت نقدي يا جنسي براي سپردههاي قرضالحسنه
ب -تخفيف و يا معافيت سپردهگذاران از پرداخت كارمزد يا حقالوكاله
پ -دادن حق تقدم به سپردهگذاران براي استفاده از تسهيالت اعطايي بانكي (مذكور
در فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا)
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 -3-2تاريخچه
صندوق پسانداز بانك ملي به موجب مصوبه  18ارديبهشت ماه  1318شمسي ايجاد و اداره آن به عهده
بانك ملي ايران محول گرديد و از آن تاريخ آييننامههايي براساس قانون مزبور تهيه و طبق آن عمل شده
است .آيين نامه فعلي نيز از تاريخ اول آبانماه تا هفتم بهمن ماه  1343شمسي در جلسات شورايعالي بانك
ملي ايران مطرح ،تصويب و اجراگرديد .تا قبل از تصويب قانون پولي و بانكي كشور نظر به اين كه
صندوق پسانداز مختص بانك ملي بود ،بانكهاي ديگر نميتوانستند تحت عنوان پسانداز حسابي افتتاح
نمايند و حسابها يي به عنوان سودبخش ،سيار ،تأمين آينده و غيره درنظرگرفتند كه در حقيقت شامل
همان مزاياي حساب پسانداز بود .به موجب قانون مذكور اين ممنوعيت حذف و به كليه بانكها حق
افتتاح و نگاهداري حساب پسانداز داده شد ،كه به آن بهرهاي براساس مدت توقف(بعد از ده روز) تعلق
ميگرفت.
نظام بانكي جمهوري اسالميايران كه سپردهها را به سپرده قرضالحسنه و سپرده سرمايهگذاري
مدتدار تقسيم كرده معتقد است ،سپرده قرضالحسنه چنان سپردهاي است كه صاحب آن به قصد
انتفاع به بانک نميسپارد ،بلكه صاحبان آنها به منظور برخورداري از اجر معنوي و استفاده از
انواع خدمات بانكي و تسريع درنقل و انتقال وجوه ،پولهاي خود را به بانک ميسپارند.

هرشخص حقيقي يا حقوقي با رعايت مقررات قانوني ميتواند در هر يك از واحدهاي بانك ملي
ايران به نام خود يا اشخاص ديگر (به شرط ارائه مدارك مربوطه با داشتن حق واليت ،قيومت ،وصايت ويا
وكالت) حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايد .حداقل مبلغ الزم براي افتتاح حساب مطابق
آخرين دستورعملهاي صادره ميباشد .افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه به نام اشخاص حقيقي منوط به
شناسايي هويت متقاضي پس از رويت شناسنامه وكارت ملي و مطابقت تصوير متن و ظهر آنها با اصل و
احراز اصالت آنها از طريق سامانه ثبت احوال ،تطبيق چهره متقاضي و رعايت قوانين مبارزه با پول شويي و
بخشنامه صادره بانك مركزي ميباشد .پس از مطالعه و امضاء فرم شرايط و مقررات حساب مربوطه به
همراه فرم افتتاح حساب سيبا و تكميل آن افتتاح حساب امكان پذير خواهد بود.

 -3-3انواع سپرده قرضالحسنه پسانداز
 -3-3-2حساب سپرده قرضالحسنه عادي :توديع وجه به اين حساب بدون انتظار سود بوده و مطابق
آخرين دستورعمل صادره تعيين و افتتاح ميشود .بانكها جهت جلب سرمايه و تشويق مردم به پسانداز،
به صاحبان اينگونه حسابها در صورت داشتن حداقل موجودي مورد نياز براي قرعه كشي كه در هر
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دوره اعالم مي شود جوايزي اعطاء مينمايند .هر شخص حقيقي و يا حقوقي ميتواند با رعايت مقررات
قانوني به نام خود و يا اشخاص ديگر مبادرت به افتتاح حساب قرضالحسنه پسانداز نمايد.
شعب براساس درخواست مشتري مي توانند ابزار برداشت مناسب نظير كارت و دفترچه پس انداز را
در اختيار مشتريان خود قرار دهند .بديهي است در صورت تحويل دفترچه به مشتري و يا تعويض آن
(بدليل پر شدن ،فقدان و يا فرسودگي) شماره سريال دفترچه جديد در سيستم متمركز ثبت ميگردد و با
ثبت شماره سريال دفترچه جديد دفترچههاي قبلي از درجه اعتبار ساقط ميگردد.
هنگام تحويل كارت به مشتري ،متصدي مربوطه نسبت به ثبت سند خروج حساب انتظامي و تحويل
كارت و رمز به مشتري پس از اخذ امضاء اقدام وسپس رمز مربوطه را فعال مينمايد.
 -3-3-2حساب قرضالحسنه ويژه (اختصاصي) :به نوعي پسانداز اطالق ميشود كه بانك تحت
اين عنوان افتتاح و وجو ه توديع شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به اين حساب را طبق نظر
توديع كننده وجه و براساس شــرايطي كه به موجب قرارداد عامليت منعقده فيمابين توديع كننده و بانك
معين ميشود به صورت قرضالحسنه به اشخاص حقيقي و موسسات خيريه و عامالمنفعه ،اعطاء مينمايد.
حداقل مبلغ سپرده الزم براي افتتاح قرضالحسنه ويژه و همچنين حداقل مبلغ تسهيالت قرضالحسنه
قابل اعطاء به هر متقاضي ومدت باز پرداخت آن توسط بانك مركزي تعيين و به واحدها ابالغ ميگردد.
اين حسابها مانند حساب قرضالحسنه پس انداز عادي مشمول شركت در قرعه كشي جوايز ميباشد.
مبالغ مسدود شده اين حسابها معادل وام اعطا شده جزء منابع بانك محسوب نگرديده و مشمول سپرده
قانوني نميباشد و تسهيالت اعطايي بانك از محل اين سپردهها نيز جزء تسهيالت اعتباري اعطايي بانك
محسوب نميگردد .دارنده حساب قرض الحسنه ويژه ميتواند بر اساس قرارداد عامليت نوع و ميزان وثائق
مورد نظر را مشخص و از بانك بخواهد پس از اخذ آنها اقدام به اعطاي تسهيالت قرض الحسنه نمايد.
بانك بر اساس قرداد منعقده حق اخذ كارمزد را خواهد داشت .توديع كننده وجوه ميتواند بر اساس
قرارداد عامليت از بانك بخواهد تمام يا قسمتي از كارمزد را كه حداكثر معادل تعرفه شوراي پول اعتبار
ميباشد ،از دريافت كننده تسهيالت اخذ نمايد.
 -3-3-3حساب پسانداز قرضالحسنه ويژه جوانان

2

به منظور تشويق نسل جوان ،براي پس انداز و تأمين آينده آنان ،افرادي كه سن آنها كمتر از  25سال
تمام ميباشد ،ميتوانند به افتتاح حساب قرضالحسنه ويژه جوانان نزد بانكها مبادرت نمايند.

 1افتتاح اين حساب در حال حاضر رايج نبوده ليكن در صورت تخصيص سرفصل ويژه در سيستم سيبا ،افتتاح آن ميسر ميباشد.
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حداقل مبلغ افتتاح حساب وشركت در قرعه كشي طبق دستورعملهاي صادره ميباشد .به محض
آنكه صاحب حساب به سن  25سال تمام رسيد ،اين حساب در رديف حسابهاي قرضالحسنه عادي
منظور خواهدشد.
امتياز و جوايزي براي اين حساب درنظرگرفته شده كه همه ساله به قيد قرعه به صاحبان اين گونه
حسابها به شرح ذيل تعلق ميگيرد:
الف -اعطاي تسهيالت اعتباري قرضالحسنه براي مصارفي چون ادامه تحصيل دانشگاهي ،اشتغال،
ازدواج و. . .
ب -جوايز نقدي و غيرنقدي
افتتاح حساب اشخاص خاص

افتتاح حساب براي اشخاص خاص (افراد نابينا ،بيسواد و معلول از دو دست) عالوه بر رعايت موارد
مربوط به افتتاح حساب اشخاص حقيقي به دليل اينكه اينگونه افراد قادر به ارائه امضاء خود نميباشند،
الزم است عالوه بر مهر صاحب حساب (مهر ترجيحاً برنجي) از شخص معتمد و امين متقاضي افتتاح
حساب در فرم افتتاح حساب اخذ امضاء گردد .در اين صورت برداشت از حساب با مهر يا امضاء صاحب
حساب (در صورت امكان و درخواست مشتري) توأم با امضاء شخص معتمد انجام ميپذيرد .از اشخاصي
كه از مهر به جاي امضاء و يا افزون بر امضاء مهر مخصوصي براي خود در نظر ميگيرند تعهد نامه مطابق
نمونه
( 1394/24-846پيوست شماره  )1اخذ وپس از الصاق تمبر مالياتي در حساب انتظامياوراق و اشياء اماني
ثبت و شماره انتظامي تخصيصي روي فرم افتتاح حساب آنان درج ميگردد.
در خصوص افراد نابينا كه واجد شرايط افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پسانداز ميباشند و قادر
به ارائه نمونه امضاء خود ميباشند مشروط بر اينكه كتباً كليه مسئوليتهاي مربوط به حساب را در زمان
افتتاح تقبل نمايند ،بدواً نسبت به اخذ تعهدنامه مطابق نمونه ( 1394/24-839پيوست شماره) اقدام ميشود
بديهي است پس از افتتاح حساب انجام امور مربوطه با توجه به امضاء معرفي شده به تنهايي امكان پذير
ميگردد.
دفترچههاي صادره حكم صورت حساب را داشته و در صورتي كه به دليل سوختگي ،پارگي ،آب
خوردگي ،پوسيدگي ،مخدوش شدن و . . .غير قابل استفاده شده يا مفقود گردد ،مشتري بايد به يكي از
شعب مراجعه و با اعالم كتبي ،درخواست صدور دفترچه المثني نمايد .در اين صورت تعهدنامهاي مطابق
نمونه ( 1394/24-847پيوست شماره  )3از وي اخذ ميگردد .در اين هنگام كاربر در سيستم متمركز اقدام
به انتخاب گزينه صدور دفترچه المثني نموده و پس از شماره ترتيب صدور دفترچه كلمه المثني درج
147

ميشود .اين فرآيند مشمول اخذ كارمزد طبق آخرين تعرفه اعالم شده از مشتري ميباشد.
همچنين دفترچههاي مخدوش يا معيوب از مشتري اخذ و پس از سوراخ نمودن تحويل وي ميگردد.
هرگاه مشتريان بدليل سرقت ويا مفقود نمودن كارت برداشت از حساب براي غير فعال نمودن آن به
شعب مراجعه نمايند ،شعب موظفند پس از اخذ درخواست كتبي و بررسي آن و اطمينان از اصالت
تقاضاي مشتري ضمن دريافت مدارك شناسايي و نگهداري آن نزد خود نسبت به اعمال تغييرات الزم در
حساب مشتري به منظور جلوگيري از سوء استفاده از حساب وي اقدام نمايند .برداشت از حساب پسانداز
توسط دارنده حساب يا نماينده قانوني او با ارائه ابزار برداشت (كارت يا دفترچه) صورت
ميگيرد ،پرداخت بدون ابزار برداشت با ارائه مدارك شناسايي به شرط احراز هويت از طريق سامانه ساحا
(سامانه ثبت احوال) تا سقف مبلغ قابل برداشت از طريق دستگاههاي خودپرداز با دريافت كارمزد استعالم
وكارمزد پرداخت وجه طبق آخرين تعرفه امكان پذير خواهد بود.
در صورتي كه مشتري بخواهد از حساب خود در شعبه ديگري كه فاقد هرگونه حساب در آن است
بيش از مبلغ يكصد ميليون ريال دريافت نمايد صرفاً پس از احراز هويت وي و الصاق تصوير كارت ملي
گيرنده وجه به ضميمه سند پرداختي امكان پذير خواهد بود.

 -3-2افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز در حالتهاي خاص
 -3-2-2افتتاح حساب سپرده پسانداز توسط پدر يا جد پدري
نظر به اين كه طبق ماده  182قانون مدني ،هريک از پدر و جد پدري نسبت به اوالد خود

واليت دارند ،لذا جد پدري ميتواند با در قيدحيات بودن پدر ،براي طفل صغير فرزند خود حساب
قرضالحسنه پسانداز افتتاح نمايد و چنانچه در زمان افتتاح حساب قيد نمايد كه شخصاً حق برداشت از
حساب مذكور را دارد ،در اين صورت برداشت از اين حساب منحصراً با جدّپدري ميباشد ،در غيراين
صورت با توجه به سمت واليت كه قانون گذار براي پدر و جد پدري قائل گرديده است ،هريك از ايشان
تا كبير شدن صغير ،حق برداشت از حساب مزبور را خواهندداشت.
 -3-2-2افتتاح حساب سپرده پسانداز توسط مادران
به موجب ماده واحده مصوب  21فروردين ماه  1357شمسي و براساس اظهارنظر شوراي عالي
قضايي سابق (موضوع نامه شماره  6447مورخ  1371/12/5اداره نظارت بر امور بانكها) مادران اطفالي
كه داراي ولي قهري (پدر و جدپدري) هستند ميتوانند براي فرزندان صغير خود فقط حساب قرضالحسنه
پس انداز افتتاح نمايند و حق برداشت از حساب مزبور تا رسيدن طفل به سن  18سال منحصرا" با بازكننده
حساب (مادر) خواهدبود.
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 -3-2-3افتتاح حساب سپرده پسانداز قرضالحسنه براي صغير مميز
با توجه به ماده واحده قانون (مصوب  1357/1/28شمسي مندرج در روزنامه رسميشماره 9724
مورخ  )1357/2/16اطفالي كه به سن 22سال تمام رسيده باشند ،ميتوانند منحصرا" به نام خود
حساب پسانداز قرضالحسنه افتتاح نمايند.
حق استفاده از موجودي اين حساب با صاحب آن ،پس از رسيدن به سن  25سال تمام
خواهد بود ،مگر در موارد اضطراري كه با حضور ولي قهري و طفل ،برداشت از حساب ميسر
ميباشد.

 -3-2-2افتتاح حساب سپرده پس انداز قرضالحسنه توسط اشخاص غير ،براي اطفال
افتتاح حساب و برداشت از آن براي اطفال فقط از حقوق اولياء ،وصي و يا قيم آنهاست و اشخاص
ديگر چنين حقي را ندارند .از آنجا كه چنين اتفاق ميافتد كه اشخاص ديگر نيز نسبت به افتتاح حساب
براي اطفالي كه نسبت به آنها حق واليت و يا وصايت و يا قيموميت ندارند ابراز تمايل مينمايند .لذا
بخش حقوقي كميسيون هماهنگي بانكها با تدوين ضوابط خاصي ،افتتاح حساب قرضالحسنه پسانداز
به نام اطفال را توسط اشخاص (غير از ولي ،وصي و قيم) از طريق اعطاي وكالت به بانك تا مرز سن
قانوني اطفال ،مشروط بر اينكه حساب افتتاح شده را به نام آنها تغييردهند مجاز شمرده است.

 -3-2-5افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پس انداز براي اشخاص حقوقي يا مشترك
افتتاح حساب قرضالحسنه پس انداز براي اشخاص حقوقي يا به صورت مشترك (بين چندنفر)منع
قانوني و آييننامهاي ندارد و شعب بانكها ميتوانند با رعايت ضوابط و دستورعملهاي خاص خود نسبت
به افتتاح اين گونه حسابها اقدام نمايند.
استفاده از حساب مشترك با ابزار كارت مشروط به قبول نحوه برداشت هر يك به تنهايي در فرم
مندرج در رديف  1ميباشد .در اين حالت بايد براي هر يك از استفادهكنندگان از حساب كارت مجزا
صادر شود .يك يا چند نفر از شركاء مي توانند با اذن و اجازه ديگران از موجودي حساب سپرده استفاده
نمايند امضاء يا امضاهايي كه هنگام افتتاح حساب مشترك براي استفاده از موجودي حساب تعيين ميشود
تا زماني كه درخواست يا دستور مخالفي از طرف هيچ يك از صاحبان حساب واصل نشود براي بانك
معتبر خواهد بود .هرگاه شخص يا اشخاصي كه حق امضاء و برداشت از حساب مشترك را دارند،
بخواهند اين حق را به ديگري تفويض نمايند ،بايد قبالً ضمن اخذ اجازه كتبي از ساير صاحبان حساب
مشترك مراتب را به بانك اعالم نموده باشند.
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 -3-2-2افتتاح دو يا چند حساب سپرده قرضالحسنه پس انداز
افتتاح دو يا چندحساب قرضالحسنه پسانداز براي اشخاص منع قانوني و آييننامهاي ندارد ولي
متصدّيان افتتاح حساب در شعب بانكها بايد مشتريان را آگاه نمايند كه در قرعهكشي حسابهاي
قرضالحسنه پسانداز فقط يك شماره حساب از هر فرد امكان دريافت جايزه خواهدداشت.
 -3-2-7افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز براي كاركنان دولت
هنگام افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز براي كاركنان دولت به منظور پرداخت حقوق
ماهيانه آنان ،ميبايست ي عالوه بر رعايت شرايط و مقررات افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز،
يك برگ تعهدنامه فرم نمونه شماره  553از صاحب حساب اخذ و پس از الصاق و ابطال  12.222ريال
تمبر مالياتي در حساب انتظامياوراق و اشياء اماني ثبت و نگهداري گردد.

1

تعهـد نامه
بانك ملي ايران شعبه. . . . . . . . . . . . . . .
نظر باينكه براي منظور نمودن حقوق و مزاياي ماهيانه اينجانب  . . . . . . . . . . . . . . . . .حساب
قرضالحسنه جاري /قرضالحسنه پسانداز شماره  . . . . . . . . . . .بنام اينجانب نزد شعبه. . . . . . . . . .
بانك ملي ايران افتتاح شده است ،بدينوسيله اعالم ميدارد چنانچه به اظهار و تشخيص وزارت/
سازمان  . . . . . . . . . . . . .به هر عنوان اشتباهي در مبلغي كه به حساب منظور شده است روي دهد و
اضافه بر استحقاق ،مبلغي به بستانكار حساب اينجانب منظور گردد ،وزارت /سازمان . . . . . . . . . . . .
حق دارد هر موقع و زمان وجه اضافي را از طريق بانك ملي ايران از حساب اينجانب به يكي از
حسابها ي دولتي برگشت دهد و اينجانب حق هيچگونه ايراد يا اعتراضي به عمل بانك ملي ايران
محل امضاء
امضاء آقاي/خانم  . . . . . . . . . . . . . . . .گواهي ميشود وزارت/سازمان. . . . . . . . . .

نمونه 553

نخواهم داشت.

 1طبق مفاد بخشنامه  94/17/41742تاريخ  1394/25/18اداره كل سرمايه انساني و به منظور نظارت كافي بر فرآيند افتتاح حساب براي
وظيفه بگيران و بازنشستگاني كه از طريق اداره كل سرمايه انساني معرفي ميشوند و به منظور جلوگيري از سوء استفادههاي احتمالي شعب
پرداخت كننده حقوق بازنشستگان ومستمري بگيران الزم است از صدور ملي كارت اكيداٌ خودداري نمايند و در صورت مفقودي يا
فرسوده شدن و يا از بين رفتن دفترچه حساب پس انداز نسبت به صدور دفترچه المثني بدون تغيير شماره حساب قبلي اقدام نمايند .بنابراين
هرنوع تغيير در وضعيت شماره حساب حقوقي بازنشستگان و وظيفه بگيران ممنوع بوده ودر صورت ضرورت صرفاً با اخذ مجوز از اداره
كل سرمايه انساني انجام خواهد شد.
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چنانچه وجوهي ،اضافه بر ميزان يا اشتباهاً به حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز كاركنان شاغل،
بازنشسته و وظيفه بگير واريز شده باشد با اخذ تعهدنامه كتبي (نمونه شماره  )554از اداره واريز كننده وجه
و تعيين ميزان مبلغ اضافه واريزي ،بدون اصالح در فهرستهاي تأييد شده ،وجوه درخواستي را در تهران
به حساب  51خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسالميايران و در شهرستانها به حساب تمركز وجوه

برگشت اضافه واريزي از حسابها ي حقوقي كاركنان شاغل نزد شعبه اصلي مركز استان منتقل و مراتب
را به اداره مربوطه اعالم نمايند.
تعهـد نامه
بانك ملي ايران شعبه . . . . . . . . . . . . . . .
بدينوسيله اعالم ميدارد كه مبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . .ريال كه به درخواست اين . . . . . . . . . . . . .
به حساب قرضالحسنه جاري /پسانداز شماره  . . . . . . . . . .بنام خانم /آقاي . . . . . . . . . . . . . . . . .
طي فهرست مورخ  . . . . . . . . . . . . . . . .نزد شعبه  . . . . . . . . . . .آن بانك منظور نمودهايد ،مبتني بر
اشتباه بوده است .بنابراين خواهشمنداست دستورفرماييد مبلغ مذكور را به مسئوليت اين . . . . . . . . . .
از حساب وي برگشت داده و به حساب شماره  . . . . . . . . . . .اين  . . . . . . . . . . . . . .نزد بانك
مركزي جمهوري اسالميايران/بانك ملي ايران شعبه  . . . . . . . . . . . . .منظور نمايند ،ضمناً
ثالث نيز بهعهده اين  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .خواهدبود.
معاون وزير /رئيس سازمان /اداره

نمونه 554

جوابگويي به هرگونه اعتراض يا ايراد يا شكايت احتمالي صاحب حساب يا هرشخص يا اشخاص

بستن حساب قرض الحسنه پس انداز
در صورت درخواست صاحب حساب يا نماينده قانوني وي به شرط نداشتن منع قانوني حساب بسته
وكليه موجودي به صاحب حساب يا نماينده قانوني وي پرداخت ميشود .پس از بستن حساب ابزار
برداشت ابطال (سوراخ) شده و به صاحب حساب و يا نماينده قانوني وي تسليم ميگردد.
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فصل چهارم  :سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار
 -2-2انواع سپردههاي سرمايهگذاري مدت دار
 -2-2-2سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت عادي
سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت آن دسته وجوهي هستند كه بر اساس قرارداد فيمابين بانك و
مشتري براي مدت معيني نزد بانك توديع مي شوند ،چنانچه مدت قرارداد تعيين نشده وحساب به صورت
سيال (داراي امكان واريز و برداشت) باشد سپرده سرمايهگذاري ،اصطالحاً كوتاهمدت ناميده ميشود.
در خصوص افتتاح اين حساب ،مشتري به بانك وكالت با حق توكيل ميدهد تا سپرده وي را طبق
قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) به طور مشــاع به كار گرفته و منافــع حاصله را طبق آييننامه و
مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بين بانك و سپردهگذار به تناسب مبلغ و مدت پس از كسر
حقالوكاله پرداخت نمايد و همچنين در فرم مربوطه ،حق اجازه تمديد و يا ابطال سپرده در سررسيد براي
مشتري محفوظ گرديده است.
حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت طبق آخرين مصوبه اداره نظارت
بر امور بانكها مبلغ  52.222ريال است.
مالك محاسبه سود سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت نيز به موجب دستورعمل صادره بانك مركزي
جمهوري اسالميايران تعيين ميگردد .در حال حاضر مالك محاسبه سود عبارت است از كمترين مانده
سپردههاي مذكور در هر روز به شرط آنكه مانده كمتر از  52.222ريال نبوده و براي بار اول يك ماه نزد
بانك باقي ميماند.
براي احتساب سهم سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت با داشتن گردش عمليات مختلف،كمترين
مانده حساب در روز در نظر گرفته ميشود و مجموع سودهاي روزانه سپرده در ماه ،سود متعلقه به آن را
در هر ماه مشخص مينمايد.
نرخ × كمترين مانده روز
 × 122تعداد روزهاي سال

= سود روزانه

مجموع سودهاي روزانه = سود ماهانه
تبصره :روزهاي ماه حسب مورد  29يا 32يا  31روز و روزهاي سال  365روز (براي سالهاي كبيسه 366
روز) محاسبه ميگردد.
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برداشت از حساب مشتريان با توجه به ابزار برداشت آنها در بانك امكان پذير است ،در صورتيكه
دفترچه حساب كوتاهمدت آنان پرشده باشد طبق رويههاي معمول اقدام به صدور دفترچه جديد ميگردد.
ولي در صورتي كه مشتري بدليل فقدان يا پوسيدگي دفترچه و يا به هر دليل ديگر تقاضاي صدور دفترچه
جديد بنمايد ،اين عمل فقط با اخذ تعهدنامه نمونه  1394/24- 847و كارمزد مربوطه امكانپذير است .در
ضمن افتتاح حساب سرمايهگذاري كوتاهمدت براي واريز حقوق كاركنان شاغل يا بازنشسته دولت ممنوع
است.
 -2-2-2سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت ويژه
به منظور تشويق و ترغيب عامه مردم به امر سپردهگذاري و ايجاد انگيزه و جلب رضايت آنان ،شوراي پول
و اعتبار مقررنموده است حسابي تحت عنوان سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت ويژه با سررسيد سه،
شش يا نه ماهه با نرخي بيشتر از نرخ سود عليالحساب سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت عادي با
رعايت نكات ذيل افتتاح گردد:
 -1حداقل مبلغ براي افتتاح حساب سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت ويژه و دريافت سود
 52.222ريال ميباشد.
 -2مدت سپردهگذاري كوتاهمدت ويژه با توجه به مدت آن ،از تاريخ افتتاح سپرده ميباشد و
درصورت عدم دريافت دستور كتبي از سوي سپردهگذار ،براي دورههاي معادل بعدي تمديد
ميگردد.
 -3سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت ويژه بر مبناي مضاربي از  52.222ريال به صورت فقراتي در
يك برگ صادر مي گردد تا در صورت پرداخت تعدادي از فقرات قبل از سررسيد ،موجبات
ابطال بقيه فقرات فراهم نشود .مبلغ سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت ويژه در طول مدت
سپردهگذاري قابل افزايش نميباشد.
 -4سود سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت ويژه ،به طور ماهانه به حسابي كه از طرف مشتري
معرفي شدهاست ،منظور ميگردد.
 -5به سپرده (يافقراتي ازسپرده) سرمايهگذاري كوتاهمدت ويژهاي كه قبل ازگذشت  32روز مسترد
گردند ،سودي تعلق نميگيرد .بديهي است روز افتتاح حساب مشمول شرط توقف  32روز
ميباشد.
 -6سهم سود سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت ويژهاي كه بعد از گذشت  32روز و قبل از سررسيد
مسترد گردند ،براساس نرخ سود سپردههاي متناظر نيم درصد كمتر به نسبت زمان توقف با
احتساب روز افتتاح محاسبه ميشود و در صورت برداشت فقراتي باقيمانده فقرات تا سررسيد
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همچنان از نرخ سود سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت ويژه روز افتتاح يا تمديد سپرده
برخوردار ميگردند.
سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت ويژه به صورت برگ گواهي سپرده (نمونه  )379بوده كه مشتمل
بر سه نسخه به شرح ذيل ميباشد:
نسخه اول -برگ گواهي سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت ويژه «ششماهه»
نسخه دوم -سند مخصوص حسابداري بانك
نسخه سوم -قرارداد سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت ويژه جهت نگهداري در شعبه
 -2-2-3سپرده سرمايهگذاري بلندمدت
درصورتي كه سپردهگذار تمايلي به استفاده از وجوه خود در طول مدت سپردهگذاري نداشته باشد،
ميتواند از سپرده سرمايهگذاري بلندمدت استفاده نمايد .در سپردههاي سرمايهگذاري كوتاهمدت ،مشتري
هرزمان كه بخواهد ميتواند به موجودي دفترچه اضافه يا از آن برداشت نمايد ،ليكن به موجودي سپرده
سرمايهگذاري بلندمدت نميتوان اض افه نمود و چنانچه مشتري چنين تقاضايي داشته باشد بايد سپرده
جديدي صادرگردد.
سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت در حال حاضر از نظر مدت به پنج دسته سپرده يكساله ،دوساله،
سه ساله ،چهارساله و پنجساله تقسيم ميگردند .هرنوع سپرده با توجه به مدت و نرخ سهم سود از
سودهاي مختلفي برخوردار ميباشد.
سپردهها با توجه به مدت و نرخ سهم سود از سودهاي مختلفي برخوردار مي باشند و بر مبناي
مضاربي از مبالغ تعيين شده به صورت چندين فقره در يكبرگ صادر ميگردد تا در صورت برداشت
تعدادي از قطعات سپرده قبل از سررسيد ،موجب ابطال بقيه سپرده نشود .قبل از آذر  1374اين امكان براي
سپردهگذاران فراهم نبوده و موجب زيان آنها ميگرديد.
 -2-2افتتاح سپرده به نفع اشخاص صغير توسط مادر يا افرادي غير از ولي ،قيم و وصي
با توجه به درخواستهاي مكرر مشتريان خصوصاً مادران مبني بر افتتاح حساب به نفع اشخاص صغير به
نحوي كه پدر فرد صغير نتواند در آن دخل و تصرف نمايد ،در افتتاح اينگونه حسابهاي سپرده
سرمايهگذاري مدت دار توسط مادر يا اشخاص ديگر (غير از وصي و قيم) ابتدا متصديان مربوطه بنا به
مورد يك برگ قرارداد «هبه (وكالت و وصايت)» يا «عهد (وكالت و وصايت)» حسب مورد مطابق نمونه
 1394/25-852و 1394/ 25- 853در اختيار متقاضي قرار داده و پس از تكميل و اخذ امضاء از متقاضي
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با الصاق تمبر مالياتي (به هزينه متقاضي) قرارداد مربوطه را به امضاء دونفر امضاءدار مجاز شعبه كه ممهور
به نام آنها باشد رسانده و سپس در رديف انتظامي»وكالت نامهها» زير كليد شعبه نگهداري مينمايند.
به اين ترتيب سپرده بنام متقاضي افتتاح گشته اما صاحب حساب به بانك ملي ايران وكالت و وصايت
مي نمايد كه نسبت به انتقال اصل و منافع سپرده به شخص صغير به محض رسيدن به سن قانوني اقدام
نمايد ،در اين صورت بازكننده حساب با اعطاي وكالت و وصايت ،متعهد به انتقال وجه سپرده با رسيدن
فرد صغير به سن  18سال به نفع وي ميگردد و بانك نيز با اختياري كه به موجب وكالت و وصايت و
تعهد نامههاي مذكور دارد ،حق نگهداري سپرده تا رسيدن به سن  18سال را خواهد داشت .حق
برداشت از كليه حسابهاي مفتوحه «در قالب هبه» تا رسيدن طفل به سن  28سال تمام
منحصراً با افتتاح كننده ميباشد ولي برداشت از حسابهاي مفتوحه «در قالب عهد» تا
رسيدن طفل به سن  28سال ممنوع است.
با توجه به اينكه سپرده به نام افتتاح كننده حساب باز ميشود ذينفع (فرد صغير) با رسيدن به سن قانوني
مي تواند با در دست داشتن دفترچه يا اصل برگ سپرده فقط اقدام به دريافت وجه سپرده نمايد و استفاده
از حساب و امكانات آن توسط ايشان مجاز نيست و در صورتيكه درخواست ادامه فعاليت حساب و يا
دريافت بخشي از وجه سپرده را بنمايد بايد حساب قبلي بسته و حساب جديدي به نام ايشان افتتاح گردد.
در صورت افتتاح اينگونه حسابها توسط مادر و اشخاصي غير از (وصي ،قيم و ولي) الزم است روي اوراق
و دفترچه افتتاح حساب متن ذيل مرقوم گردد:
«بانک ملي ايران با قبول وكالت و وصايت از صاحب حساب ،موافقت نمود با استفاده از
اجازه و اختياري كه در قرارداد فيمابين منظور گرديده است ،در صورت رسيدن
صغير،آفاي /خانم  ..............................شماره ملي  .........................فرزند .................
متولد ( )23.../.../...به سن  28سال شمسي تمام ،موجودي اين حساب را به نامبرده تحويل
و تسليم نمايد».

 - 2-3افتتاح حساب سپرده سرمايهگذاري مدت دار براي اشخاص خاص
افتتاح حساب براي اشخاص خاص مانند آنچه در گذشته بيان شده است ،ميباشد .الزم است براي
اشخاص خاصي كه داراي فرد معتمد يا وكيل ميباشند با اخذ تعهدنامه نمونه  1394/25 – 846و در
صورتي كه شخص خاص بخواهد شخصاً با امضاء خود امور بانكي مربوط به حساب خود را رسيدگي
نمايد با اخذ تعهد نامه نمونه1394/24- 839اقدام به افتتاح حساب گردد.
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اشخاص بيسواد و نابينا كه قادر به ارائه امضاء خود نميباشند يا افزون بر امضاء از (مهر برنجي) استفاده
ميكنند بايد عالوه بر اخذ تعهدنامه نمونه  846الزاماً  2قطعه عكس خود را براي الصاق به دفترچه و فرم
افتتاح حساب به بانك ارئه نمايند .اخذ اثر انگشت متقاضيان بيسواد در فرم افتتاح حساب عالوه بر امضاء
يا مهر ضروري ميباشد.

 -2-2افتتاح سپرده سرمايهگذاري مدت دار براي اتباع خارجي مقيم ايران
افتتاح حساب سپرده براي اتباع خارجي مقيم ايران مانند آنچه قبالً در افتتاح اينگونه حسابها بيان شده
است ،ميباشد .بنابراين اشخاص داراي گذرنامه و اجازه اقامت معتبر كه به تأييد اداره امور اتباع بيگانه
نيروي انتظاميجمهوري اسالميايران (ناجا) رسيده باشد و همچنين براي اتباع افغانستاني و معاودين عراقي
با ارائه كارت آمايش معتبر پس از اخذ شناسه اتباع خارجي از سيستم مربوطه و درج آن در سوابق حساب
و تصوير مدارك شناسايي معتبر فرد امكان پذير است.

 -2-5افتتاح حساب سپرده سرمايهگذاري بلندمدت اشخاص حقوقي
همانند ساير حسابهاي بانكي ،اشخاص حقوقي نيز ميتوانند در بانك حساب سپرده سرمايهگذاري
بلندمدت افتتاح نمايد ،منوط به اينكه در اساسنامه شركت حق افتتاح حساب پيشبيني شده باشد .نحوه
افتتاح حساب و اخذ مدارك مورد نياز نيز طبق آنچه در فصول قبل بيان شده است ،انجام ميگردد.
شهرداريها و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه بودجه آنها در بودجه كل كشور
منظور ميشود ،در صورتي ميتوانند اقدام به افتتاح حساب سرمايهگذاري مدت دار نمايند كه از طرف
بانك مركزي جمهوري اسالميايران مجوز مربوطه را دريافت نموده باشند .در ضمن وجوه حاصل از
اعتبارات بودجه كل كشور اعم از جاري و عمراني فقط به صورت سپرده قرض الحسنه قابل توديع
ميباشد.

 -2-2طريقه افتتاح حساب سپرده بلندمدت
همانند ساير حسابهاي بانك ،هرشخص كه اهليت قانوني داشته باشد يا حكم رشد او از دادگاه
صالحه صادرشده باشد ،ميتواند به نام خود يا كساني كه تحت واليت يا قيموميت او باشند ،دربانك
حساب سپرده سرمايهگذاري بلندمدت افتتاح نمايد .براي افتتاح اين گونه سپردهها ،فرم مخصوصي توسط
بانك تهيــه شده تا پس از مراجعـه مشتـري و تكميل فرمهاي ثبت مشخصات و نمونه امضاء و واريز وجه
به حساب ،فرم برگ رسيد سپرده تكميل و در اختيار مشتري قرارگيرد (نمونه  .)378افرادي كه قبالً سپرده
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بلندمدت توسط ساير اشخاص بنام ايشان افتتاح شده است ،در صورتي كه به سن رشد رسيده يا داراي
حكم رشد از محاكم صالحه باشند ،ميتوانند از حساب مفتوحه بنام خود استفاده نمايند .در اين صورت
الزم است متصديان مربوط ضمن اخذ نمونه امضاء وي و درج آن در سيستم متمركز نسبت به تغيير امضاء
موجود در سيستم يك نسخه از تصوير حكم رشد يا تصوير شناسنامه عكس دار و كارت ملي ايشان را
پس از تطبيق با اصل آن و درج مهر"كپي برابر اصل است" و استعالم از سامانه ثبت احوال به سوابق
مربوط به افتتاح حساب ضميمه نمايند.
 -2-2-2طرز تكميل فرم نمونه 378
فرمنمونه  378از سه نسخه تهيهشده ،نسخه اوّل ،برگ درخواست متقاضي است كه پس از تكميل
بهعنوان كارت نمونه امضاء و همچنين به منظور اجراي دستورات بعدي متقاضي در سوابق نگهداري
ميگردد.
نسخه دوم ،برگ گواهي سپرده سرمايهگذاري بلندمدت ميباشد كه پس از تكميل به سپردهگذار
تحويل ميگردد .اين برگ جايگزين گواهي سپرده سرمايهگذاري بلندمدت قبلي بوده كه قابل استفاده
براي انواع سپردههاي يكساله تا پنجساله ميباشد و همانگونه كه در جدول شماره ( )1ذكر گرديده ،مبلغ
مندرج در گواهي بايد مضربي از اعداد صحيح نسبت به حداقل سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت
يكساله ،دوساله ،سهساله ،چهارساله و پنجساله بوده و چنانچه مجموع مبلغ سپرده ،مضرب كاملي از
هرنوع سپرده نباشد ،مازاد مبلغ با يكي از مض ارب جمع و جداگانه به عنوان يك سپرده محسوب ميشود
كه به دليل محدوديتهاي نرمافزاري ،منحصراً در زمان انسداد كامل قابل پرداخت خواهد بود .براي بقيه
سپرده كه مضاربي از مبلغ پايه ميباشد  ،برداشت قسمتي از آن به صورت دفعتاً واحده يا مكرر محدوديتي
وجود ندارد .به طور مثال چنانچه شخص بخواهد سپرده سرمايهگذاري بلندمدت پنجساله به مبلغ
 8.322.222ريال افتتاح نمايد برگ درخواست را بدين گونه تكميل مينمايد:
خواهشمنداست تعداد  25فقره سپرده سرمايهگذاري بلندمدت  500.000ريالي و يک فقره
سپرده سرمايهگذاري بلندمدت  800.000ريالي جمعا" به مبلغ هشت ميليون و سيصدهزارريال
بمدت  5سال شمسي به نام . . . . . . . . . . . . . . . . .افتتاح نمايند.

نسخه سوم نمونه  ،378سند حسابداري بانك بوده و در سوابق اسناد بانك نگهداري ميشود .قابل
ذكر است كه نسخه سوم فرم مذكور دومنظوره بوده و ميتواند به عنوان سند بستانكار و يا بدهكار مورد
استفاده قرارگيرد.
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درظهر سند اول ،شرايط عموميسپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت درج شده كه سپردهگذار بايستي
آن را مطالعه و امضاءنموده و مبلغ  12.222ريال تمبر به آن الصاق و باطل گردد و ظهر سند دوم شامل دو
قسمت است كه به درخواست مشتري به شرح ذيل قابل اعمال است:
الف -درخواست فسخ چندفقره سپرده :چنانچه مشتري نياز به قسمتي از وجه سپرده داشته باشد ،در
اين حالت گواهي سپرده ديگري با مبلغ جديد و با همان شماره سپرده قبلي صادر و به مشتري تحويل
ميشود .در اين صورت با تكميل قسمتهاي مربوطه در فرم جديد و قبلي ،آن تعداد از سپرده را كه مورد
نياز وي باشد فسخ نموده و در وضعيت بقيه فقرات سپرده ،تغييري حاصل نخواهدگرديد .نسخه سوم برگ
سپرده جديد به عنوان سند بدهكار (پرداخت بابت آن قسمت از فقرات سپرده كه فسخ شده است) مورد
استفاده قرار ميگيرد .در اين حال گواهي سپرده ديگري با مبلغ جديد و با همان شماره سپرده قبلي صادر
و به مشتري تحويل ميشود .ضمناً آن ميزان از سپرده كه قبل از سررسيد دريافت ميشود وفق
دستورعملها ي صادره مشمول تعديل سود معادل نيم درصد كمتر از نرخ سود دوره متناظر مدت
سپرده گذاري به نسبت زمان توقف ميگردد.
اخذ مبلغ سپرده توسط صاحب حساب يا نماينده قانوني وي با ارائه برگ گواهي سپرده
سرمايه گذاري مدت دار امكان پذير است و در صورت اعالم مفقودي يا سرقت برگ سپرده به منظور
دريافت وجه الزم است ابتدا نسبت به اخذ تعهدنامه كتبي نمونه شماره  1394/25 -848و گواهي امضاء
صاحب حساب در ذيل برگ تعهدنامه توسط دفترخانه اسناد رسمياقدام گردد.
ب -درخواست انتقال مبلغ سپرده سرمايهگذاري بلندمدت به غير :يكي از ويژگيهاي
سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت ،قابليت انتقال به غير (پدر ،مادر ،همسر و فرزندان سپردهگذار)
ميباشد .بدين منظور چنانچه سپردهگذار تمايل داشته باشد كل سپرده خود را به غير انتقال دهد ،باتكميل
قسمت دوم ظهر فرم نمونه  378بانك ،نسبت به انتقال سپرده به غير و صدور برگ گواهي جديد با شماره
سپرده قبلي و نام شخص جديد اقدام مينمايد ،درحالي كه هيچگونه تغييري در ماهيت سپرده داده
نميشود.
به اين ترتيب متصدي مربوطه با ورود به سيستم متمركز اقدام به تغيير نام ذينفع مينمايد و در صورت
نياز به تغيير حساب واريز سود ،شماره حساب جديد در سيستم ثبت ميشود.
اوراق سپرده بلندمدت داراي رديف مخصوص و شماره مسلسل بوده و در دفتري كه به همين منظور
در نظر گرفته شده است به ترتيب شماره مسلسل ثبت و هنگاميكه سپردهاي صادر و تحويل مشتري
ميگردد ،در مقابل شماره مربوطه در دفتر سپردهها از مشتري امضاء اخذ ميگردد.
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هنگاميكه اوراق سپرده سرمايهگذاري بلندمدت به شعبه تحويل ميگردد ،شعبه آنها را به تفكيك و
براي هر برگ يك ريال به شرح ذيل در حساب انتظاميثبت و هنگام صدور هر برگ سپرده آن را از
حساب انتظاميخارج مينمايد:
بدهكار :حساب انتظامياوراق سپرده سرمايهگذاري بلندمدت
بستانكار :طرف حسابهاي انتظامي.
هنگام صدور هربرگ سپرده:
بدهكار :حساب طرف حسابهاي انتظامي
بستانكار :حساب انتظامياوراق سپرده سرمايهگذاري بلندمدت
 -2-2-2عمليات حسابداري
عملياتحسابداري در مورد سپردههايقرضالحسنه پسانداز و سرمايهگذاري كوتاهمدت وبلندمدت
براي افتتاح حساب و يا دريافت و پرداخت مشابه بوده و به شرحذيل ميباشد:
 -2هنگام واريز وجه به حساب:
بدهكار :حساب صندوق  /جاري مشتري
بستانكار :حساب پسانداز قرضالحسنه /سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت /سپرده سرمايهگذاري
بلندمدت
 -2هنگام پرداخت وجه از حساب:
بدهكار:حساب سپرده پسانداز قرضالحسنه/سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت/سپرده سرمايهگذاري
بلندمدت
بستانكار :حساب صندوق /سپرده قرضالحسنه جاري /هر حساب ديگر مشتري
باتوجه به اين كه به حسابهاي سپرده سرمايهگذاري (كوتاهمدت و بلندمدت) سود تعلق ميگيرد،
لذا هنگاميكه سهم سود آنها محاسبه ميشود ،سهم سود سپردهها از محل حساب هزينه كل شعبه (سود
پرداختي) به حساب مشتريان واريز ميشود و اسناد مشروحه ذيل نيز صادرميگردد:
الف -هنگام واريز سهم سود:
بدهكار :حساب هزينه كل شعبه -سود پرداختي
بستانكار :حساب مشتري. . . . . . . . . . . . . . . . .
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ب -برگشت سهم سود
درصورت ابطال سپرده قبل از سررسيد ،اسناد حسابداري در رابطه با برگشت سود به صورت زير
درطي روزهاي ماه صادر ميگردد:
معادل مبلغ برگشتي
بدهكار :حساب مشتري. . . . . . . . . . . . . . . . .
معادل مبلغ برگشتي
بستانكار :حساب هزينه كل سود پرداختي (كد )52722222
ضمناً در پايان سال حساب سود پرداختي ،به حساب سود و زيان شعبه بستهميشود.
حداقل
عنـوان سپـرده

مبلغ

نرخ سود عليالحساب برحسب تاريخ افتتاح يا تمديد

حداقل مدت
سپردهگذاري از
تاريخ افتتاح

سال 2322

سال 2322

سال 2323

سال 2322

سرمايهگذاريكوتاهمدت عادي

52.222

%7

%12

%12

%12

1

سرمايهگذاري كوتاهمدت ويژه سه ماهه

52.222

%12

%14

%14

%14

3

سرمايهگذاري كوتاهمدت ويژه شش ماهه

52.222

%12

%12

%18

%18

6

سرمايهگذاري كوتاهمدت ويژه نه ماهه

52.222

%15

%22

%22

%22

9

سرمايهگذاري بلندمدت يك ساله

122.222

%17

%22

%22

%22

12

سرمايهگذاري بلندمدت دو ساله

122.222

%18/5

-

-

-

24

سرمايهگذاري بلندمدت سه ساله

222.222

%19

-

-

-

36

سرمايهگذاري بلندمدت چهارساله

422.222

%19/5

-

-

-

48

سرمايهگذاري بلندمدت پنج ساله

522.222

%22

-

-

-

62

افتتاح

برحسب ماه

(جدول شماره)1

 1نرخ جديد سود سپرده وفق نامه شماره  94229مورخ  1394/11/29اداره كل سازمان و روشها اعمال ميشود.
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فوت صاحب حساب سپردههاي سرمايه گذاري
در صورت فوت صاحب حساب سپرده سرمايه گذاري تا زمان مراجعه وراث براي دريافت وجه،
حساب سپرده مفتوح بوده و سود متعلقه نيز استمرار دارد و به منظور رفاه حال وراث و در جهت تداوم
سپردهگذاري ،پرداخت سهم االرث احدي يا بعضي از وراث صرفاً در شعبه افتتاحكننده بدون حضور كليه
وراث امكان پذير ميباشد .در اين رابطه ضروري است اصل برگ سپرده سرمايه گذاري مدت دار به
بانك ارائه شود و در صورت عدم امكان ارائه آن با اخذ تعهدنامه نمونه  1394/25- 854از هر يك از
وراث به هنگام دريافت سهم االرث اقدام نمود .به منظور جلوگيري از پرداخت تكراري سهم االرث بايد
اصل و كپي برابر اصل شده گواهي ماليات بر ارث و حصر وراثت كه سهم هريك از وراث در آن تعيين
شده است ،به همراه مدارك كامل احراز هويت شامل شناسنامه ،كارت ملي و استعالم از سامانه ثبت
احوال از ايشان دريافت و در سوابق نگهداري شود.
در صورت عدم مراجعه همزمان تمام وراث قسمتي از سپرده معادل سهم االرث به مراجعين پرداخت
ميگردد به اين ترتيب باقي مانده وجه سپرده سرمايه گذاري مدتدار تا مراجعه ساير وراث در حساب
سپرده بلندمدت باقي مانده و مشمول دريافت سود ميگردد.
سپرده عام

اين سپرده به صورت با نام و با قابليت انتقال به غير به مدت يك يا دو سال با نرخ سود
روز شمار ،افتتاح شده ،در سررسيد قابل تمديد نبوده و سودي نيز به آن تعلق نميگيرد.
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فقدان دفترچههاي پسانداز قرضالحسنه ،سپرده كوتاهمدت و اوراق سپرده بلندمدت
چنانچه دفترچه و يا برگ سپرده مفقود گردد ،مشتري بايد در اسرع وقت مراتب را كتباً به بانك
اعالم نمايد .در مورد حسابهايي كه داراي دفترچه ميباشند بانك با اخذ تعهدنامه (نمونه  )672كه به
گواهي يكي از مشتريان بانك نيز بايد برسد ،نسبت به مسدود نمودن حساب اقدام و حساب ديگري به نام
مشتري افتتاح مينمايد و تعهدنامه فوق در حساب انتظامياوراق و اشياء اماني نگهداري ميشود.
چنانچه برگ سپرده سرمايهگذاري بلندمدت مفقودشود ،بانك تعهدنامهاي از مشتري اخذمينمايد
مبني بر اين كه نسبت به آن هيچگونه معاملهاي تحت هيچ عنوان به عمل نياورده و حقوق خود نسبت به
آن را به كسي واگذار ننموده و درصورت عدم صحت اظهارات ،پاسخگوي خسارات وارده به بانك
خواهدبود .در اين صورت بانك وجه سپرده را به مشتري مسترد ميدارد.
چگونگي پرداخت سود سپردههاي بلندمدت
سود سپردههاي بلندمدت به صورت علي الحساب طبق تعرفههاي اعالم شده توسط بانك مركزي
جمهوري اسالميايران محاسبه و به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.
از تاريخ انقضاي سررسيد سپرده سرمايهگذاري بلندمدت سودي به آن تعلق نخواهد گرفت مگر
آنكه سپردهگذار هنگام عقد قرار داد سپرده ،اجازه تمديد آن را براي يك يا چند بار به همان مدت
داده باشد .از آنجا كه سود قطعي متعلقه به انواع سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت در پايان دوره مالي
بانك تعيين ميگردد ،بنابراين سودهاي پرداختي يا واريزي به حساب سپرده گذاران در طي دورههاي
مالي و در مقاطع ماهانه به صورت علي الحساب بوده و پس از مشخص شدن سود قطعي بانك در
دورههاي مالي مزبور ،چنانچه سودهاي علي الحساب پرداختي با سود قطعي تفاوت داشته باشد ،بانك
ميتواند نسبت به تعديل آن اقدام نمايد .
سود علي الحساب سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت به شرح ذيل محاسبه ميگردد:
تعداد روزهاي ماه × نرخ × مبلغ سپرده
تعداد روزهاي سال ×122

= سودعلي الحساب سپرده

سهم سود سپردههاي سرمايهگذاري كه قبل از سرسيد مسترد گردد ،مطابق ضوابط مربوطه و به شرح
ذيل محاسبه و پرداخت خواهد گرديد:
در صورتي كه مانده سپرده سرمايهگذاري بلندمدت قبل از  32روز برداشت شود ،سودي به آن تعلق
نميگيرد  .ضمناً روز افتتاح حساب در شرط مدت توقف  32روز محاسبه ميشود.
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چنانجه سپرده سرمايهگذاري بلندمدت بعد از  32روز و قبل از سررسيد برداشت شود ،با توجه به مدت
ماندگاري سود آن معادل نرخ سپردههاي سرمايهگذاري متناظر با كسر نيم درصد ،بر مبناي تعداد كل
روزهاي سپرده گذاري بدون احتساب روز انسداد محاسبه و پرداخت ميگردد.
بنابراين در صورتي كه مشتري قبل از سررسيد خواستار بستن حساب سپرده سرمايهگذاري بلندمدت باشد،
سود متعلقه به روش ذيل محاسبه و پرداخت ميشود:
تعداد روزهاي سپرده گذاري (غير از روز انسداد)× نرخ سود سپرده متناظر -نيم درصد)× مبلغ سپرده
تعداد روزهاي سال ×122

= سهم سود استحقاقي مشتري

اكنون به جهت تبيين موضوع مربوط به نحوه محاسبه سود و برگشت سود سپردهها قبل از سررسيد به
ذكر مثالي به شرح زير ميپردازيم:
مثال :آقاي احمد محمدي سپردهگذار شعبه الف در تاريخ  1391/7/12به شعبه مراجعه و اقدام به افتتاح
سپرده بلندمدت پنجسالهاي به مبلغ ده ميليون ريال مينمايد .در صورتي كه سود ماهانه به درخواست
مشتري در پايان ماه به حساب نامبرده واريز گردد و نامبرده در هريك از تاريخهاي ذيل اقدام به بستن كل
سپرده و يا فقراتي از آن نمايد ،محاسبه سود متعلقه و برگشتي و صدور اسناد مربوطه با توجه به نرخ سود
سپرده طبق جدول شماره  1به شرح زير خواهدبود:
توضيح :كليه حاالت ذيل به صورت مستقل بررسي گرديده است
الف -درتاريخ  1391/12/1كل مبلغ سپرده درخواست گردد.
ب -در تاريخ  1392/9/15كل مبلغ سپرده درخواست گردد.
پ -در تاريخ  1393/12/22دو ميليون ريال (چهار قطعه) از كل سپرده اخذ گردد.
الف-
مدت به روز× نرخ × مبلغ
365

= سود

مدت زماني كه سود پرداخت شده است =  81روز

ريال = 443.835

12.222.222 × 22 × 81
122 × 365

مدت زماني كه ميبايست سود بر اساس آن محاسبه گردد =  81روز
(تعداد كل روزهاي سپرده گذاري بدون احتساب روز انسداد)
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= سوديكهپرداختشدهاست

نرخي كه ميبايست سود بر اساس آن محاسبه گردد =  6/5درصد
12.222.222 × 6/5 × 81

ريال = 144.246

122 × 365
443.835 – 144.246

ريال = 299.589

= سودي كه تعلق ميگيرد
= برگشت سود

صدور اسناد در تاريخ :1391/12/1
بدهكار :حساب (سپرده كوتاهمدت /قرضالحسنهپسانداز) آقاي محمدي

299.589ريال

بستانكار :حساب سود پرداختي

299.589ريال

بدهكار :حساب سپرده بلندمدت آقاي محمدي

 12.222.222ريال

بستانكار :حساب صندوق

 12.222.222ريال

الزم به ذكر است كه تا تاريخ فوق مبلغ  443835ريال به حساب سپرده كوتاهمدت /قرضالحسنه پسانداز
آقاي محمدي و يا معرفي شده از طرف وي (حساب واريز سود) به شرح سند زير واريز گرديده است:
بدهكار :حساب سود پرداختي

 443.835ريال

بستانكار :حساب سپرده كوتاهمدت /قرضالحسنه پسانداز آقاي محمدي

443.835ريال

ب -مدت زماني كه سود پرداخت شده است =  416روز
ريال= 2.279.452

12.222.222 × 22 × 416
122 × 365

= سوديكهپرداختشدهاست

مدت زماني كه ميبايست سود بر اساس آن محاسبه گردد=  432روز
نرخي كه ميبايست سود بر اساس آن محاسبه گردد =  16/5درصد

ريال= 1.943.835
ريال = 335.617

12.222.222 × 16/5 × 432
122 × 365
2.279.452 –1.943.835

= سودي كه تعلق ميگيرد
= برگشت سود

صدور اسناد در تاريخ : 1392/9/15
بدهكار :حساب (سپرده كوتاهمدت /قرضالحسنهپسانداز) آقاي محمدي

 335.617ريال

بستانكار :حساب سود پرداختي

 335.617ريال
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بدهكار :حساب سپرده بلندمدت آقاي محمدي

 12.222.222ريال

بستانكار :حساب صندوق

 12.222.222ريال

الزم به ذكر است كه تا تاريخ فوق مبلغ  2.279.452ريال به حساب سپرده كوتاهمدت /قرضالحسنه
پسا نداز آقاي محمدي و يا معرفي شده از طرف وي به شرح سند زير واريز گرديده است:
بدهكار :حساب سود پرداختي

 2.279.452ريال

بستانكار :حساب سپرده كوتاهمدت /قرضالحسنه پسانداز آقاي محمدي  2.279.452ريال
پ -مدت زماني كه سود پرداخت شده است =  811روز

ريال = 888.767

2.222.222 × 22 × 811
122 × 365

= سوديكهپرداختشدهاست

مدت زماني كه ميبايست سود بر اساس آن محاسبه گردد =  832روز
نرخي كه ميبايست سود بر اساس آن محاسبه گردد =  18درصد
مبلغي كه ميبايست سود بر اساس آن محاسبه گردد =  2.222.222ريال

ريال= 818.632

2.222.222 × 18 × 832
122 × 365

ريال888.767 – 818.632 = 72.137

= سودي كه تعلق ميگيرد
= برگشت سود

صدور اسناد در تاريخ : 1393/12/22
بدهكار :حساب (سپرده كوتاهمدت /قرضالحسنه پسانداز) آقاي محمدي

 72.137ريال

بستانكار :حساب سود پرداختي

 72.137ريال

بدهكار :حساب سپرده بلندمدت آقاي محمدي

 2.222.222ريال

بستانكار :حساب صندوق

 2.222.222ريال
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الزم به ذكر است كه تا تاريخ فوق مبلغ  888.767ريال بابت سود سپرده  2.222.222ريالي پرداختي به
حساب سپرده كوتاهمدت /قرضالحسنه پسانداز آقاي محمدي و يا معرفي شده از طرف وي به شرح سند
زير واريز گرديده است:
بدهكار :حساب سود پرداختي

 888.767ريال

بستانكار :حساب سپرده كوتاهمدت /قرضالحسنهپسانداز آقاي محمدي

 888.767ريال

توضيح :در كليه حاالت فوق در پايان سال ،حساب سود پرداختني به حساب سود و زيان شعبه بسته
ميشود.

نحوه كسب اطالع از وضع مشتريان و حساب آنها و بازداشت وجوه
عالوه بر موارد متعددي كه در قانون چك براي مسدودكردن موجودي حساب مشتريان پيشبيني
شده است ،مراجع صالحيتدار قضايي ميتوانند دستور بازداشت موجودي حساب اشخاص حقيقي يا
حقوقي را به سود ذينفع اعم از دولت يا اشخاص ثالث صادر يا از وضع حساب مشتريان بانك ،كسب
اطالع نمايند .پاسخ به مقامات قانوني در موارد فوق از لحاظ صحت مندرجات و همچنين رعايت مواعد
قانوني كمال اهميت را دارد و بانكها ناگزير از اجراي احكام صادره يا دستورات قضايي هستند:
 -1بانكها به موجب احكام صادره زير از پرداخت وجه چك يا چكها خودداري مينمايند:
الف :به موجب حكم دادگاه ،دارنده حساب محجور شناخته شود.
ب :بهموجب حكم دادگاه ،مشتري بانك(اعم از حقيقي يا حقوقي) ورشكسته اعالم گردد.
 -2بانكها قانوناً ملزم به ارائه اطالعات به مراجع قضايي و غيرقضايي زير ميباشند:
الف :ارائه اطالعات به دادسراها و دادگاههاي كيفري (به استناد ماده  121قانون اصول محاكمات
جزايي)
ب :ارائه اطالعات به دادسراها و دادگاههاي نظامي(ماده  11قانون نيروهاي مسلح)
پ :ارائه اطالعات به حوزه مالياتي محل پس از اطالع از فوت يكي از مشتريان بانك (مواد  34و 36
و  43قانون مالياتهاي مستقيم)
ت :ارائه اطالعات به مأمورين تشخيص مالياتي كه فقط از طريق دادستان كل كشور مجاز است.
ث :ارائه اطالعات به دادسراهاي ويژه روحانيت (ماده  28آييننامه قانون تشكيل دادسراها و
دادگاههاي ويژه روحانيت)
ج :ارائه اطالعات به سازمان بازرسي كل كشور
چ :ارائه اطالعات به بازرسان و هيأتهاي حسابرسي ديوان محاسبات كشور
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ح :اعالم بدهيهاي بانكي مربوط به داراييهاي مشمول ماده  2قانون ماليات تعاون ملي براي
بازسازي
خ :ارائه اطالعات مورد نياز وزارت اطالعات بدون فوت وقت و در صورت لزوم بهصورت محرمانه
كسب اينگونه اطالعات محرمانه بوده و مكاتبات مستقيماً بين بانك و درخواست كننده اطالعات
انجام مييابد.
 -3بانكها مكلف به توقيف موجودي اشخاص طبق صدور احكام اجرايي مقامات ذيل نيز
ميباشند:
الف :اجراي احكام دادگستري و توقيف موجودي حساب محكومٌ عليه به ميزان اجرائيه صادره
ب :اجراي ثبت و توقيف موجودي به ميزان اجرائيه صادره
پ :اداره وصول و اجراي مالياتهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي و توقيف موجودي حساب
محكومٌ عليه
ت :سازمان تأمين اجتماعي و توقيف موجودي حساب
ث :هيأتهاي حل اختالف وزارت كار و امور اجتماعي كه به وسيله اجراي احكام دادگستري به موقع
اجرا گذارده ميشود.
ج :دستور ابالغ بازداشتنامه توسط دادگاههاي عمومي ،انقالب و نظامي
در احكام صادره معموالً مستندات قانوني عبارت است از  :صدور قرار تأمين ،صدور حكم
ورشكستگي ،اجرائيه مستند به احكام دادگستري و اسناد رسمي.

در خصوص بازداشت حسابهاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي باتوجه به قانون نحوه پرداخت
محكوم به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوبسال  1365هجري شمسي ،شعب بدواً نظر
اجراي مربوط را به قانون مزبور معطوف نمايند ،بديهي است چنانچه پس از اعالم مراتب فوق ،اجراي
مربوطه مجدداً خواستار بازداشت وجوه باشد انجام دستور اجراء قانوناً بالمانع خواهدبود.
ضمناً درخصوص بازداشت حساب شهرداريها باتوجه به قانون منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول
متعلق به شهرداريها مصوب سال  1361به شرح ذيل ميباشد:
ماده واحده -وجوه و اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها اعم از اين كه دربانكها و يا
در تصرف شهرداري و يا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهرداري باشد ،قبل از صدور
حكم قطعي ،قابل تأمين ،توقيف و برداشت نميباشد.
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شهرداريها مكلفند وجوه محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرائي ثبتي يا
اجراي دادگاههاي مراجع قانوني ديگر را درحدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد
عمل و يا درصورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم له
پرداخت نمايند .درغير اين صورت ذينفع ميتواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال
شهرداري تأمين يا توقيف يا برداشت نمايد.
تبصره  :چنانچه ثابت شود كه شهرداري با داشتن امكانات الزم از پرداخت دين خود استنكاف
نموده است شهردار به مدت يكسال از خدمت منفصل خواهدشد.
بدواً نظر مرجع بازداشت كننده را به قانون مزبور معطوف و درمورد احكام صادره از دادگاهها،
گواهي قطعيت حكم را نيز مطالبه نمايند .بديهي است پس از وصول پاسخ و اصرار مرجع بازداشت كننده
نسبت به انجام دستور صادره اقدام خواهندنمود.
البته توجه خواهندداشت كه در هرمورد ،نتيجه اقدام را در پاسخ به طورمحرمانه و فوري به مراجع
مزبور اعالم فرمايند.
ضمناً چون بانك هميشه موظف است كه منافع مشتريان را حفظ نمايد ،لذا در مورد اجراي
دستورهاي مذكور به مراتب ذيل نيز توجه كامل مبذول خواهندداشت.
هنگامي كه دستور بازداشت از طرف مقامات صالحيتدار صادر ميشود ابتدا بايد از طرف شعبه
نسبت به تطبيق مشخصات ،نهايت مراقبت به عمل آيد ،سپس به شرح ذيل اقدام گردد:
الف) چنانچه مشخصات اعالم شده در دستورهاي مربوط با مشخصات مشتري بانك طبق مدارك
موجود در شعبه (كارت حساب وغيره) تطبيق ننمايد ،به علت عدم تطبيق مشخصات از توقيف وجه
خودداري نموده ،در اسرع وقت مراتب رابه مقام دستوردهنده اعالم نمايند .تا موجبات عدم رضايت
مشتريان بانك فراهم نشود.
ب) اگر مشخصات اعالم شده از طرف مقامات صالحيت دار با مدارك موجود درشعبه منطبق است
ولي حساب مشتري فاقد موجودي ميباشد ،بالفاصله عدم موجودي به اطالع مرجع دستوردهنده
رسانده شود.
پ) هرگاه موجودي حساب شخص موردنظر ،كافي بوده و مشخصات اعالم شده نيز با مشخصات
مشتري تطبيق نمايد ،تا ميزان مورد تقاضا ازحساب مشتري با قيد تاريخ وصول دستور ،بازداشت
نموده مراتب را ضمن اعالم تمام مشخصات صاحب حساب به مرجع مربوط اطالع دهند.
درصورتيكه مرجع مزبور پس از تطبيق مجدد هويت بدهكار با مشخصات مشتري بانك تأييد اين
كه مشتري بانك همان شخص موردنظر ميباشد ،تقاضاي ارسال وجه را نمود ،ارسال وجه
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بازداشت شده با ابالغ توقيف نامه ،بازداشت نامه ،قرارتأمين يا اجرائيه صادره به بانک،
بالمانع خواهدبود.
البته پس از توقيف موجودي حساب ،همچنين هنگام برداشت وجه و ارسال آن به مرجع قانوني،
رونوشت نامههائي كه به مرجع مزبور نوشته ميشود عالوه برسند حسابداري بايد فوراً براي صاحب
حساب نيز ارسال گردد در اين صورت صاحب حساب از توقيف موجودي باخبر شده و اگر
اعتراضي دارد اقدام نموده و سپس از ارسال وجه مطلع ميگردد.
ت) چنانچه موجودي مشتري نزد بانك كمتر از مبلغ موردتقاضا باشد ،به فرض مطابقت كامل
مشخصات ،تمام موجودي را بازداشت نموده ،به شرح مذكور در بند (پ) عمل مي نمايند.
بديهي است پس ازبازداشت موجودي حساب و اعالم آن به متقاضي ،وجوهي كه پس
از آن به حساب مشتري منظور شود از بازداشت مصون ميباشد ،مگر اين كه مجدداً
تقاضاي بازداشت به بانک ارسال گردد.

بايد مراقبت نمود كه پاسخ نامه مراجع بازداشت كننده هرچه زودتر و ظرف مهلت مقرر در دستور
صادره ارسال گردد تا موجبات اشكال و زيان براي بانك فراهم نشده و مشكلي براي حساب مشتري
پيشنيايد.
بديهي است هرگاه بدهكار موردنظر (به استثناي ورشكستگان) در هريك از حسابها يا تحت
هرعنوان به خودشعبه بدهي داشته باشد؛ طلب بانك مقدم بوده ،شعبه بايد تا ميزان طلب موعد رسيده
خود از حساب مديون برداشت نموده و به حساب بدهي مربوط منظوركند.
چنانچه درهمان روز ابالغ دستور بازداشت ،پس از برداشت مطالبات بانك ،مازادي در حساب
مشتري باقي بماند تاميزان موردنظر و به شرح مذكور قابل توقيف خواهدبود.
ث) چون در اجراي دستورهاي صادره ازطرف دواير اجراي دادگاههاي دادگستري جهت بازداشت
وجوه مشتريان به علت عدم اعالم مشخصات و معرفي كامل شخص بدهكار از طرف اجراء ،ممكن
است وجوه شخص ديگري در اثرتشابه اسميبازداشت گرديده و از اين جهت مشكالتي براي بانك
و مشتريان فراهم شود ،بنابراين براساس دستورعمل شماره  7/7853مورخ  1347/11/22وزارت
دادگستري ،به كليه دواير اجراي دادگاهها ابالغ شد كه هنگام درخواست بازداشت وجوه بدهكاران
اجرائي فقط به ذكر نام ونام خانوادگي بدهكاران اكتفا نكرده ،بلكه نام و نام خانوادگي،
نام پدر ،شماره شناسنامه ،محل اقامت و شغل آنان را ذكرنمايند تا اشكالي براي بانك فراهم
نگردد.
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بر اين اساس هنگام بازداشت وجوه مشتريان به دستور دواير اجرا مراقبت كامل معمول و چنانچه
مشخصات شخص موردنظر اجرا،كامل نبوده و براي شعبه ابهاميوجود داشته باشد ،به محض وصول
دستور اجرا با اشاره به دستورعمل مزبور از مرجع صادركننده دستور ،مشخصات كامل و كافي را
درخواست و سپس اقدام مينمايند.
ضمناً طبق تبصره ماده  91آييننامه اجراي مفاد رسميالزماالجراء مقرر گرديده است در مواردي
كه بستانكار براي استيفاي طلب خود تقاضاي بازداشت از موجودي حساب وسپرده بانكي بدهكار را
از اجراي ثبت ميكند ،نام و نام خانوادگي ،نام پدر ،شماره شناسنامه ،محل اقامت ،شغل بدهكار و
در صورت امكان شماره حساب را به نحوي كه اشكالي براي بانك ايجاد نشود ،درتقاضانامه
ذكرنمايد و اين مشخصات بايد در بازداشتنامه صادره از اجراي ثبت هم كه به بانك ابالغ ميشود
قيد گردد.
به اين ترتيب چنانچه هريك از مشخصات اصلي صاحب حساب از قبيل نام و نام خانوادگي ،نام
پدر ،شماره شناسنامه موجود در سوابق بانك با مشخصات مندرج در بازداشتنامه تطبيق ننمايد با
اشاره به تبصره ماده  91آييننامه اجراي مفاد الزماالجراء از مرجع صادركننده دستوربازداشت،
مشخصات كامل وكافي را درخواست و سپس اقدام مي نمايند ،ولي در صورت عدم تطبيق شغل
ومحل اقامت صاحب حساب ،موضوع حائز اهميت نبوده و ميتوان اقدام نمود.
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پرداخت موجودي حساب مشتريان متوفي
پرداخت موجودي مشتريان متوفي در بدو امر مستلزم مالحظه گواهي يا دادنامه حصر وراثت و
گواهي مالياتي است .چنانچه با مالحظه و رسيدگي آنها ،مدارك ديگري از قبيل وصيتنامه،
وكالت نامه ،تأييد اداره امور سرپرستي ،قيم نامه و غيره الزم باشد بايد مدارك مزبور نيز رسيدگي و
سپس اقدام گردد.
الف -دادنامه يا گواهي حصروراثت از طرف دادگاه صادر ميشود و رونوشت مصدَق

يا تصوير آن بايد اخذ و ضميمه سوابق گردد .در گواهينامه مزبور نام ،مشخصات ،تعداد ورثه و
نسبت سهم هريك از آنان از دارايي متوفي تعيين ميشود .اگر عالوه بر حصر وراثت صادره از
طرف دادگاه صالحيتدار وصيتنامهاي منتسب 1به متوفي ابراز شود ،بايستي تنفيذ 2وصيتنامه
صادره دادگاه نيز وجود داشته باشد .در غيراين صورت الزم است ورثه را راهنمائي نموده تا
وصيتنامه مزبور را به دادگاه ارائه و پس از تنفيذ آن ،اقدام مقتضي بر اساس نظر دادگاه انجام شود.
ضمناً به وصيتنامه در صورتي ميتوان ترتيب اثر داد كه گواهينامه اداره دارايي مبني براين كه
وصيتنامه مزبور از طرف موصي 3يا وراث به اداره دارايي تسليم شده است به بانك ارائه شود.
بعضي از گواهينامه هاي حصر وراثت تا مبلغ ده ميليون ريال اعتبار دارد و در آنها به اين موضوع
تصريح شده است ،لذا در اين گونه موارد بايد توجه كرد كه چنانچه موجودي حساب بيش از مبلغ
مذكور است پرداخت آن موكول به ارائه گواهي حصر وراثت بدون حدنصاب خواهدبود كه با
انجام تشريفات الزم صادرشده باشد.
ب -گواهي مالياتي بر اساس دو ماده  35و  36قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال1366
شمسي از طرف ادارات دارايي صادر ميشود كه ضمن آن پرداخت موجودي حساب يا تسليم مالي
به ورثه يا قائم مقام آنان بالمانع اعالم ميشود.
پ -در صورتيكه بين ورثه ،شخص صغير ،سفيه و مجنون وجود داشته باشد ،باشد پرداخت سهم
وي بر حسب مورد به ولي قهري ،وصي 4يا قيم 5با رسيدگي و مالحظه مدارك و رعايت مقررات
مربوط انجام خواهدگرفت .در اين صورت گيرنده وجه ذيل اسناد را باقيد  :به واليت ،به وصايت،

يا به قيمومت امضاء خواهدنمود.
 1منتسب :نسبت داده شده به
 2تنفيذ :تأييد شده
 3موصي :وصيت كننده
 4وصي :وصيت شده ،سفارش شده
 5قيم( :راست ،معتدل) كسي كه عهدهدار سرپرستي يتيم است
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ت -پرداخت تا مبلغ ده ميليون ريال از موجودي حساب مشتريان متوفي :به لحاظ مساعدت به وراث
متوفي ،براي رفع نيازهاي ضروري موافقت به عمل آمده است كه حداكثر مبلغ ده ميليون ريال از
موجوديهاي مشتريان متوفي نزد بانك بدون دريافت گواهي مالياتي و انحصار وراثت به وراث طبقه
اول (پدر ،مادر ،همسر ،اوالد و اوالد اوالد) پرداخت گردد ،در صورتي كه كليه ورثه حضور نداشته
يا در بين آنها محجور باشد ،پرداخت به وراث حاضر با انجام بررسيهاي الزم و تحقيق در صحت
اظهارات ايشان بالمانع است ،ولي به هرصورت پرداخت وجه موكول به اخذ تعهدنامه ذيل و ضامن
معتبر و مورد قبول بانك خواهدبود.
پرداخت مبلغ مذكور به وراث طبقه دوم شامل اجداد ،خواهر و برادر و اوالد آنها و وراث طبقه سوم
شامل عمو ،عمه ،دايي ،خاله و اوالد آنها و همچنين وصي متوفي ترتيب با احراز اينكه متوفي حسب
مورد از طبقه اول يا دوم نداشته و همچنين وصي متوفي بالمانع است.

 1طبق مفاد نامه  82188مورخ  1382/9/19مديريت امور بازرسي و حسابرسي
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2

تعهـد نامه
اينجانبان:
-1
-2
-3
ورثه /وراث مرحوم . . . . . . . . . . . . . . . .دارنده حساب  . . . . . . . . . . . . . . . .شماره . . . . . . . . . .
نزد شعبه  . . . . . . . . . . .بانك ملي ايران تقاضا داريم مبلغ  . . . . . . . . . . . ./-ريال ازموجودي حساب
فوق الذكر را در وجه اينجانب/اينجانبان پرداخت نماييد .ضمناً متعهد ميگردم /ميگرديم چنانچه از
طرف هريك از وراث آن مرحوم يا اشخاص ثالث اعتراضي نسبت به پرداخت مبلغ فوق به عمل
آيد ،وجه دريافتي را بدون هيچگونه اعتراضي با اولين اخطار كتبي به بانك مسترد دارم/داريم و به
بانك وكالت بالعزل و اختيار ميدهم/ميدهيم بدون اين كه نيازي به مراجعه به مراجع قضائي و
صدورحكم باشد مبلغ فوق را از هريك از موجوديهاي حسابهاي اينجانب/اينجانبان نزد هريك
از شعب بانك و سايراموال و داراييها رأساً برداشت يا پاياپاي نمايد.
محل امضاء
اينجانب آقاي/خانم  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فرزند  .. . . . . . . . . .شماره شناسنامه . . . . . . . . . . .
محل صدور  . . . . . . . . . . .متضامناً با اشخاص فوقالذكر پرداخت وجه مزبور را درصورت اعتراض
و ادعاي هرشخص ثالثي و در صورت مطالبه بانك تعهد مينمايم و به بانك وكالت بالعزل و
اختيار مي دهم وجه دريافتي ورثه را از موجودي هرگونه حساب اينجانب نزد هر يك از شعب بانك
اعم از ارزي و ريالي برداشت و پاياپاي نمايد.
محل امضاء
ث -هرگاه يكي از ادارات امور اقتصادي و دارايي يا حوزههاي مالياتي ،وجهي از حساب متوفي
بابت ماليات بر ارث وراث مطالبه نمايند ،در صورتي كه كليه ورثه يا قائم مقام قانوني آنان در شعبه
حضوريافته و كتباً موافقت خود را با پرداخت وجه مورد مطالبه اداره امور اقتصادي و دارايي اعالم
دارند ،برداشت وجه از حساب متوفي و پرداخت آن به حساب اداره مذكور مانعي ندارد .در غيراين
صورت به اداره امور اقتصادي و دارايي اعالم ميشود كه به ورثه متوفي اطالع دهند با در دست
داشتن مدارك وراثت به بانك مراجعه و موافقت خود را با پرداخت وجه از حساب متوفي به حساب
اداره امور اقتصادي و دارايي اعالم ميشود كه تا اقدام الزم به عمل آيد .ضمناً در مواردي كه اداره
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امور اقتصادي و دارايي تقاضاي كتبي كليه ورثه را كه به امضاء ايشان و گواهي اداره مزبور رسيده
است همراه با گواهي انحصار وراثت براي بانك ارسال و تقاضاي واريز سهم مالياتي ورثه از
موجودي حساب را بنمايد ،واريز وجه به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت ماليات بر ارث
ورثه بالمانع خواهدبود.
مسئله :مانده حساب قرضالحسنه پسانداز آقاي احمدي حين الفوت  132.222.222ريال بوده
است ،وراث نامبرده شامل يك همسر ،دو پسر و يك دختر ميباشند .مطلوب است ميزان و نحوه پرداخت
هزينه كفن و دفن و مدارك مورد نياز به منظور پرداخت سهم االرث به وراث و همچنين صدور اسناد
حسابداري مربوطه ،چنانچه سهم همسر

1
8

و دختر نصف پسر باشد.

الف -به هنگام پرداخت مبلغ  12.222.222ريال بابت هزينه كفن و دفن:
الف -1-مدارك مورد نياز:
 -1درخواست وراث
 -5اخذ تعهدنامه

 -2گواهي فوت

 -3شناسنامه متوفي

 -4دفترچه پسانداز

 -6شناسنامه وراث

الف -2-عمليات حسابداري:
بدهكار :حساب سپرده قرضالحسنه

به مبلغ  132.222.222ريال

بستانكار :حساب بستانكاران موقت -متوفي

به مبلغ  132.222.222ريال

بدهكار :حساب بستانكاران موقت -متوفي

به مبلغ  12.222.222ريال

بستانكار :حساب صندوق

به مبلغ  12.222.222ريال

بدهكار :حساب بستانكاران موقت -متوفي

به مبلغ  122.222.222ريال

بستانكار :حساب ماندههاي مطالبه نشده متوفي

به مبلغ  122.222.222ريال

ب -به هنگام پرداخت الباقي سپرده قرضالحسنه پسانداز:
ب -1-مدارك مورد نياز
 -1درخواست وراث

 -2گواهي انحصار وراثت

 -3مفاصا حساب مالياتي  -4شناسنامه وراث

 -5اصل مستندات طلب ورثه ازقبيل اصل گواهي سپرده دفترچه پسانداز يا سپرده كوتاهمدت
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ب -2-عمليات حسابداري
توضيح :چون سهم همسر

1
8

و سهم پسر دو برابر سهم دختر ميباشد ،بنابراين خواهيم داشت:
× = 15.222.2222

سهم همسر

1
8

122.222.222

122.222.222 – 15.222.222 = 125.222.222

سهم فرزندان

مجموع اعداد سهم
سهم دختر

2+2+1=5

125.222.222 ÷ 5 = 21.222.222

سهم هريك از پسران
بدهكار :حساب ماندههاي مطالبه نشده متوفي

21.222.222 × 2 = 42.222.222

 122.222.222ريال

بستانكار :حساب بستانكاران موقت -سهم االرث
سهم همسر

 15.222.222ريال

سهم دختر

 21.222.222ريال

سهم پسر اول

 42.222.222ريال

سهم پسر دوم

 42.222.222ريال

با مراجعه هريك از وراث جهت دريافت سهم االرث خواهيم داشت:
بدهكار :حساب بستانكاران موقت -سهم االرث
بستانكار :حساب صندوق
پ -درصورت عدم مراجعه هريك از وراث تا پايان سال ،سهم االرث مربوطه به حساب ماندههاي
مطالبه نشده متفرقه به نام همان شخص انتقال مييابد.
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مقررات حسابهاي جاري ،پسانداز ،سپرده سرمايهگذاري مشترك
 -1حساب مشترك به حسابي گفته ميشود كه اختصاص به اشخاص حقيقي دارد و صاحب حساب
بيش از يك نفر ميباشد.
 -2موجودي حساب مشترك به نسبت سهميكه هنگام افتتاح حساب از طرف صاحبان حساب تعيين
ميشود( ،بالسويه يا با سهام نامساوي) متعلق به صاحبان حساب خواهدبود.
 -3امضاء يا امضاهايي كه هنگام افتتاح حساب براي استفاده از حساب تعيين ميشود ،تا زماني براي
بانك معتبر خواهدبود كه درخواست يا دستوركتبي مخالفي از طرف هيچ يك از صاحبان حساب به شعبه
بانك واصل نشده باشد .در غير اين صورت بانك از پرداخت در مقابل امضاء يا امضاهاي تعيين شده قبلي
خودداري خواهدنمود.
تبصره -هرگاه هريك از صاحبان امضاء بخواهد براي استفاده از تمام موجودي حساب به شخص
ثالثي وكالت بدهد ،قبول آن از طرف بانك مستلزم اين است كه بقيه صاحبان امضاء كتباً و صراحتاً به
بانك اطالع داده باشند كه شخص مذكور حق دارد براي استفاده وبرداشت از تمام موجودي حساب به
ديگري وكالت بدهد.
 -4درصورت فوت و يا حجر يا ورشكستگي هريك از صاحبان حساب و اطالع كتبي به بانك و
همچنين درصورت وصول بازداشتنامه به شعبه بازكننده حساب براي بازداشت موجودي حساب عليه
هريك از صاحبان حساب از مراجعي كه قانوناً حق بازداشت اموال اشخاص را دارند ،بانك حساب
مشترك را مسدودنموده و موجودي حساب را به نسبت سهميكه هنگام افتتاح حساب تعيين شده است
تقسيم خواهدنمود كه در اينصورت سهم متوفي ،محجور ،ورشكسته و مديون برحسب مورد به ورثه يا
مراجع قانوني ذيصالح پرداخت شده و سهم ديگري يا ديگران تا مراجعه به بانك و دريافت قدرالسهم
خود در حساب مذكور باقي خواهد ماند.
 -5به مانده حسابهاي سپرده سرمايهگذاري بلندمدت يا كوتاهمدت طبق شرايط مربوطه سود
پرداخت ميشود.
 -6در مورد تعيين سهم صاحبان حساب مشترك از موجودي حساب ،مالك احتساب تاريخ فوت
يا حجر يا ورشكستگي خواهد بود .ليكن اگر تاريخ فوت يا حجر يا ورشكستگي كتباً به بانك اعالم نشده
و بانك پرداختي انجام داده باشد ،هيچگونه مسئوليتي متوجه بانك نخواهدبود.
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 -7شرايط و مقررات حسابهاي جاري ،پسانداز و سپرده سرمايهگذاري (غيرمشترك) كماكان
به قوت و اعتبار خود باقي است.
 -8در صورت فقدان ابزار برداشت حسابهاي سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده
سرمايهگذاري بلندمدت و كوتاهمدت مشترك ،جهت صدور ابزار برداشت مجدد ،مراجعه كليه شركاء يا
نماينده قانوني آنان و ارائه تمهيدات الزم به بانك الزاميميباشد .در غير اين صورت هريك از شركاء با
ارائه درخواست و تعهدنامه انفرادي ميتوانند نسبت به دريافت قدرالسهم خود و خروج از حساب مشترك
اقدام نمايند.
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شرايط عموميسپرده سرمايهگذاري بلندمدت
 -1بانك ملي ايران به وكالت /وصايت از طرف سپرده گذار با داشتن حق توكيل به غير ،وجه سپردههاي
سرمايهگذاري بلندمدت را طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) به طور مشاع به كار گرفته ومنافع
حاصله را پس از كسر حق الوكاله/حق الوصايه و با داشتن حق مصالحه ،طبق آئين نامه ومقررات مربوط،
به تناسب مبلغ و مدت به سپرده گذار يا قائم مقام قانوني وي پرداخت مينمايد.
 -2سهم سود سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت بر اساس ضوابط و مصوبات مراجع پولي وبانكي كشور
(شوراي پول واعتبار) ،به طور علي الحساب محاسبه وماهانه پرداخت خواهد شد و تسويه حساب نهايي در
پايان سال مالي با دارنده سپرده به عمل خواهد آمد.
 -3در صورتي كه سپردههاي سرمايهگذاري مدت دار اعم از بلندمدت ،انواع سپرده كوتاهمدت ويژه
(سهماهه ،ششماهه ،نهماهه) و طرحهاي سپرده گذاري ويژه قبل از سررسيد ابطال گردند ،سود
عليالحساب سپردهها ي مذكور ،با نرخ سود متناظر با مدت ماندگاري (با احتساب روز افتتاح) با كسر
نمودن نيم درصد محاسبه و به حساب سپرده گذار واريز ميگردد.
تبصره :1در رابطه با سپردههاي بلندمدت ذينفع سپرده ميتواند بخشي از سپرده خود را قبل از سررسيد
دريافت نمايد ،در اين صورت مابقي سپرده تا سررسيد به قوت خود باقي خواهد ماند.
تبصره  :2سپردههاي بلندمدت ويژهاي كه با شرايط خاص افتتاح شده و نرخهاي سود مربوط به مقاطع
مختلف در جدول خاصي تصريح شده است مشمول شرايط فوق الذكر نميباشد.
 -4نرخ سود علي الحساب سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت بر اساس مصوبات مراجع پولي و بانكي
كشور هر سال توسط بانك اعالم ميشود.
 -5مدت سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت ،براساس مصوبات مراجع پولي و بانكي كشور توسط بانك
تعيين و اعالم ميشود.
 -6انواع سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت در سررسيد ،براي دورههاي بعدي ،به مدت قبلي و با
مشخصات موجود در چارچوب ضوابط ومقررات بانك تمديد ميشود ،مگر آنكه ذينفع كتباً دستور
ديگري داده باشد ،يا بر اساس دستور مراجع ذي صالح شرايط تمديد سپردهها تغيير كرده باشد.
بديهي است سپرده از تاريخ تمديد ،مشمول شرايط جديد سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت خواهد بود.
تبصره :به آن دسته از سپردههايي كه بانك مجاز به تمديد آنها نباشد پس از سررسيد سودي تعلق
نميگيرد.
 -7بانك ملي ايران پرداخت اصل سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت را تعهد مينمايد.
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 -8حداقل مبلغ انواع سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت هنگام افتتاح وهمچنين مالك محاسبه پرداخت
سهم منافع متعلقه به آنها تابع ضوابط مربوطه ميباشد.
 -9چنانچه سپرده گذار درخواست انتقال سپرده سرمايهگذاري خود به غير (اشخاصي كه انتقال سپرده به
آنها از سوي مراجع ذي صالح تعيين شده است) را بنمايد پس از انتقال ،هيچ گونه حقي نسبت به اصل و
منافع سپرده مورد انتقال نداشته و مسئوليت بروز هر گونه اشكالي نسبت به انتقال سپرده ،به عهده
انتقال دهنده خواهد بود ودر اين صورت انتقال گيرنده با پذيرش انتقال سپرده ،كليه شرايط
عموميسپردههاي سرمايهگذاري را قبول مينمايد.
 -12افتتاح حساب سپرده سرمايهگذاري بلندمدت منوط به داشتن يك حساب فعال قرض الحسنه جاري،
پس انداز يا كوتاهمدت يا افتتاح يكي از انواع حسابهاي مذكور براي واريز سود ساير عمليات مورد نياز
سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت ميباشد .مشتري موظف است در برگ درخواست شماره حسابي را
كه بايد سهم سود مربوط به سپرده سرمايهگذاري بلندمدت آن واريز شود ،تعيين واعالم نمايد.
 -11سپرده گذار موظف است مفقود شدن يا به سرقت رفتن برگ سپرده را در اسرع وقت به اطالع شعبه
افتتاح كننده حساب برساند .سپس شعبه بايد تعهدنامهاي كه از سپردهگذار اخذ و پس از تصديق امضاي
مشتري در ذيل تعهدنامه توسط دفتر اسناد رسمي و الصاق تمبر مالياتي (به هزينه مشتري) در حساب
”انتظامياوراق اشياء اماني “ ثبت و زير كليد نگهداري نمايد .در تعهدنامه بايد تصريح گردد كه اصل
سپرده سرمايهگذاري بلندمدت مورد نظر در سررسيد به حساب مورد درخواست مشتري واريز گردد.
 -12مسئوليت هرگونه جعل يا سوءاستفاده از برگ سپرده به هر شكل و صورت بر عهده صاحب سپرده
ميباشد.
توجه :پس از مطالعه و اطالع از شرايط عموميسپرده سرمايهگذاري بلندمدت ،سپرده گذار يا
سپرده گذاران قسمت ذيل ظهر برگ درخواست سپرده را تكميل و امضاء مينمايد .سپس برگ مزبور
پس از چاپ به وسيله چاپگر تحويلداري توسط دو نفر از امضاء داران مجاز ( ترجيحاً رئيس دايره سپردهها
به اتفاق رئيس و معاون شعبه) امضاء و به مهرهاي شعبه و نام امضاكنندگان ممهور ميگردد.
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خودآزمايي بخش سوم
 -1انواع سپردهها را نام ببريد.
 -2اشخاص حقيقي و حقوقي را تعريف نماييد.
 -3اقسام اشخاص حقوقي را نام برده و تعريف نماييد.
 -4انواع موسسات غيرتجاري كدامند؟
 -5انواع شركتهاي تجارتي را نام ببريد.
 -6وظيفه وحدود مسئوليت مدير تصفيه در زمان انحالل شركت چيست؟
 -7تغييرات در سرمايه شركتهاي سهاميچگونه صورت ميگيرد؟
 -8در صورت فوت شريك يا مدير شركت چه اقداماتي بايد انجام گيرد؟
 -9عقد را تعريف نموده و انواع آن را بنويسيد.
 -12وجوه افتراق قرارداد و عقد را بنويسيد.
 -11اهليت را تعريف نموده و انواع آن را بنويسيد.
 -12حساب جاري را تعريف نماييد.
 -13افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي چگونه صورت ميگيرد؟
 -14در حساب جاري معرف كيست و چه مسئوليتي دارد؟
 -15اقدامات الزم قبل از افتتاح حساب جاري را بنويسيد.
 -16افتتاح حساب جاري مشترك چگونه است؟
 -17بانك براي اشخاص بيسواد به چه طريقي حساب جاري افتتاح مينمايد؟
 -18ايرانيان مقيم كشورهاي بيگانه به چه ترتيب حساب جاري افتتاح مينمايند؟
 -19آيا بانك مجاز است براي اتباع كشورهاي بيگانه (مقيم ايران) حساب جاري افتتاح نمايد؟
مشروحاً توضيح دهيد.
 -22آيا نابينايان مجاز به افتتاح حساب جاري در بانك ميباشند؟
 -21نحوه تغيير امضاي اشخاص حقيقي را بنويسيد.
 -22نحوه افتتاح حساب جاري براي بانكهاي داخلي را بنويسيد.
 -23آيا بانك ميتواند براي يك شخص ،دو يا چند حساب جاري افتتاح نمايد؟
 -24حسابهاي دولتي را تعريف نموده و نحوه افتتاح حساب را براي آنها مشروحاً بنويسيد.
 -25شعبه با حسابهاي جاري دولتي راكد چگونه برخورد مينمايد؟
 -26مراحل افتتاح حساب قرضالحسنه جاري براي شركتهاي در شرف تأسيس را بنويسيد.
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 -27افتتاح حساب جاري براي شركتهاي رسميبه ثبت رسيده را مشروحاً توضيحدهيد.
 -28بانك براي شركتها و مؤسسات خارجي چگونه افتتاح حساب مينمايد؟
 -29افتتاح حساب جاري براي انجمنها (ثبت شده و نشده) چگونه است؟
 -32در چه مواردي حساب جاري بسته ميشود؟
 -31به موارد ذيل درخصوص مقررات و شرايط عموميحساب جاري پاسخ دهيد.
الف -بانك ملزم به پرداخت وجه چه چكهايي است؟
ب -درصورت فقدان يا سرقت برگهايي از دسته چك ،مشتري چگونه بايد عمل كند؟
پ -بانك در قبال ظهرنويسان چك چه مسئوليتي دارد؟
ت -به هنگام وجود مغايرت ميان مانده حساب جاري با دفاتر بانك مالك عمل چه خواهد بود؟
ث -چنانچه صاحب حساب درخواست تصوير متن و ظهر چك صادره خود را بنمايد وظيفه بانك در
اين خصوص چيست؟
ج -وظيفه بانك را در حالتهاي ذيل توضيح دهيد:
 -1تاريخ چك مقدم بر تاريخ فوت باشد.
 -2تاريخ فوت مقدم بر تاريخ چك باشد.
چ -نحوه عمل بانك در خصوص آن دسته از حسابهاي جاري كه در طول يك سال بدون فعاليت
ميباشند ،چگونه است؟
ح -منظور از نسبت سهم چيست؟
خ -در چه مواردي بانك اقدام به بستن حساب مشترك مينمايد و وظيفه بانك در اين حالت چيست؟
 -32اسناد تجاري را تعريف و اقسام آنرا نام ببريد.
 -33چك را تعريف نماييد.
 -34شرايط ظاهري و اركان چك را نام ببريد.
 -35تبعات حقوقي درج مكان صدور چك را توضيح دهيد.
 -36شرايط حذف كيفري چك را توضيح دهيد.
 -37چنانچه چك داراي ظهرنويسان متعدد باشد ،وظيفه بانك را در اين حالت توضيح دهيد.
 -38گواهينامه عدم پرداخت چك چيست؟ توضيح دهيد.
 -39چنانچه چكي به شعبه ارائه و ميزان موجودي حساب كمتر از مبلغ چك باشد و ذينفع تقاضاي
دريافت موجودي حساب را بنمايد ،وظيفه بانك در اين حالت چيست؟
 -42حساب درگير چيست ،چگونگي رفع سوء اثر را توضيح دهيد.
 -41انواع چك از نظر بانك محال عليه را نام ببريد.
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 -42چك گواهي شده را توضيح دهيد.
 -43چك عموميچيست؟
 -44چك مسافرتي را توضيح دهيد.
 -45ويژگي ايران چك را توضيح دهيد.
 -46چك بانكي چيست؟
 -47هنگام صدور چكهاي بانكي ،رعايت چه شرايطي الزامياست؟
 -48مهمترين ويژگي چكهاي بانكي را بنويسيد.
 -49نكات مهم هنگام قبول چكهاي بانكي را توضيح دهيد.
 -52آقاي احمدي به يكي از شعب بانك صادرات ايران مراجعه و اقدام به دريافت يك برگ چك
بانكي در وجه حساب خود به مبلغ ده ميليون ريال نزد بانك ملي ايران شعبه ب نموده است.
مطلوب است طريقه عمل و صدور اسناد حسابداري در زمان ارائه چك موصوف به شعبه ب.
 -51چنانچه چك رمزدار بين بانكي توسط مشتري (ذينفع) مفقود گردد ،نحوه عمل مشتري و شعبه
را توضيح دهيد.
 -52چنانچه چك رمزدار بين بانكي توسط واحدهاي بانكي مفقود گردد ،نحوه عمل شعبه و
واحدهاي بانكي را توضيح دهيد.
 -53چك تضمين شده را تعريف كنيد و انواع آن را نام ببريد.
 -54نحوه صدور و پرداخت وجه چكهاي تضمين شده را بنويسيد.
 -55درچه صورت مي توان چك تضمين شده را مسدود و نحوه انسداد يا رفع انسداد از چكهاي
تضميني را توضيح دهيد.
 -56عمليات حسابداري هنگام صدور و استرداد وجه چك تضمين شده را بنويسيد.
 -57آقاي احمدي به شعبه ايثار مراجعه و تقاضاي صدور يك برگ چك تضمين شده به مبلغ
سي ميليون ريال را مينمايد .چنانچه وجه چك موصوف در روز بعد از همان شعبه دريافت
گردد ،مطلوب است صدور اسناد مربوطه تا مرحله تسويه.
 -58انواع چك از ديدگاه قانون صدور چك را نام ببريد.
 -59بانك چه كسي را به عنوان دارنده چك ميشناسد ،اين تشخيص چگونه است و بانكها در قبال
چنين فردي چگونه عمل مينمايند؟
 -62صدور چك تحت چه عناويني ممنوع است و شكايت ذينفع چه عواقبي براي صادر كننده در
پي خواهد داشت؟
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 -61در چه صورتي صادركننده يا ذينفع چك ميتوانند دستور عدم پرداخت وجه چك را كتباً
صادر نمايند و بانك در اين حالت چه وظايفي دارد؟
 -62مرجع تعقيب ،براي صادركنندگان چكهاي برگشتي متعدد ،وجه الضمان (ضمانتنامه بانكي)
را چگونه و بر چه مبنايي صادر مينمايد؟
 -63شعب چگونه درخواست گواهي امضاء توسط مشتريان را تأييد مينمايند؟
 -64انواع حسابهاي مطالبه نشده را نام برده و نحوه نگهداري حسابهاي مزبور را بنويسيد.
 -65اقسام سپردههاي قرضالحسنه را بنويسيد.
 -66هدف از پس انداز نمودن چيست؟ شرح دهيد.
 -67ابزارهاي تشويقي بانك در خصوص منابع قرضالحسنه پسانداز را مختصراً توضيح دهيد.
 -68سپرده قرضالحسنه پس انداز با چه هدفي در بانك افتتاح ميشود؟
 -69انواع حساب قرضالحسنه پس انداز را نام ببريد.
 -72حداقل موجودي براي افتتاح انواع سپردههاي قرضالحسنه پس انداز را بنويسيد.
 -71نحوه افتتاح حساب براي اشخاص خاص را توضيح دهيد.
 -72پدر يا جد پدري چگونه مبادرت به افتتاح سپرده قرضالحسنه پس انداز مينمايند؟
 -73افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پس انداز توسط مادران را شرح دهيد.
 -74حق استفاده از سپرده قرضالحسنه پس انداز مفتوحه توسط مادر را بنويسيد.
 -75اشخاص غير به چه طريقي ميتوانند حساب قرضالحسنه پس انداز افتتاح نمايند؟
 -76اشخاص حقوقي چگونه در بانك حساب قرضالحسنه پس انداز افتتاح مينمايند؟
 -77آيا افتتاح دو يا چند حساب سپرده قرضالحسنه پس انداز توسط يك نفر مجاز ميباشد؟
 -78كاركنان دولت به چه طريقي اقدام به افتتاح حساب قرضالحسنه پس انداز مينمايند؟
 -79اگر وجوهي اضافه يا اشتباهاً به حساب شخصي واريز شده باشد ،چگونه قابل برگشت ميباشد؟
 -82انواع سپردههايسرمايهگذاري مدتدار بههمراه حداقل ميزان موجودي جهت افتتاح را بنويسيد.
 -81نحوه افتتاح حساب سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت توسط اشخاص حقيقي را توضيح دهيد.
 -82نحوه افتتاح حساب سپرده سرمايهگذاري جهت شركتها چگونه است؟
 -83سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت ويژه را تعريف ونحوه افتتاح آن را توضيح دهيد.
 -84طريقه افتتاح حسابهاي سپرده بلندمدت را توضيح دهيد.
 -85نحوه افتتاح حسابهايسپرده سرمايهگذاري توسط اشخاصغير(ولي،وصيوقيم) چگونه است؟
 -86شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايهگذاري بلندمدت براي اشخاص حقوقي را بنويسيد.
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 -87در صورتي كه مشتري تمايل به فسخ چند فقره سپرده سرمايهگذاري خود داشته باشد ،نحوه
عمل و طريقه محاسبه سود متعلقه را بنويسيد.
 -88سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت به چه اشخاصي قابل انتقال است؟
 -89سندهاي صادره هنگام واريز و برگشت سود از حساب مشتري را بنويسيد.
 -92در صورت فقدان دفترچههاي قرضالحسنه و سپرده كوتاهمدت نحوه عمل ،توسط بانك و
مشتري را توضيح دهيد.
 -91نحوه پرداخت سهم االرث وراث از حسابهاي متوفي را بيان نماييد.
 -92چهار مرجع از مراجعي كه مجاز به كسب اطالع از حسابهاي مشتريان ميباشند ،نام ببريد.
 -93چهار مرجع از مراجعي كه حق انسداد و برداشت از حسابهاي مشتريان را دارا ميباشند،
نام ببريد.
 -94نحوه بازداشت وجوه توسط مراجع قانوني از حسابهاي دولتي را مشروحاً بنويسيد.
 -95نحوه توقيف موجودي شهرداريها توسط مراجع قانوني را توضيح دهيد.
 -96به هنگام دريافت دستور بازداشت از مراجع قضايي ،نحوه عمل شعب در هريك از حاالت ذيل
را توضيح دهيد:
الف -چنانچه مشخصات اعالم شده با اطالعات موجود در بانك تطابق ننمايد.
ب -چنانچه حساب فاقد موجودي باشد.
پ -چنانچه موجودي مشتري نزد بانك كمتر از مبلغ مورد تقاضا باشد.
 -97پرداخت مبالغ تا ده ميليون ريال بابت هزينه كفن و دفن با ارائه چه مداركي انجام ميگيرد و چه
كساني ميتوانند از وجه مذكور استفاده نمايند؟
 -98پرداخت سهم االرث مشتريان متوفي با ارائه چه مداركي صورت ميپذيرد؟ توضيح دهيد.
 -99حساب مشترك را تعريف كنيد.
 -122درچه صورتي حساب مشترك مسدود ميگردد؟ توضيح دهيد.
 -121درصورتي كه در حسابهاي مشترك نسبت سهم تعيين نشده باشد ،نحوه تقسيم وجه را
توضيح دهيد.
 -122نحوه افتتاح حساب پسانداز مشترك را توضيح دهيد.
 -123نحوه تحويل دسته چك به اشخاص حقوقي و درخصوص حساب مشترك چگونه است؟
 -124چنانچه چكي در وجه يك سازمان دولتي صادر شده باشد ،نحوه عمل شعبه در رابطه با نقد
كردن آن را توضيح دهيد.
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فرمهاي مربوط به بخش سوم
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بخش چهارم  :اوراق مشاركت

به منظور مشاركت عموم ،در اجراي طرحها ي عمراني انتفاعي مندرج در قوانين بودجه ساالنه كل
كشور و طرحهاي سودآور توليدي ،ساختماني و خدماتي به دولت ،شركتهاي دولتي ،شهرداريها ،
مؤسسات و نهادهاي عموميغيردولتي ،مؤسسات عامالمنفعه و شركتهاي وابسته به دستگاههاي مذكور،
اجازه داده ميشود طبق مقررات ،قسمتي از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرحهاي مذكور شامل منابع
مالي الزم براي تهيه مواد اوليه مورد نياز واحد توليدي را از طريق انتشار و عرضه اوراق مشاركت تأمين
نمايند.
اوراق مشاركت ،اوراق بهادار با نام و يا بينامياست كه به موجب قانون به مبلغ اسميمشخص براي
مدت معين منتشر ميشود و به سرمايهگذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرحهاي موضوع موارد فوق
را دارند ،واگذار ميگردد .دارندگان اين اوراق به نسبت مبلغ اسميو مدت ميزان مشاركت در سود
حاصل از اجراي طرح مربوطه شريك خواهند بود .خريد و فروش اين اوراق مستقيماً و يا از طريق بورس
اوراق بهادار مجاز ميباشد.
انتشار اوراق مشاركت از طرف دولت صرفاً براي تأمين منابع مالي مورد نياز جهت اجراي طرحهاي
عمراني انتفاعي دولت به ميزاني كه در قوانين بودجه ساالنه كل كشور پيشبيني ميشود ،مجاز خواهد بود.
تضمين بازپرداخت اصل و سود عليالحساب و سود تحقق يافته اين اوراق توسط وزارت امور اقتصادي و
دارايي از محل اعتبارات رديفها ي خاصي كه به همين منظور در قوانين بودجه ساالنه كل كشور
پيشبيني ميشود به عمل خواهد آمد .بانك مركزي جمهوري اسالميايران طرحهاي مشمول اين قانون را
كه توسط شركتهاي دولتي ،شهرداريها و مؤسسات غيردولتي ارائه ميشود ،بررسي نموده و در
صورتيكه داراي توجيه كامل اقتصادي ،فني و مالي باشد ،پس از ارائه تضمين كافي توسط مؤسسه و يا
شركت متقاضي به بانك عامل ،مجوز انتشار اوراق مشاركت به ميزان الزم را صادر خواهد كرد.
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 -2-2فروش اوراق مشاركت
پس از عقد قرارداد ،بين شركتهايي كه مجوز فروش اوراق مشاركت ،را دريافت كردهاند،
رونوشت قرارداد از اداره سرمايهگذاري به اداره كل خزانه (دايره اوراق مشاركت) ارسال ميگردد كه
مهمترين سرفصلها و مطالب مندرج در آن به شرح ذيل ميباشد:
ميزان كل اوراق منتشره

تاريخ اولين پرداخت سود عليالحساب

نرخ سود علي الحساب اوراق

سررسيد طرح

تاريخ انتشار اوراق

كارگزار

سررسيد اوراق

امين طرح

مقاطع پرداخت سودهاي عليالحساب

ضامن اصل وسودهاي عليالحساب اوراق

تاريخ عرضه اوراق

تعداد و قطعات اوراق و. . .

 -2-2فروش در مهلت اوليه
معموالً چند روز قبل از شروع فروش اوراق مشاركت ،نماينده اداره كل خزانه جهت دريافت اوراق
مشاركت به بانك مركزي و يا چاپخانه بانك ملي ايران مراجعه و اوراق را به خزانه منتقل مينمايد.
پس از ورود اوراق سند انتظاميبه شرح ذيل صادر ميگردد:
بدهكار :حساب انتظامياوراق مشاركت(معادل جمع مبلغ اسمياوراق)
بستانكار :طرف حسابهاي انتظامي(معادل جمع مبلغ اسمي)
درگذشته بر اساس تجربه و نيز قدرت فروش اوراق مشاركت توسط شعب مستقل و ادارات امور
شعب ،اقدام به تهيه فهرست فروش ميگرديد كه امروزه اين عمل توسط رايانه انجام ميشود .با توجه به
فهرستهاي تهيه شده ،صورتمجلسهايي جهت فروش اوراق صادر ميگردد .صورتمجلسهاي تهيه
شده به دايره خزانه اداره كل خزانه ارسال و سپس كاركنان خزانه باتوجه به فهرست مذكور ،اوراق را از
موجودي اوراق مربوطه كسر و يك برگ از صورت مجلس را كه بر روي آن تاريخ خروج اوراق از
موجودي ذكر شده است ،به قيمت دفتري ارسال ميدارند.
دايره اوراق مشاركت ،در اين مرحله سند زير را صادر مينمايد:
بدهكار :طرف حساب انتظامي
بستانكار :حساب انتظامياوراق مشاركت معادل جمع مبلغ اسمياوراق
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شعب پس از دريافت اوراق از خزانه ،سند زير را صادر مينمايند:
بدهكار :حساب انتظامياوراق مشاركت(معادل مبلغ اسمياوراق)
بستانكار :طرف حسابهاي انتظامياوراق مشاركت
فروش اوراق در روز اول:
بدهكار :صندوق /حساب مشتري
بستانكار :بستانكاران داخلي /اوراق مشاركت
با تحويل اوراق به مشتري سند خروج از حساب انتظامينيز صادر ميگردد.
بدهكار :طرف حساب انتظامي
بستانكار :حساب انتظامياوراق مشاركت معادل مبلغ اسمي
چون حسابهاي مربوط به اوراق در سيستم غيرمتمركز نگهداري شده و وجوه دريافتي بايستي به
حساب اداره كل خزانه در سيستم متمركز منتقل گردد ،لذا با استفاده از حساب واسطه ،وجوه مربوطه از
سيستم غيرمتمركز به سيستم متمركز منتقل ميگردد.
بدهكار :حساب بستانكاران داخلي
بستانكار:حساب واسطه سرفصل  12152121درسيستم غيرمتمركز
بدهكار :حساب واسطه  DC01در سيستم متمركز
بستانكار :حساب فروش اوراق مشاركت (اداره كل خزانه)
فروش اوراق در روز دوم تا پايان مهلت فروش اوراق:
در صورتي كه مشتريان از روز دوم شروع فروش اوراق ،مبادرت به خريد آن نمايند بايستي عالوه
بر پرداخت معادل ارزش اسمياوراق ،بهاي سود مستتر در كوپن /كوپنهاي اوراق خريداري شده از
ابتداي فروش تا روز خريد را با نرخ مصوب پرداخت نمايند.
بدهكار :صندوق /حساب مشتري
بستانكار :بستانكاران داخلي معادل مبلغ اسمياوراق +سود مستتر در كوپن به ازاي ايام منقضي شده
از ابتداي فروش
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بدهكار :بستانكاران داخلي
بستانكار :حساب واسطه 12152121
بدهكار :حساب واسطه DC21
بستانكار :حساب اداره كل خزانه معادل ارزش اسمياوراق
بستانكار :حساب اداره كل خزانه معادل سود دريافت شده (سود مستتر در كوپن)
بدهكار :طرف حسابهاي انتظاميمعادل مبلغ اسمياصل اوراق فروخته شده
بستانكار :حساب انتظامياوراق مشاركت
در انتهاي مهلت فروش اوراق مشاركت ،باقيمانده اوراق (فروش نرفته) همراه با فهرست آنها ،از
طريق تنظيم صورتمجلس به خزانه اداره امور متبوع مسترد ميگردد.
بازخريد اوراق:
زماني كه مشتريان قصد دريافت بهاي اوراق را داشته باشند ميتوانند با مراجعه به شعبه فروشنده
اوراق ،معادل مبلغ اسمياوراق و سود روز شمار آن را پس از كسر «هزينه بازخريد» دريافت نمايند.
اسناد حسابداري:
بدهكار :بدهكاران داخلي معادل مبلغ اسمي +سود روز شمار پس از كسر سود بازخريد
بستانكار :صندوق /حساب مشتري
پرداخت سود كوپن:
بدهكار :بدهكاران داخلي /پرداخت سود
بستانكار :صندوق /حساب مشتري

1

 1در حال حاضر چنانچه اوراق مشاركت در سال اول بازخريد شود دو درصد و اگر بعد از سال اول بازخريد شود ،نيم درصد مشمول
كسر سود از ابتداي زمان خريد ميگردد.
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در روزهايي كه اوراق مشاركت بازخريد ميشود بايستي در پايان وقت اداري تعديالت الزم ،معادل
اوراق بازخريد شده انجام پذيرد.
بدهكار :بدهكاران داخلي  -معين مربوطه(معادل مبلغ تعديل كوپن)
بستانكار :بستانكاران موقت  -معين متناظر(معادل مبلغ تعديل كوپن)
بدهكار :انتظامياوراق مشاركت
بستانكار :طرف حساب انتظاميمعادل مبلغ مابه التفاوت سود متعلقه
سند اخير بابت مابه التفاوت سود متعلقه صادر ميگردد:
در پايان ماه كوپن هاي پرداختي و اصل اوراق مشاركت سررسيد شده ،طي فهرست به اداره امور
متبوع ارسال و اسناد زير نيز صادر ميگردد.
بدهكار :حساب مركز -اداره امور
بدهكار :بدهكاران داخلي -سود پرداختي
بستانكار :بدهكاران داخلي -سرفصل اوراق سررسيد شده
فروش مجدد اوراق بازخريد شده:
در صورت فروش مجدد اوراق بازخريد شده ،بهاي ايام منقضي شده سود مستتر در كوپن اوراق نيز
توام با مبلغ اسمياوراق از مشتري دريافت ميگردد.
بدهكار :صندوق /حساب مشتري
بستانكار :بستانكاران داخلي
بدهكار :بستانكاران داخلي
بستانكار :بدهكاران داخلي اوراق مشاركت
بستانكار :بستانكاران موقت  -معادل سود روز شمار منقضي شده كوپن
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عمليات پرداخت سود كوپنهاي اوراق باز خريده شده در سررسيد اوراق مشاركت به صورت سه
ماه يكبار به شرح ذيل ميباشد:
بدهكار :بدهكاران داخلي سرفصل  11522782معادل مبلغ اسميسود كوپن
بستانكار :بدهكاران داخلي -اصل اوراق  11521882معادل سود پرداختي روز شمار
بستانكار :بستانكاران موقت  26428623معادل ما به التفاوت سود اسميو سود روز شمار منقضي شده
كوپن
بدهكار :بستانكاران موقت معادل  %2سود اوراق بازخريد شده
بستانكار :مركز -اداره امور
بدهكار :بستانكاران موقت
بستانكار :درآمد اوراق مشاركت  -باقيمانده پس از كسر %2

 -2-3اماني كردن اوراق
درصورتي كه  12.222.222ريال از اوراق فروخته شده ،توسط مشتريان قبل از دريافت اولين سود
كوپنها ،اماني شده باشد ،سند زير صادر ميگردد:
بدهكار :حساب اوراق مشاركت اماني 11.722.222ريال
بستانكار :حساب بستانكاران داخلي -اوراق مشاركت اماني 11.722.222ريال
نحوه محاسبه:

ريال 12.222.222× %17=1.722.222
ريال 12.222.222+1.722.222 =11.722.222

 -2-2استرداد تمامياوراق اماني شده
درصورتي كه مشتري قبل از دريافت اولين سود مربوط به كوپنها ،از اماني بودن اوراق منصرف شده
وكارمزد اماني شدن اوراق2/221مبلغ اسمي اوراق باشد ،اسناد زير صادر ميگردد:
بدهكار :حساب بستانكاران داخلي -اوراق مشاركت اماني 11.722.222ريال
بستانكار :حساب اوراق مشاركت اماني واگذارنده

 11.722.222ريال

نحوه محاسبه:

كارمزد يكساله 2/221 × 12.222.222 = 12.222
كارمزد سه ماهه وكمتر از آن 12.222 ÷ 4 =2522
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بدهكار :حساب صندوق 2522ريال
بستانكار :حساب درآمد متفرقه 2522ريال
توضيح :كارمزد مدت زمان كمتر از  3ماه براي اماني نمودن اوراق نيز به صورت  3ماه
كامل محاسبه ميگردد.

 -2-5استرداد قسمتي از اوراق
درصورتي كه  2.222.222ريال از اوراق مذكور پس از يك ماه مسترد گرديده باشد ،اسناد زير
صادر ميگردد.
نحوه محاسبه:

ريال 2.222.222 × %17 = 342.222
كارمزد يكساله -ريال 2.222.222 × 2/221 = 2222
كارمزد سه ماهه 2222 ÷ 4 = 522
بدهكار :حساب بستانكاران داخلي -اوراق مشاركت اماني 2.342.222ريال
بستانكار :حساب اوراق مشاركت اماني واگذارنده
بدهكار :حساب صندوق

 2.342.222ريال

 522ريال

بستانكار :حساب درآمد متفرقه  522ريال

 -2-2واريز سود كوپنهاي سررسيد شده اوراق مشاركت اماني
درصورتي كه بخواهيم سود اولين كوپن  12.222.222ريال اوراق مشاركت اماني شده را پس از
 3ماه پرداخت نمائيم ،خواهيم داشت:
نحوه محاسبه:

سود يكساله -ريال 12.222.222 × %17 = 1.722.222
سود سه ماهه -ريال 1.722.222 ÷ 4 = 425.222
كارمزد يكساله -ريال 12.222.222 × 2/221 = 12.222
كارمزد سه ماهه 12.222 ÷ 4 = 2522
سود كوپن پس از كسر كارمزد 425.222-2522= 422.522
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در سررسيد كوپنهاي اماني به هنگام عمليات

Bach

شبانه سند ذيل به صورت سيستميصادر

ميگردد.
بدهكار :حساب واسطه متمركز

 422.522ريال

بستانكار :حساب مشتري

 422.522ريال

در روز بعد با دريافت فايل ،سوپروايزري اسناد زير صادر ميگردد:
بدهكار :بستانكاران داخلي اوراق مشاركت اماني

 425.222ريال (سيستمي)

بستانكار :حساب واسطه ()12152122

 422.522ريال(به صورت دستي)

بستانكار :درآمد متفرقه

 2.522ريال (به صورت دستي)

همزمان با ثبت اطالعات كوپنهاي واريزي در سيستم اوراق مشاركت ،اسناد زير صادر ميگردد:
بدهكار :بدهكاران داخلي – پرداخت سود اوراق

 425.222ريال

بستانكار :حساب اوراق مشاركت اماني

 425.222ريال

 -2-7واريز سود نقدي اوراق غيراماني
درصورتي كه بخواهيم سود نقدي اوراق مشاركت غيراماني را به مبلغ  1.222.222ريال پرداخت
كنيم ،داريم :
بدهكار :بدهكاران داخلي

 42.522ريال

بستانكار :صندوق

 42.522ريال

در پايان ماه داريم :
بدهكار :حساب مركز

 42.522ريال

بستانكار :حساب بدهكاران داخلي

 42.522ريال
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 -2-8بازخريد اوراق
درصورتي كه  5.222.222ريال از اوراق پس از يك ماه از تاريخ انتشار ،بازخريد گردد:
نحوه محاسبه:
ريال 5.222.222 × %17 =852.222
ريال 852.222 ÷ 12 =72.833
ريال 5.222.222 ×%2 =122.222
هزينه بازخريد

ريال 122.222 ÷ 12 = 8.333

ريال 5.222.222+ )72.833- 8.333 (= 5.262.522
بدهكار :حساب بدهكاران داخلي

2

 5.262.522ريال

بستانكار :حساب صندوق

 5.262.522ريال

 1الزم به ذكر است كه در خصوص محاسبات مذكور ،از آخرين نرخ مندرج در جدول ارسالي از بانك مركزي ج.ا.ا در شعب استفاده
ميگردد.
 2بدهكاران داخلي در زمان فروش مجدد اوراق بازخريدي يا در زمان سررسيد اوراق تسويه ميشود.
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خودآزمايي بخش چهارم
 -1در چه زمان و به چه طريقي اوراق مشاركت منتشر و عرضه ميگردد؟
 -2مهمترين سرفصلهاومطالب مندرج در قرارداد منعقده في مابين اداره سرمايهگذاري و شركتهايي
كه مجوز فروش اوراق مشاركت را دريافت نمودهاند ،كدامند؟
 -3اقداماتي را كه توسط اداره كل خزانه قبل از شروع فروش اوراق مذكور توسط شعب انجام ميگيرد،
همراه با صدور اسناد مربوطه بنويسيد.
 -4در صورتي كه آقاي احمدي يك روز پس از اتمام زمان فروش اوليه اوراق مشاركت (روز يازدهم)
اقدام به خريد اوراق نمايد ،محاسبات سود برگشتي (دريافتي از آقاي احمدي) بر اساس چند روز
صورت ميگيرد؟
 -5اسناد مربوط به دريافت دويست ميليون ريال اوراق مشاركت يكساله را با نرخ سود عليالحساب
 %17در صورتي كه سود مربوط به اوراق مذكور هر سه ماه يكبار قابل پرداخت باشد ،توسط شعبه
الف صادر فرماييد.
 -6شعبه خجسته در تاريخ  1382/8/22معادل پانصد ميليون ريال اوراق مشاركت يكساله بانك مركزي
جمهوري اسالميايران با نرخ سود عليالحساب  %17را جهت فروش از اداره امور خود دريافت
نموده است .در صورتي كه كل اوراق مذكور در دو روز اول با مبالغ مساوي فروخته شده و ميزان
يكصدميليون ريال از آن اماني شده باشد ،اسناد حسابداري مربوطه را در هر مرحله صادر فرماييد.
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فرمهاي مربوط به بخش چهارم
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بخش پنجم :وكـالــت

هرگاه صاحب حساب به عللي مانند مسافرت ،بيماري يا گرفتاري شغلي و موارد مشابه نتواند شخصاً
براي امور بانكي خود اقدام كند(موكل) شخصي را به وكالت (وكيل) از طرف خود براي انجام تمام يا
قسمتي از امور بانكي(مورد وكالت) انتخاب و با تنظيم وكالتنامه به بانك معرفي مينمايد.
طبق ماده  656ق.م  :وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين ،ديگري را براي
انجام امري نايب خود مينمايد.

انتخاب وكيل براي اموري است كه موكل اهليت قانوني براي انجام آن را دارد .لذا وكيل نيز بايد از
همان اهليت قانوني برخوردارباشد ،وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را

به جاي آورد ،وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد( .ق.م )662
ماده ( 657ق.م) :تحقق وكالت منوط به قبول وكيل است.

چنانچه وكيل بخواهد انجام اموري را كه به او محول شده است به ديگري واگذارنمايد ،بايد اين
حق واگذاري (وكيل در توكيل) قبالً از موكل تحصيل شده باشد.
ماده ( 672ق.م) :وكيل در امري نميتواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد مگر اين
كه صريحاً يا به داللت قرائن ،وكيل در توكيل باشد.

 -5-2انواع وكالتنامه
 -2وكالتنامههاي بانكي :اين نوع وكالتنامهها بر روي فرم بانكي نمونه  1242تنظيم گرديده
كه تمام امور بانكي براي تفويض وكالت در آن قيد شده و موكل ،مواردي را كه تمايل به تفويض ندارد،
خط كشيده و امضاء وكيل و موكل در ذيل آن بايستي به تأييد دفترخانه اسناد رسميبرسد.

هر شعبه نسبت به عمليات و اقدامات خود در صورت لزوم بايد وكالتنامه جداگانه از مشتري دريافت
كند و به استناد وكالتنامه موجود در شعبه ديگر ،معامله ننمايد زيرا ممكن است در وكالتنامه تنظيم شده
در شعبه اوليه ،وكيل عزل گرديده و شعبه ديگر بدون اطالع از جريان امر به استناد وكالتنامهاي كه قبالً
فسخ شده ،عمل نمايد .بديهي است در مواقع ضروري ،انجام امر با احتياط و استعالم از شعبه تنظيمكننده
وكالتنامه ،بالمانع خواهدبود.
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 -2وكالتنامههاي رسمي :وكالتنامه رسميدر دفترخانه اسناد رسميتنظيم و به ثبت ميرسد.
مندرجات وكالتنامه براي انجام عمليات مورد درخواست وكيل از بانك ،بايستي روشن و واضح بوده و
ابهامينداشته باشد .براي انجام درخواست وكيل ،به استناد وكالتنامه بايد اصل وكالتنامه به بانك ارائه
گردد .بديهي است اخذ تصوير وكالتنامه رسميپس از مطابقت با اصل ،مانعي نخواهد داشت.
درصورتيكه از تاريخ تنظيم وكالتنامه بيش از سه سال گذشته باشد به منظور حصول اطمينان از اين
كه وكيل عزل نشده ،اصلح است تأييديه دفترخانه تنظيمكننده وكالتنامه در اين مورد به طور كتبي اخذ
شود.
 -3وكالتنامههاي تنظيميدر خارج از كشور :نظر به اين كه فقط امضاء وكالتنامههاي عادي
كه در خارج از كشور تنظيم ميشود ،بدون توجه به مندرجات متن وكالتنامه از طرف كنسولگريهاي
جمهوري اسالميايران در كشور مربوطه گواهي ميشود ،چنانچه اين گونه وكالتنامهها جهت انجام امور
بانكي ،از طرف مشتريان ارائه شود بايد اصل آنها اخذ گردد .ضمناً به موجب نامههاي شماره -6/5689
 722/524مورخ  1382/2/9و  722/22629مورخ  1382/5/19اداره سجالت و احوال شخصيه وزارت امور
خارجه ج.ا.ا .وكالتنامههاي تأييدشده در نمايندگيهاي سياسي و كنسولي ج.ا.ا .در خارج از كشور
نيازي به تأييد مجدد اداره سجالت و احوال شخصيه وزارت امور خارجه نداشته و منحصراً اسنادي كه به
نحوي مخدوش شده و يا احتمال جعل آنها توسط اقدام كننده مورد شبهه واقع شود ،قابل بررسي و تأييد
مجدد خواهد بود .الزم به ذكر است در موارد خاص ،اقدام وكيل در حدود اختيارات تعيين شده ،نياز به
تنفيذ دادگاه انقالب اسالميندارد.

1

تبصره :درخصوص اعطاي تسهيالت ،انجام معامالت و امضاء قراردادها توسط وكيل بدون درنظرگرفتن
تاريخ تنظيم وكالتنامه ،اصلح است تأييديه جديد از دفترخانه تنظيم كننده وكالتنامه اخذ و ضميمه
پرونده شود.
بانك پس از رسيدگي به متن وكالتنامه ،يك نسخه كارت نمونه امضاء به امضاء وكيل تنظيم
ميكند و پس از رويت شناسنامه و كارت ملي وكيل و احراز هويت وي ،تصوير وكالتنامه ،شناسنامه و
كارت ملي را اخذ و اطالعات مر بوط به وكيل و شرايط وكالت و امضاء وكيل را بر روي حساب مشتري
در رايانه ثبت مينمايد.
توجه :در رابطه با عقد مضاربه ،اخذ وكالتنامه نافذ نميباشد.
 1در موارد ذيل اقدامات وكيل در حدود اختيارات تعيين شده ،نياز به تنفيذ دادگاه انقالب اسالميندارد:
 افتتاح حساب و برداشت از حساب مفتوحه دريافت حقوق بازنشستگي موكلين با تأييد اداره كارگزيني وزارتخانه متبوع اخذ وام مسكن (مشاركت مدني) ترهين ملك موكل -دريافت موجودي حساب در رابطه با سهماالرث موكل
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 -5-2مدت وكالتنامه
وكالت ممكن است براي مدتي محدود يا نامحدود صادر گردد .اگر وكالت براي مدت معيني باشد
ضرورتاً بايد سررسيد وكالت نامه در كارت نمونه امضاء و كارت حساب جاري يادداشت گردد تا به
هنگام مراجعه قابل دسترس باشد .چون اگر بانك دستوري را پس از انقضاي مدت وكالتنامه از وكيل
پذيرفت در مقابل صاحب حساب مسئول خواهد بود.
در مواقعي كه وكالتنامه رسمي بوده و مدت  3سال از تاريخ صدور آن گذشته باشد ،به منظور
اطمينان از بقاي وكالت رسمي ،اصلح است مراتب كتباً از دفترخانه اسناد رسميكه صادركننده
وكالتنامه ،است ،استفسار شود تا چنانچه موكل پس از صدور وكالتنامه ،وكيل خود را تا زمان پرسش،
عزل ننموده باشد نسبت به تقاضاي وكيل ترتيب اثر داده شود (مسئوليت هرگونه فسادي با موكل است).
براي نگهداري وكالتنامهها در پرتفوي ،بايد آنها را شماره زده و هر وكالتنامه را به مبلغ يك ريال
در حسابهاي انتظاميثبت و ضبط نمود.

 -5-3اقسام وكالت (به اعتبار طرفين وكالتنامه)
وكالت ممكن است كه از طرف شخصي به شخص ديگر يا شركت به شخص و يا شخصي به
شركت و باالخره شركتي به شركت ديگر داده شود.
 -1وكالت شخصي به شخص ديگر :همانگونه كه گفته شد چنانچه شخصي بخواهد به شخص
ديگري وكالت دهد كه امور بانكي او را وكالتاً انجام دهد وهمچنين به جاي موكل بتواند كليه
اسناد و اوراق تجاري او را امضاءنمايد ،بايد از وكالتنامه رسمييا بانكي استفاده كند.
 -2وكالت شركت به شخص :در مورد وكالت شركت به يك شخص يا اشخاص ،الزم است
اساسنامه شركت به دقت بررسي شود كه آيا به هيأت مديره آن شركت اجازه واگذاري
اختياراتي به اشخاص ديگر داده شده يا خير.
توضيح :بايدتوجه شود كه مدت اعتبار وكالت شركت به اشخاص ديگر نبايد از مدت اختيارات
هيأت مديره كه درصورت جلسهمجمععموميشركتتصريح شده بيشتر باشد و اطالع از اين مدت
طبق صورت جلسه مجمع عمومياست كه شركت يك نسخه از آن را در اختيار بانك قرار ميدهد.
 -3وكالت شخص به شركت يا شركتها :درباره وكالت اشخاص به شركتها ،ضروري است
كه در اساسنامه شركت(وكيل)حق قبول وكالت و انجام امور مالي ديگران از طرف هيأت مديره
پيشبيني و تصريح شده باشد .در اين مورد هم ،توجه به سررسيد اختيارات هيأت مديره شركت
در موقع قبول وكالت الزامياست و تغييرات هيأت مديره نياز به تنفيذ وكالتنامه ندارد ،بلكه
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انجام آن به هيأت مديره منتخب جديد واگذار ميشود ،مگر آنكه در وكالتنامه يا اساسنامه غير
از اين ذكر شده باشد.
 -4وكالت شركتي به شركت ديگر :در مورد وكالت از طرف شركتي به شركت ديگر الزم
است به اساسنامه شركتها ي موكل و وكيل به دقت توجه شود كه تفويض اختيارات
هيأت مديره شركتي به هيأت مديره شركت ديگر در اساسنامه قيد و تصريح شده باشد .واضح
است كه حدود و سررسيد اختيارات هيأت مديره هردو شركت درتنظيم سررسيد وكالتنامه
واگذاري آنان بهبانك بايد كامالً رعايتگردد.
الزم به يادآوري است ،اعطاي وكالت توسط هر يک از شركاء در حسابهاي
مشترك بهغير ،منوط به اخذ رضايت از ساير شركاء ميباشد.

 -5-2لغو وكالتنامه
وكالتنامه در موارد ذيل لغو ميگردد:
 -1برحسب تقاضاي كتبي موكل :موكل ميتواند با توجه به نوع وكالتنامه (رسمييا بانكي) كتباً
تقاضاي لغو وكالتنامه را بنمايد:
الف -اگر وكالتنامه رسميباشد ،موكل ابطال وكالتنامه را از دفترخانه تقاضا مينمايد .دفترخانه
اسناد رسمي بايد به موجب ابالغ كتبي ،عزل وكيل از مورد وكالت را به بانك اعالم نمايد ،تا زماني كه
ابالغ كتباً صورت نگرفته است ،وكالتنامه به قوت خود باقي ميماند.
ب -اگر وكالتنامه بانكي (عادي) باشد ،در اينصورت به محض آنكه تقاضاي كتبي موكل مبني
بر عزل وكيل به بانك برسد پس از تطبيق و احراز صحت امضاء موكل وكالتنامه بانكي باطل ميشود.
 -2بسته شدن حساب به تقاضاي وكيل يا موكل :موكل شخصاً و وكيل به استناد وكالتنامه ميتوانند
نسبت به بستن حساب اقدام نمايند ،ولي اگر وكالت شامل به موارد مختلف باشد ،وكالتنامه لغو نخواهد
شد بلكه وكالت در مورد حسابيكه بسته شده است لغو ودر ساير موارد به قوت خود باقي خواهدماند.
(به استناد ماده  683ق.م)
 -3فوت وكيل يا موكل :قانوناً وكيل پس از فوت موكل از وكالت معزول ميگردد و فوت وكيل هم
استفاده از وكالتنامه را كه قائم به شخص وكيل ميباشد ،غيرممكن ميسازد.
 -4جنون يا حجر وكيل يا موكل :جنون يا حجر وكيل يا موكل ،موجب ابطال وكالتنامه ميگردد.
با اين شرط كه اعالم جنون موكل بايد از طريق مراجع قانوني باشد.
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-5استعفاي وكيل يا انقضاي مدت وكالت :
با توجه به اينكه وكالت از عقود جايز است لذا هر گاه وكيل استعفاء دهد ،وكالت منحل ميشود و
چنانچه وكيل بعد از خاتمه مدت دوره وكالت پايان پذيرفته اقدام به انجام امر وكالت نمايد ،عمل وي
فضولي محسوب ميشود.
دركليه موارد فوقالذكر الزم است لغو وكالتنامه با ذكر تاريخ و شماره نامه روي كارت نمونه
امضاء ،يادداشت و كارتها از جريان خارج و درمحل محفوظي نگهداري شوند .و عين اوراق وكالتنامه
نيز از حساب انتظاميخارج و ضميمه اسناد روزانه بايگاني گردند.
تذكر:
 -1استرداد اوراق وكالتنامه هاي لغوشده به مشتريان اعم از وكيل يا موكل به هيچ وجه مجاز
نميباشد.
 -2هنگامي كه وكيل از طرف مشتري به وكالت اقدام ميكند ،در هر مورد بايد قبل از امضاء خود
عبارت «به وكالت از طرف ». . . . . . .را اضافه نمايد.
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خودآزمايي بخش پنجم
 -1عقد وكالت را تعريف نماييد.
 -2وكالت در چه اموري اعطاء ميگردد و وكيل بايد از چه ويژگيهايي برخوردار باشد؟
 -3تحقق وكالت در چيست؟
 -4مفهوم وكيل در توكيل را توضيح دهيد.
 -5انواع وكالتنامه را شرح دهيد.
 -6نكات قابل بررسي در عقد وكالتنامه را توضيح دهيد.
 -7اقسام وكالت به اعتبار طرفين وكالتنامه را مشروحاً بنويسيد.
 -8موارد لغو وكالتنامه را توضيح دهيد.
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فرمهاي مربوطه به بخش پنجم
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بخش ششم  :حساب مركز

شعب به غير از مبادالت و نقل و انتقال داخلي حسابهاي خود ،مبادالت بسيار زيادي با ساير شعب
و بانكها در سراسر كشور دارند .ارسال وجوه به شعب و يا دريافت از آنها و به طوركلي هر نوع ارتباط
مالي شعب با يكديگر از طريق حسابي به نام حساب مركز انجام ميگيرد .حساب مركز
از جمله حسابها يي است كه مانده آن خاصيت دوگانه دارد ،به عبارت ديگر در اكثر شعب ،مانده اين
حساب بدهكار و جزء اقالم دارايي طبقهبندي ميگردد ،اما در شعبي كه مصرف كننده وجوه بوده و در
آنها مجموع تسهيالت اعطايي از مجموع سپردهها بيشتر باشد ،مانده حساب مركز بستانكار خواهدبود .در
گذشته نه چندان دور ،شعب بابت نقل و انتقال حسابها بين خود از اسنادي به نام سندمركز استفاده
نموده و با ارسال اسناد براي شعبه مقصد و ثبت ،در فرميبه نام فهرست مركز با آن شعبه تسويه حساب
مينمودند .هرشعبه يك نسخه از فهرست مركز را كه كليه اسناد مركز صادره و وارده در آن ثبت شده بود
به اداره كل حسابداري ،بودجه و آمار (اداره مسئول رسيدگي به امور اين گونه اسناد) فرستاده و اداره
مزبور كليه حسابهاي شعب را ثبت و نگهداري و پس از كنترل ،با استفاده از فهرستهاي ارسالي شعب،
اقدام به تسويه حساب بين شعب مينمود.
امروزه به دليل استفاده از نرمافزارهاي جديد مانند سيبا نيازي به تنظيم فهرست مركز و ارسال اسناد
جز در موارد معدود وجود نداشته و تسويه حساب مركز بينواحدها و ادارات به صورت سيستميوآني
صورت ميپذيرد.
موارد كاربرد حساب مركز:
 پرداخت چكهاي رمزدار وارده انتقال وجه بين شعب و ادارات مركزي/ادارات امور تسويه مبادالت با اداره كل نظامهاي پرداخت -ارسال و دريافت وجه بروات وصولي شهرستانها
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خودآزمايي بخش ششم
 -1حساب مركز را اجماالً توضيح دهيد.
 -2موارد كاربرد حساب مركز را توضيح دهيد.
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فرمهاي مربوط به بخش ششم
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بخش هفتم  :حوالـهها و روشهاي انتقال وجه
با توسعه بانكداري الكترونيك نه تنها انتقال وجه با سهولت و سرعت بيشتري صورت ميگيرد ،بلكه
وجوه انتقال يافته بدون تاثير در حسابهاي رابط و جانبي مانند حوالههاي صادره ،حوالههاي عهده ما،
بدهكاران داخلي و غيره مستقيماً به حساب ذينفع منظور ميگردد .با اين توصيف روش ارسال حواله در
سيستم غيرمتمركز منتفي گرديده و روشهاي نوين مطابق آنچه ذيالً عنوان شده اجرايي گرديده است.

 -7-2انتقال وجه درون بانكي
انتقال وجه از حساب بانك ملي به ساير حسابهاي بانك ملي از طريق مراجعه به شعبه و تكميل
فرمهاي مربوطه يا استفاده از دستگاههاي خودپرداز ،سامانههاي اينترنتي نظير سبا ،كارت به كارت ،همراه
بانك و ساير خدمات الكترونيكي امكان پذير است.
عمليات حسابداري
الف -واريز نقدي وجه به يك حساب نزد ساير شعب
بدهكار :حساب صندوق
بستانكار :حساب مركز (شعبه مقصد)
بدهكار :حساب مركز (شعبه مبدأ)
بستانكار :حساب جاري /پسانداز /كوتاهمدت شعبه مقصد
ب -واريز وجه به صورت انتقالي
بدهكار :حساب جاري /پس انداز /كوتاهمدت نزد شعبه مبدأ
بستانكار :حساب مركز (شعبه مقصد)
بدهكار :حساب مركز (شعبه مبدأ)
بستانكار :حساب جاري /پسانداز /كوتاهمدت شعبه مقصد
اسناد فوق به صورت سيستميصادر ميشود.
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 -7-2انتقال وجه بين بانكي
از طريق روشهاي زير ميتوان مبادرت به انتقال وجه ،عهده ساير بانكها نمود.
الف  -با مراجعه به شعبه و استفاده از روشهاي سحاب ،ساتنا ،پايا ،شيبا (طرح خدمت)
سحاب :براي انتقال وجه از يك كارت مشتري بانك ملي به كارت ساير بانكها و بالعكس كاربرد
دارد .انجام اين عمليات از طريق دستگاه خودپرداز ( )ATMيا مراجعه بهداخل شعبه و تكميل فرم
سحاب و استفاده از دستگاه  POSبا پرداخت كارمزد مقرر امكانپذير ميباشد.
پايا :براي انتقال وجه از يك حساب نزد بانك ملي به يك يا چند حساب نزد ساير بانكها براي وجوه
كمتر از  152ميليون ريال به كار ميرود .اين روش براي واريزهاي دستهاي نيز قابل استفاده
ميباشد.
ساتنا :جهت انتقال وجوه بيش از  152ميليون ريال به حساب ساير بانكها استفاده ميشود .ارائه شماره
شبا 1در زمان استفاده از روشهاي پايا و ساتنا الزاميميباشد.
روشهاي سحاب ،پايا و ساتنا به دليل عدم نياز به مراجعه مشتري به ساير بانكهاي مقصد و سرعت
انتقال وجه ،جايگزين مناسبي براي چكهاي رمزدار بينبانكي ميباشند.
شيبا (طرح خدمت) :بر اساس تفاهم نامه منعقده با بانكهاي توسعه صادرات ، ،صنعت و معدن و ...
امكان پرداخت چكهاي اشخاص و واريز به حساب اشخاص نزد بانكهاي مذكور ميسر
ميباشد .سقف ارسال وجه به حساب مشتريان نزد ساير بانكها با استفاده از فرمهاي نقدي نمونه
 576حداكثر  122ميليون ريال در هر بار حواله بوده و سقف چكهاي پرداختي نيز حداكثر 522
ميليون ريال براي هر برگ چك ميباشد.
ب – استفاده از دستگاههاي خودپرداز
پ – مراجعه به اينترنت و استفاده از سامانههاي سبا ،كارت به كارت و بام يا استفاده از همراه بانك

 1شبا :شناسه منحصر به فرد براي هر شماره حساب بوده كه توسط هر بانك تعريف شده و تركيبي است از نام بانك ،شماره حساب ،نوع
حساب و ...
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سامانه سبا :انتقال وجه از يك حساب نزد بانك ملي به حساب شخص و يا حساب سايرين در كليه
بانكهاي عضو شتاب تا سقف روزانه سه ميليارد ريال (در هر مرحله حداكثر 522.222.222ريال) ،يكي
از خدمات ارائه شده در اين سامانه است كه داراي امنيت باال با احراز هويت الكترونيكي از طريق
دستگاه رمزياب ميباشد.
امكان انتقال وجه براي اشخاص حقوقي در سامانه بانكداري اينترنتي مشتريان حقوقي ( )BIBفراهم
گرديده است.
سامانه كارت به كارت :دراين سامانه امكان انتقال وجه از كارتهاي بانك ملي به كارتهاي بانك
ملي (درون بانكي) تا سقف  122.222.222ريال و از كارتهاي بانك ملي به كارتهاي ساير بانكهاي
عضو شتاب تا سقف  32.222.222ريال امكان پذير ميباشد.
همراه بانک :با استفاده از قابليتهاي موجود در اين نرم افزار امكان انتقال وجه به حساب خود و يا
انتقال به حساب وكارتهاي سايرين نزد بانك ملي به مبلغ  522.222.222ريال و انتقال بين بانكي از طريق
پايا و با استفاده از شماره شبا تا سقف  32.222.222ريال امكان پذير ميباشد.
سامانه بام :اين سامانه با هدف ارائه كامل مجموعه خدمات بانكداري الكترونيك به مشتريان و با استفاده
از جديدترين تكنولوژيها ي اطالعات و يكپارچه نمودن خدمات طراحي گرديده است و يكي از
قابليتهاي اين سامانه انتقال وجه از حساب بانك ملي به ساير حسابهاي بانك ملي يا ساير بانكها
ميباشد ،جهت انجام عمليات انتقال وجه در سامانه بام به صورت پيش فرض محدوديتهايي براي مشتري
تعريف شده است كه با مراجعه به هريك از شعب بانك ملي ايران و تكميل فرمهاي مربوطه ميتوان
سقفهاي تعيين شده به صورت پيش فرض را تا مبالغ مندرج در جدول ذيل افزايش داد.

1

سقف روزانه بدون تاييد

سقف روزانه با تاييد

(ريال)

(ريال)

انتقال پول از حساب به حساب خود

3.222.222.222

3.222.222.222

انتقال پول از حساب خود به حساب سايرين(ملي به ملي)

3.222.222.222

3.222.222.222

522.222.222

522.222.222

1.222.222.222

ـــــــــــــ

نوع تراكنش

انتقال پول از حساب خود به حساب سايرين(بين بانكي -پايا)

انتقال پول از كارت به كارت (درون بانكي)

 1جهت اطالع از ساير خدمات و قابليتهاي سامانههاي اينترنتي ميتوان از سايت بانك ملي ايران استفاده نمود.
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خودآزمايي بخش هفتم
 -1روش هاي انتقال وجه را نام ببريد.
 -2روش هاي انتقال وجه بين بانكي را نام ببريد.
 -3سامانه هاي سبا ،همراه بانك و بام را اجماالً توضيح دهيد.
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فرمهاي مربوط به بخش هفتم
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بخش هشتم  :اوراق و اسناد تجاري

اسنادي كه فعاليتهاي تجاري را شامل شده و معرف وجود طلبي در سررسيد معين باشند ،اسناد
تجاري تلقي گرديده و معموالً در معامالت تجاري مورد استفاده تجّار (اعم از اشخاص حقيقي و
حقوقي) قرار ميگيرند.
طبق آييننامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از اسناد ،اوراق تجاري اطالق

ميشود كه مفاد آن حاكي از بدهي ناشي از معامالت تجاري باشد .اين اسناد و اوراق به علت
امضاءهايي كه در متن و ظهر آنها وجود دارد ،از نظر قانون داراي مزاياي خاصي هستند .در قانون تجارت
ايران در خصوص اين اوراق تحت عنوان برات ،سفته و چك با ذكر شكل ،شرايط تنظيم و همچنين
حقوق صاحبان آن اسناد و مسئوليت كساني كه به نحوي از انحاء در تنظيم آن اسناد نقشي داشتهاند،
توضيح داده شده است.
اسناد تجاري عبارتند از:
 -1سفته يا فته طلب
 -2برات
 -3چك و. . .

 -8-2سفته (فته طلب)
بر اساس مفاد ماده  327قانون تجارت ،سفته سندي است كه به موجب آن امضاء كننده تعهدميكند
مبلغي را در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص
كارسازي نمايد.
بهموجب ماده  328قانون تجارت،سفته عالوه بر امضاء يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمّن مراتب ذيل
باشد:
 -1مبلغي كه بايد تأديه شود با تمام حروف
 -2گيرنده وجه
 -3تاريخ پرداخت
عالوه بر شرايط فوق ،قانون تجارت (ماده  )329تمام مقررات راجع به بروات تجارتي را در مورد
سفته نيز الزمالرعايه دانسته است.
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 -8-2بـرات
برات نوشتهاياست كه به موجب آن براتكش به ديگري دستورميدهد كه به ديدار يا چند روز پس
از ديدار يا در سررسيد معين مبلغي را در وجه يا به حواله كرد خود او يا شخص ثالث بپردازد.
طبق ماده  223قانون تجارت ،برات عالوه بر امضاء يا مهر براتكش بايد داراي شرايط ذيل باشد:
 -1قيد كلمه (برات) در روي ورقه
 -2تاريخ تحرير (روز و ماه و سال)
 -3اسم شخصي كه بايد برات را تأديه كند
 -4تعيين مبلغ برات
 -5تاريخ تأديه وجه برات
 -6مكان تأديه وجه برات اعم از اين كه محل اقامت محال عليه باشد يا محل ديگر
 -7اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله كرد او پرداخت ميشود.
 -8تصريح به اين كه نسخه اول ،دوم ،سوم و يا چهارم است.
ماده  -225تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته ميشود .اگر مبلغ بيش از يك دفعه به
تمام حروف نوشته شود و بين آنها اختالف باشد ،مبلغ كمتر مالك اعتبار است .اگر مبلغ با حروف و
رقم هر دو نوشته شده و بين آنها اختالف باشد مبلغ با حروف ،معتبر است.
ماده  -226در صورتي كه برات متضمّن يكي از شرايط اساسي مقرّر در فقرات  7-6-5-4-3-2و8
ماده  223نباشد ،مشمول مقررات راجع به بروات تجاري نخواهد بود.
ماده  -244در صورتي كه موعد پرداخت برات با تعطيل رسمي مصادف گردد ،بايد روز بعد از
تعطيل ،وجه تأديه شود.

 -8-3تبيين واژهها
در اين قسمت جهت تبيين واژههاي كاربردي مرتبط با بحث سفته و برات به تشريح هريك از آنها به
شرح ذيل ميپردازيم:

 -2براتكش (محيل)
براتكش يا برات دهنده شخصي است كه برات را عهده براتگير صادر و درخواست پرداخت آن را
مينمايد ،براي آنكه تعهد محقق شود براتكش بايد ذيل اوراق و اسناد صادره را امضاء نمايد.
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 -2براتگير (محال عليه)
براتگير شخصي است كه برات عهده او صادر شده و بايد وجه آن را پرداخت كند ،براتكش بايد نام
شخص حقيقي يا حقوقي را كه پرداخت وجه برات به عهده اوست (براتگير) در برات بنويسد تا دارنده
برات براي وصول وجه آن به براتگير رجوع نمايد.

 -3ذينفع يا گيرنده وجه برات (محال له)
صدور برات در وجه حامل غيرممكن است .برات را ميتوان در وجه شخص معين و يا بحواله كرد
شخص معين (ذينفع) صادرنمود.

 -2متعهد سفتـه
شخصي است كه با امضاي آن تعهد مي كند مبلغ سفته را در موعد معين يا عندالمطالبه كارسازي
نمايد.

 -5واگذارنده
واگذارنده شخصي است كه برات ،سفته و يا چك را جهت وصول به بانك واگذار كرده و وجه آن
به نفع او صادر و يا ظهرنويسي شده باشد.

 -2قبول برات
قبول تعهد از جانب براتگير ميباشد كه به موجب آن براتگير متعهد ميگردد وجه برات را در
سررسيد پرداختنمايد .درصورتي كه برات به وعده از ديدار باشد ،تاريخ قبولي بايد به تمام حروف نوشته
شود.
اگر قبولي بدون ذكر تاريخ نوشته شود ،تاريخ برات ،تاريخ رويت محسوب ميشود.
هر عبارت كه براتگير در برات نوشته و امضاءيا مهرنمايد ،قبولي محسوب ميشود ،مگر اين كه
عبارت ،صراحتاً دليل بر عدم قبول باشد .اگر عبارت فقط دال بر عدم قبول يك جزء از برات باشد ،بقيه
وجه برات قبول شده تلقي و چنانچه براتگير بدون قيد عبارتي برات را امضاءيا مهركند ،برات قبول شده
محسوب ميگردد.
قبولي برات مشروط ،موجب ميشود كه برات نكول شده محسوب گردد ،بنابراين براتگير در حدود
شرطي كه پذيرفته ،مسئول پرداخت وجه برات ميباشد .برات بايد به محض ارائه يا حداكثر ظرف مدت
 24ساعت از تاريخ ارائه ،قبول يا نكول شود.

 -7نكــول
منظور از نكول ،عدم قبول برات از سوي براتگير است .به موجب ماده  235قانون تجارت " :برات
بايد به محض ارائه يا منتهي در ظرف  24ساعت از تاريخ ارائه ،قبول يا نكول شود" .
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 -8تاريخ تحرير و مبلغ برات
تاريخ تحرير برات از نظر محاسبه مرور زمان و صالحيت قانوني براتكش و همچنين تعيين سررسيد
براتهاي وعدهدار حائز اهميت است .مبلغي كه در برات ذكر ميشود بايد با تمام حروف نوشته شود.

 -2تاريخ پرداخت وجه برات
در برات ،سررسيد بايد معين باشد ،ولي اگر ذكري از تاريخ پرداخت نشده باشد تاريخ قبولي برات،
سررسيد تلقي ميگردد .طبق قانون ت اريخ صدور برات و روز رويت برواتي كه به وعده از رويت است،
محاسبه نخواهدشد.

 -20تصريح به اين كه نسخه اول ،دوم ،سوم ،چهارم و يا الي آخر است.
رويه ديرين حاكي از تعدد نسخ براي صدور يك برات بهعهده يك نفر با مبلغي معين بوده است كه
در قانون تجارت اين موضوع جزء شرايط الزم براي صحت برات آمده است ،بههمين دليل در متن برات
چاپي ،ذكري از نسخه چندم نيز شده است .امّا براي اين كه عملي برخالف قانون انجام نپذيرفته باشد ،در
روي برات بهذكر نسخه اول اكتفاميشود ،ولي ممكن است در روابط داخلي و تجارت بينالملل از
نسخههاي متعدد برات استفاده شود.

 -8-2وجوه تمايز بين سفته و برات
-1صدور برات معامله تجارتي است اگرچه از طرف غير بازرگان صادرشده باشد ،درحالي كه
صدور سفته معامله تجارتي نيست ،مگر آنكه بين بازرگانان يا براي امور بازرگاني صادرگردد.
 -2در برات معموالً سه نفر دخيل ميباشند( .محيل -محال عليه -محالله) درحالي كه در سفته دو
نفر دخالت دارند( .متعهد -متعهدله)
 -3براي برات وجود محل الزم است يعني براتكش بايد از براتگير طلبكار بوده و يا اعتباري نزد وي
داشته باشد ،درصورتي كه در سفته وجود محل ضرورت ندارد.
 -4برات را بايد به قبولي براتگير رسانيد ،درصورتي كه سفته خود از طرف متعهد قبول شده است ،به
عبارت ديگر سفته به محض صدور ،دين متعهد است درصورتي كه برات پس از قبولي براتگير بدهي وي
تلقي ميشود.
 -5در برات قيد اسم محالله الزامياست ،ولي سفته را ميتوان بدون ذكر محالله در وجه حامل
صادركرد.
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 -8-5اهميت سفته و برات
معامالت بازرگاني معموالً به صورت نقد انجام نميشود ،بلكه سهمياز آن نقد و بقيه با تنظيم سفته و
برات بين خريدار و فروشنده شكل ميپذيرد .براي مثال اگر يك كارگاه توليدي را درنظربگيريم كه براي
توسعه عمليات توليدي خود بخواهد از تسهيالت مالي بانك استفاده نمايد ،با امضاي قرارداد و تنظيم سفته
يا برات متعهد پرداخت بدهي خود طي مدت معين خواهدشد .همينطور موسسات صنعتي كه بخواهند
ماشين آالت و مواد خام مورد نياز خود را ازكشورهاي بيگانه تأمين نمايند ،در برابر اين خريدها ملزم به
پرداخت قسمتي نقد و بقيه به صورت بروات در سررسيدهاي معين خواهندشد .سپس كاالهاي توليد شده
را با اخذ سفته و برات به عمده فروش واگذار مينمايند و عمده فروش معامالت خود را با خرده فروش به
صورت نقد و نسيه انجام ميدهد .خرده فروش نيز كاالهاي خود را به مصرف كننده نهايي ،گاهي به
صورت نقد و زماني اقساطي به فروش ميرساند .در تمامياين موارد سفته ،برات و چك جانشين پول شده
و در عين حال موجب گسترش امور بازرگاني ،افزايش سطح زندگي مردم و رشد اقتصادي جامعه
ميگردد.
بانك نيز در راستاي به كارگيري منابع پولي خويش از طريق خريد اسناد تجارتي (سفته وبرات)
ناشي از انجام معامالتبازرگاني از بازرگانان حمايت و خود نيز منتفع ميگردد.

 -8-2مسئوليت امضاء كنندگان برات
كليه كساني كه برات را به هر عنوان امضاء نمودهاند در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند
و در صورت عدم پرداخت برات در سررسيد ،دارنده برات ميتواند براي وصول وجه برات بدون رعايت
تقدّم و تأخّر به هركدام از آنها مراجعه نمايد .دارنده برات ميتواند به هريك از پشتنويسان يا به چندنفر
يا به تمام آنها و يا به براتكش منفرداً يا مجتمعاً رجوع نمايد .لذا بايد توجه نمود پشتنويسي فقط يك
انتقال طلب ساده نيست ،بلكه با پرداخت وجه برات را تضمين ميكند .ضمناً دارنده برات ميتواند
درصورتي كه وجه برات درسررسيد وصول نشود ،عالوه بر مبلغ اصل برات خسارتي را كه براي وصول
برات متحمل شده است از هريك از امضاء كنندگان برات ،مطالبه نمايد.

 -8-7انواع ظهرنويسي (پشتنويسي)
 -1پشت نويسي جهت انتقال :يعني كليه حقوق ناشي از برات را به ديگري منتقل كردن ،به
عبارت ديگر واگذاري برات به ديگري است.
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-2پشتنويسي به عنوان وكالت :يعني دارنده برات يا سفته ،شخصي را به عنوان وكيل براي
وصول وجه برات خود معين ميكند .مانند براتي كه براي وصول به بانك واگذار و توسط دارنده برات به
عنوان وكالت پشتنويسي ميشود .يعني واگذارنده برات بانك را وكيل خود نموده تا وجه برات را
وصول نمايد .در اين حالت پس از فوت موكل ،وكيل معزول نخواهدشد وبانك نسبت به وصول برات
اقدام نموده ،چنانچه برات فوق داراي واخواست باشد ،واخواست نامه را تهيه و براي ورثه مربوطه ارسال
خواهد نمود .بديهي است درصورتي كه وراث متوفي صغير باشند ،بانك واخواست نامه مزبور را به اداره
قيموميّت يا سرپرستي ارسال خواهد داشت.
 -3پشتنويسي به عنوان وثيقه :از آنجا كه برات داراي ارزش مالي ميباشد ،ممكن است به وسيله
دارنده آن ،براي تحصيل اعتبار يا اخذ تسهيالت به وثيقه گذاشته شود.
 -4پشتنويسي به عنوان تضمين پرداخت (جيرو) :چنانچه طلبكار بخواهد عالوه بر متعهد،
اشخاصي به عنوان ضامن ،مبلغ سفته يا برات را تضمين نمايند از آنان ميخواهد كه ظهر اسناد مذكور را
امضاء نمايند.

 -8-8واخـواست
واخواست ،اعتراض يا پروتست و صدور آن :اگر براتگير برات را قبول نكنند و يا وجه سفته يا
برات در سررسيد پرداخت نشود ،بايد به علت عدم پرداخت و در مورد برات به دليل نكول يا عدم قبول و
نكول  ،واخواست نمود .ماده  293قانون تجارت ،موارد صدور واخواست را بهشرح ذيل معين نموده است.
ماده  -293اعتراض در موارد ذيل به عمل ميآيد:
-1در مورد نكول
 -2در مورد امتناع از قبول يا نكول
 -3در مورد عدم تأديه وجه
1

اعتراض نامه بايد در يك نسخه تنظيم و به موجب امر محكمه بدايت توسط مأمور اجراء به محل
اقامت اشخاص ذيل ابالغ شود:
-1محال عليه (براتگير)
 -2اشخاصي كه در برات براي تأديه وجه ،عنداالقتضاء معين شدهاند.
 -3شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است.

 1دادگاه عموميمحل
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اگر در محلي كه اعتراض انجام ميشود ،محكمه بدايت وجود نداشته باشد ،وظايف آن با رعايت
ترتيب بهعهده امين صلح يا رئيس ثبت اسناد يا حاكم محل خواهدبود.
ماده  -294اعتراضنامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد:
 -2سواد 2كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي ،ظهرنويسي و غيره
 -2امر به تأديه وجه برات

مأمور اجراء بايد حضور يا عدم حضور شخصي را كه وجه برات بر عهده او ميباشد ،علل امتناع از
تأديه يا از قبول و همچنين علل عدم امكان امضاء يا امتناع از امضاء را در ذيل اعتراضنامه قيد و امضاء
نمايد.

 -8-8-2واخواست در موارد نكول يا امتناع از قبول يا نكول
برات بايد به محض ارائه يا حداكثر به مدت  24ساعت از تاريخ ارائه ،قبول يا نكول شود.
براتي كه به قبولي براتگير نرسد يكي از حاالت ذيل را دارد:
-1براتگير برات را نكول كرده و اينگونه نوشته باشد :نكول است يا قبول ندارم و يا هرعبارتي
كه دال بر عدم قبول باشد و همچنين آن را امضاء نموده باشد.
 -2براتگير از قبول و نكول خودداري كرده و حاضربه نوشتن مطلبي بر روي برات نشده باشد.
 -3در صورتي كه براتگير غيبت نموده باشد؛ چون امكان عمدي بودن غيبت وجود دارد .اين غيبت
در حكم امتناع از قبول و نكول است.
 -4قبولي مشروط كه در حكم نكول است.
 -5قبولي قسمتي از وجه برات كه موجب واخواست براي بقيه وجه خواهدشد.

 -8-8-2واخواست عدم تأديه
هرگاه وجه براتيدر سر رسيد پرداخت نگردد بايد به علتعدم پرداخت وجه ،واخواستگردد.
اگربراتي به علت عدم قبولي واخواست گرديد ،به همراه برگ واخواستي برگشتي از دادگستري تا
سررسيد در پرتفوي باقي ميماند و در آن تاريخ اگر وجه آن واريز نشد ،به علت عدم پرداخت نيز
واخواست ميگردد .بنابراين واخواست نامه به علت امتناع ازتأديه وجه برات بايد طي مدت ده روز از
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تاريخ وعده بهوسيله نوشتهاي كه اعتراض عدم تأديه ناميده ميشود ،تنظيم گردد و چنانچه روز دهم
مصادف با روز تعطيل باشد ،اولين روز كاري بعد از آن تاريخ اعتراض به عمل خواهدآمد.
بديهي است فوت براتگير ،ور شكستگي و يا اعتراض نكولي ،دارنده برات را از انجام اعتراض عدم
تأديه مستغني نخواهدكرد .پس از آنكه برات به علت عدم تأديه وجه ،واخواست شد ،دارنده برات بايد
طي مدت ده روز از تاريخ صدور واخواست نامه ،مراتب را با اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي به كسي
كه برات را به او واگذارنموده ،اطالع دهد.
اين وظيفه براي هريك از ظهرنويسان نيز معين گرديده است.
پس از صدور واخواستنامه ،طبق ماده  286قانون تجارت ،دارنده برات حق دارد حداكثر تا يكسال
از تاريخ اعتراض ،عليه براتكش و ظهرنويسها اقامه دعوي نمايد.
در مورد برواتي كه وجه آنها بايد در خارج از كشور پرداخت شود ،اقامه دعوي عليه براتكش يا
ظهرنويسهاي مقيم ايران ،طي مدت 2سال از تاريخ اعتراض به عمل ميآيد.
در حال حاضر هزينه واخواست سفته يا برات  %2مبلغ آنها و همچنين هزينه ابالغ آن  12.222ريال و
كارمزد واخواست سفته  122.222ريال بوده و هزينه تمبر الصاقي به برگ واخواست 3 ،درصد مبلغ
خواسته ميباشد .عمليات حسابداري هنگام واخواست در شعبه واخواست كننده به شرح ذيل ميباشد:
به طور مثال براي سفتهاي به مبلغ يك ميليون ريال در هنگام واخواست ،اسناد ذيل صادر ميگردد:
بدهكار :حساب واگذارنده

 182.222ريال

بستانكار :بستانكاران داخلي بابت  %2هزينه واخواست ونيزهزينه ابالغ

 32.222ريال

بستانكار :كارمزد دريافتي

 122.222ريال

بستانكار :تمبر مالياتي (واخواست نامه)

 32.222ريال

پس از واخواست اينگونه اسناد ،صورت واخواست به انضمام دو نسخه از برگ واخواست نامه به
دادگستري محل ارسال ميگردد .پس از ابالغ واخواستنامه به بدهكار ،مجدداً به شعبه واخواست كننده
مرجوع شده و آن شعبه موظف است كه برگ واخواستنامه ابالغ شده را با برات واخواستي به واگذارنده
مسترد نمايد .سپس از طريق شعبه دادگستري محل ،اسناد هزينه واخواست و هزينه ابالغ به شعبه ارسال
ميگردد و شعبه مربوطه نيز پس از وصول ،عمليات حسابداري ذيل را انجام ميدهد:
بدهكار :حساب بستانكاران داخلي

(معادل  %2سفته /برات و هزينه ابالغ)

بستانكار :حساب مركز (حسابداريكل)

(معادل  %2سفته /برات و هزينه ابالغ)

ضمناً دفتر نمونه شماره  /1142د جهت ثبت موارد واخواست سفته و برات مورد استفاده قرار
مي گيرد.
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از اين دفتر جهت تهيه آمار و اطالع به بانك مركزي ج.ا.ا در مورد اشخاصي كه نسبت به پرداخت
ديون خود اقدام نكردهاند ،استفاده ميگردد.

 -8-2انواع بروات
در عنوان حسابهاي بانك لفظ سفته و برات با كلمه بروات به كار رفته كه شامل هر دو مورد
ميباشد.
بروات را برحسب نحوه وصول آنها ميتوان به سه دسته تقسيم كرد:
الف -بروات وصولي


وصولي محلي



وصولي عهده شهرستانها



دريافتي از شهرستانها (وصولي و تضميني آنها)

ب -بروات تضميني


تضميني محلي



تضميني عهده شهرستانها

پ -بروات خريداري (خريد دين)


خريد دين محلي



خريد دين عهده شهرستانها



دريافتي از شهرستانها و خريداري آنها

 -8-2-2بروات وصولي
سفته و براتي هستند كه مشتريان با پشتنويسي آن را براي وصول وجه به بانك واگذار ميكنند.
مشترياني كه سفته و بروات خود را با پشتنويسي براي وصول وجه آن به بانك ميسپارند ،اصطالحاً
واگذارنده ناميده ميشوند .بروات وصولي خود شامل انواع ذيل ميباشد:
 -1بروات وصولي محلي :بروات و سفته هايي را گويند كه محل اقامت واگذارنده و متعهد آن
در يك محل (يك شهر) باشند.
در صورتي كه مشتري بخواهد بروات محلي را براي وصول به بانك واگذاركند ،بايد مشخصات
بروات مذكور را در فرم نمونه  1123درج و پس از امضاء ،به همراه بروات پشتنويسي شده به متصدي
مربوطه تسليم نمايد متصدي مربوطه پس از كنترل و امضاء ،نسخه آخر از نمونه فوق را به عنوان رسيد
موقت به مشتري تحويل ميدهد و پس از درج شماره مسلسل انتظاميدر مقابل هريك از بروات در ستون
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«اين قسمت به وسيله بانک تكميل ميشود» تحت عنوان «شماره بانک» ،بروات را به مهر بانك ممهور
و روي مهر هر برات شماره انتظاميكه در ستون فرم فوق قيد نموده ،ثبت مي نمايد.
سپس بروات مذكور را به مسئول مربوطه تحويل داده تا براي هريك از آنها فرم نمونه  1112تنظيم
و سپس توسط مسئولين ذيربط كنترل و امضاء شده و به شرح ذيل تفكيك و مورد استفاده قرارگيرد.
نسخه اول و دوم :به اصل برات ضميمه شده و به متصدي پرتفوي تسليم ميگردد.
متصدي پرتفوي كارمندي است كه نگهداري كليه بروات بهعهده اوست .نامبرده بروات را به ترتيب
سررسيد و در هر سررسيد با رعايت پشتنمره بودن شماره انتظامي ،در پرتفوي قرارداده و نسخههاي اول
و دوم فرم نمونه  1112را از آن جداكرده و به تحصيلدار جهت اخذ امضاء از براتگيران ،تحويل ميدهد.
الزم به ذكر است در صورتي كه بروات مذكور شامل سفته باشد ،اخذ امضاء از براتگير ضرورتي ندارد.
نسخه سوم :براي ورود به حساب انتظاميبروات وصولي محلي و سررسيد نامه مورد استفاده
قرار ميگيرد.
نسخه چهارم :براي خروج از حساب انتظاميبروات وصولي محلي و سررسيد نامه مورد استفاده
قرار ميگيرد.
وصول بروات :متصدي پرتفوي اول وقت هرروز بروات سررسيد گذشته و همچنين سررسيد آن روز را
از پرتفوي خارج و از متصدي ذيربط امضاء ميگيرد .در مواردي كه تعداد آنها كم باشد هنگام مراجعه
متعهدين جهت پرداخت ،بروات مربوط را به متصدي امور بانكي ذيربط تسليم مينمايند.
توجه :در حال حاضر براي دسترسي به اطالعات مربوط به بروات سررسيدشده ،عالوه بر متصدي
پرتفوي ،امكان تهيه فهرست بروات مذكور در سيستم ماشيني شعب ميسر ميباشد.
در آخر وقت اداري ،متصدي مربوطه ،بروات وصول نشده و نسخههاي اول ودوم و چهارم بروات را
به متصدي پرتفوي تحويل ميدهد.
متصدي پرتفوي ،نسخه اول بروات وصول شده را براي عمليات حسابداري و ثبت در حساب مربوطه
و دفتر روزنامه به كار گرفته ونسخه دوم را به عنوان رسيد واگذارنده به نشاني نامبرده ميفرستد .نسخه
چهارم خروج از حساب انتظامياست كه از آن به عنوان سند حسابداري انتظامياستفاده ميشود .اقالم
وصول نشده نيز طبق دستور واگذارنده كه در فرم نمونه  1123مشخص گرديده (باواخواست يا بدون
واخواست) اقدام ميگردد.
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مثال  :چنانچه آقاي الف سفته و برات زير را براي وصول به شعبه نمونه واگذار نمايد عمليات آن به
شرح ذيل ميباشد:
-2سفته بهمبلغ  2.000.000ريال به سررسيد  2373/2/28عهده آقاي احمدي به نشاني تهران
 -2برات بهمبلغ  2.000.000ريال به سررسيد  2373/7/30عهده آقاي صمدي به نشاني تهران

ابتدا فرم نمونه  1123ذيل را تكميل و به بانك تحويل ميدهد.
بانك ملي ايران شعبه . . . . .
تاريخ 1376/5/28
به پيوست تعداد  2قطعه برات  /سفته به مشخصات ذيل جهت وصول ارسال ميگردد.
خواهشمنداست رسيد آنها را روي نسخه دوم اين نامه تأييد و پس از وصول به حساب . . . . . . . . . . . .
شماره  . . . . . . . . . .به نام آقاي الف منظور و هزينه و كارمزد مربوطه را از حساب مزبور برداشت نماييد.
كارمند مسئول نسخه دوم را پس از اعمال كنترلهاي الزم و درج شماره انتظاميامضاء و به مشتري
تحويل ميدهد .براي تخصيص شماره انتظاميبروات وصولي محلي از شمارههاي انتظامي 42221به بعد از
ابتداي سال شروع و در طول سال مورد استفاده قرار ميگيرد .مثالً چنانچه شماره بروات وصولي محلي
شعبه به شماره  42522رسيده باشد ،شماره مسلسل انتظاميبروات واگذاري  42521و  42522در نسخههاي
فرم  1123درج ميگردد .سپس كارمند مسئول بروات ،سفته و برات فوق را جهت تحرير فرم نمونه 1112
به مسئول ذيربط تحويل داده و در نهايت تسليم متصدي برات ميگردد 1.پس از كنترل و امضاء فرمها،
نسخ اول و دوم به اصل برات و سفته الصاق و متصدي پرتفوي ،برات را به تحصيلدار تحويل داده تا جهت
قبولي به رويت براتگير برساند و از او امضاء اخذ نمايد .پس از اعالم قبولي ،بروات را به ترتيب سررسيد
در پرتفوي قرار داده و از روي نسخه سوم فرم نمونه  1112عمليات حسابداري ذيل صورت ميپذيرد:
بدهكار :حساب انتظاميبروات وصولي محلي
سفته شماره  42521به سررسيد  1373/6/28بهمبلغ  1.222.222ريال
سفته شماره  42522به سررسيد  1373/7/32بهمبلغ  2.222.222ريال
بستانكار :طرف حسابهاي انتظامي

 3.222.222ريال

واگذارنده بايد دستورخود را ذيل فرم  1123قيدنموده وروي كلمههايزائد خط بكشد.

 1در حال حاضر شعب با استفاده از تصويرهاي برات واگذاري به تعداد مورد نياز ،از فرم نمونه  1112استفاده نمينمايند.
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 -2بروات وصولي عهده شهرستانها :
بروات و سفته هايي را گويند كه محل اقامت واگذارنده و متعهد آن در دو شهر مختلف باشد .در
مورد بروات وصولي عهده شهرستانها نحوه عمل متصدي باجه همانند بروات وصولي محلي است كه
براساس فرم نمونه  1123بروات را تحويل ميگيرد ،ولي بجاي تكميل فرم نمونه  1112از فرم نمونه 1112
كه در  8نسخه تهيه شده استفاده ميگردد .چهار نسخه اول فرم مزبور در شعبه مبدأ نگهداري ميشود .كه
نحوه عمل همانند بروات وصولي محلي است با اين تفاوت كه ترتيب نگهداري آنها در پرتفوي بر اساس
شمارههاي انتظامي بروات ميباشد .چهارنسخه بعدي به انضمام بروات جهت وصول با پست سفارشي به
شعبه مقصد ارسال ميگردد .شعبه مقصد (واحد وصولكننده) پس از وصول وجه بروات با صدور سند
مركز (نمونه  )1214به شرح زير در سيستم طرح مكانيزه حساب مركز عمل نمايد:
الف -واحد وصول كننده /شعبه مقصد
بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتري
بستانكار :حساب مركز -اعالم وصول بروات شهرستانها -صادره
سند فوق ميبايستي در سيستم طرح مكانيزه حساب مركز ثبت گردد.
ب -واحد واگذارنده /شعبه مبدأ
واحد واگذارنده ميبايست با دريافت دورنگار حاوي اطالعات مبلغ ،شماره برات ( 55221به بعد)،
عدد رمز ،تاريخ ،شماره سند وساير اطالعات مورد نياز پس از اعمال كنترلهاي الزم وفق دستورعملهاي
مربوطه نسبت به صدور سند حسابداري با استفاده از نمونه  1222اقدام و در نرمافزار طرح انتقال مكانيزه
حساب (باتوجه به شماره برات وسند) تحت سرفصلهاي ذيل ثبت مينمايد:
بدهكار :حساب مركز -اعالم وصول بروات شهرستانها -وارده
بستانكار :حساب واگذارنده
توضيح :ضمناً كارمزد وصول بروات وصولي طبق تعرفه از حساب واگذارنده برداشت و به حساب
كارمزد دريافتي منظور خواهدشد .همچنين شعب مبدأ و مقصد نسبت به ورود و خروج حسابهاي
انتظاميدر كليه حاالت اقدام مينمايند.
پايان هرماه در دفتر تراز فهرستي از سررسيد نامههاي موجود با قيد شماره ،سررسيد و مبلغ بروات
تهيه و پس از مطابقت با بروات موجود در پرتفوي جمع زده ميشود.
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 -3بروات دريافتي از شهرستانها (وصولي و تضميني آنها)
بروات و سفتههاي عهده شهرستانها ،كه همراه با  4برگ آخر فرم  1112براي وصول به شعب
مربوطه وارد ميشوند ،ابتدا با اوراق ضميمه مقابله و پس از اطمينان از مطابقت روي كليه نسخ فرم شماره
انتظاميبروات دريافتي از شهرستانها قيد ميگردد( .شماره انتظاميبروات دريافتي از شهرستانها از شماره
 85221شروع ميگردد).
نسخههاي فرم نمونه  1112بهشرح ذيل مورد استفاده قرار ميگيرد:
 -1نسخه پنجم :به اصل برات يا سفته ضميمه ميشود و به عنوان سند خروج از حساب انتظاميمورد
استفاده قرار ميگيرد.
 -2نسخه ششم :آگهي به براتگير است كه براي او ارسال ميگردد.
-3نسخه هفتم :براي ورود به حساب انتظاميو سررسيدنامه به كار ميرود.
 -4نسخه هشتم :دفتر رونوشت است.
وصول اين قبيل بروات مانند بروات وصولي محلي است با اين تفاوت كه به جاي بستانكار نمودن
حساب جاري مشتري بابت وجه برات ،حساب شعبه واگذارنده از طريق حساب مركز به وسيله صدور سند
به مبلغ برات بستانكارميشود و سند مذكور به صورت دورنگار ارسال ميگردد.

 -8-2-2بروات تضميني
برواتي هستند كه بانك آنها را طبق قراردادي به عنوان تضمين بازپرداخت تسهيالتي كه در اختيار
مشتري قرارميدهد ،دريافت مينمايد .بهعنوان مثال اگر بانك از مشتري كااليي را پيشخريد نمايد
(معامالت سلف) به منظور حسن اجراي قرارداد سفتهاي به عنوان تضمين اخذ مينمايد تا چنانچه در موعد
مقرر مشتري كاال را تحويل ندهد ،بانك بتواند از طريق بروات تضميني كه در اختيار دارد ،حقوق خود را
مطالبه نمايد .بروات تضميني خود بر دونوع ميباشند:
 -2بروات تضميني محلي

مشابه بروات وصولي محلي است كه به بروات تضميني تبديل ميشود و به جاي فرم نمونه  1112از
فرم نمونه  1111استفاده ميگردد.
 -2بروات تضميني عهده شهرستانها

مشابه بروات وصولي عهده شهرستانها بوده كه به تضميني تبديل ميگردند و به جاي فرم نمونه
 1112از فرم نمونه  1113استفاده ميشود.
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توضيح :الزم به ذكر است بروات تضميني كالً عندالمطالبه و با واخواست بوده و در خصوص
محاسبه زمان  9روزه مهلت قانوني براي واخواست ،تاريخ ابالغ اظهارنامه به بدهكار مبناي محاسبات قرار
ميگيرد.

-8-2-3بروات خريداري (خريد دين)
بروات خريداري كه اكنون تحت عنوان خريد دين (خريد اسناد تجارتي) مورد بحث قرار ميگيرند،
اسنادي هستند كه مفاد آنها بايد حاكي از انجام يك معامله تجاري يا يك دين واقعي باشد كه مشتري
قبل از سررسيد با پشت نويسي به بانك منتقل و بانك آن را به قيمت كمتر از مبلغ اسميخريداري
مينمايد .بروات خريداري دو نوع ميباشند:
 -2بروات خريد دين محلي

سفته و براتي را گويند كه متعهد يا براتگير آن در همان محل واگذارنده بوده و بانك آن را
خريداري نمايد.
 -2بروات خريد دين عهده شهرستانها

سفته و براتي است كه محل واگذارنده و محل پرداخت در دوشهر مختلف باشد و بانك آن را
خريداري نمايد .چنين براتي در شهرستان محل وصول ،تحت سرفصل (دريافتي از شهرستانها -خريداري
آنها) نگهداري ميشود.
 -3بروات دريافتي از شهرستانها و خريداري آنها

سفته و براتي كه محل واگذارنده و محل پرداخت آنها در دو شهر مختلف باشد ،در شعبه مقصد تحت
اين عنوان ثبت و ضبط ميگردند.
توجه :الزم به ذكر است در خصوص بروات خريداري در كليه حاالت فوق ،چنانچه اسناد مورد
خريداري برات باشد ،بانك ملزم به خريد برواتي است كه قبالً به قبولي براتگير رسيده باشد.
عمليات حسابداري
بدهكار :حساب خريد دين

(بهمبلغ اسميسفته /برات)

بستانكار :حساب جاري واگذارنده (فروشنده)

معادلمابهالتفاوتمبلغاسميودرآمدبانك

بستانكار :حساب درآمد معامالت

مابهالتفاوتمبلغحاصلازخريددين(مبلغاسميوخريد)
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وجه بروات خريد دين توسط بانك پرداخت گرديده ،لذا اسناد انتظاميصادر نمي شود 1و در هنگام
سررسيد پس از وصول به بستانكار حساب خريد دين منظور خواهدشد.
بدهكار :حساب صندوق  /جاري متعهد

بهمبلغ اسميخريد دين

بستانكار :حساب خريد دين
چنانچه وجه آن توسط شعبهاي غير از شعبه واگذارنده وصول گردد ،پس از اعالم وصول آن شعبه و
كشف رمز به حساب خريد دين منظور خواهد شد.
چنانچه برات واخواست گردد :
بدهكار :حساب اسناد تجاري واخواست شده

بهمبلغ اسميسفته  /برات

بستانكار :حساب خريد دين

بهمبلغ اسميسفته  /برات

 -8-20نگهداري اسناد سررسيد آينده به طور اماني و وصول آنها
به منظور حفظ و نگهداري اسناد مذكور مقرّرگرديد از ابتداي سال  1375اسناد سررسيد آينده محلي
را در حساب انتظاميبروات وصولي محلي و اسناد سررسيد آينده عهده شهرستانها را در حساب
انتظاميبروات وصولي عهده شهرستانها ثبت نمايند .همچنين هنگام دريافت اسناد مذكور از شهرستانها
آنها را درحساب انتظاميبروات دريافتي از شهرستانها – وصولي و تضميني آنها ثبت و پس از وصول
نسبت به خروج آنها از حسابهاي انتظامياقدام نمايند.
در بانك ملي براي انواع بروات ،شمارههاي انتظاميزير درنظر گرفته شده است:
وصولي محلي

()42221

تضميني عهده شهرستانها

()172221

وصولي عهده شهرستانها

()55221

خريد دين محلي

()652221

دريافتيازشهرستانها(وصوليوتضمينيآنها)

()85221

خريد دينعهدهشهرستانها

()692221

تضميني محلي

()132221

دريافتيازشهرستانهاخريداريآنها

()75221

توجه :تخصيص شمارههاي انتظاميفوق در شعب بزرگ كه با حجم زياد بروات واگذاري مشتريان
مواجه ميباشند ،عمالً امكان پذير نبوده و لذا اين گونه شعب در انتخاب شمارههاي انتظاميمحدوديت
خاصي ندارند.
 1در خصوص بروات خريد دين عهده شهرستانها اسناد انتظاميدر شعبه مقصد صادر ميگردد.
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خودآزمايي بخش هشتـم
 -1اسناد تجاري را تعريف نموده و انواع آنرا بنويسيد.
 -2قانون تجارت سفته را چگونه تعريف نموده است؟
 -3تحرير سفته متضمن چه مراتبي است؟
 -4برات چيست؟
 -5در زمان تحرير برات رعايت چه نكاتي الزامياست؟
 -6ايام تعطيل چه تأثيري بر موعد پرداخت برات يا سفته دارد؟
 -7واژگان ذيل را تعريف نماييد.
الف -براتكش ب -براتگير پ -ذينفع ياگيرنده وجه برات ت -متعهدسفته ث -واگذارنده
 -8منظور از قبول و نكول برات چيست؟
 -9منظور از تاريخ تحرير و تاريخ پرداخت وجه برات چيست؟
 -12وجوه افتراق سفته و برات را بنويسيد.
 -11اهميت سفته و برات در چيست؟
 -12امضاء كنندگان و ظهرنويسان برات چه مسئوليتي دارند؟
 -13انواع ظهرنويسي را مرقوم فرماييد.
 -14پروتست (اعتراض) به چه مفهومياست؟
 -15سفته اي به مبلغ دو ميليون ريال پس از واگذاري به شعبه جم به علت عدم واريز در سررسيد
واخواست گرديده است .مطلوب است عمليات حسابداري مربوطه.
 -16انواع بروات را برحسب وصول آنها چگونه تقسيم بندي مينمايند؟
 -17منظور از بروات وصولي و تضميني چيست؟
 -18انواع بروات تضميني كدامند؟
 -19يك فقره سفته وصولي محلي به مبلغ  5.222.222ريال به شعبه حافظ واگذار گرديده ،چنانچه
وجه سفته در موعد مقرر در شعبه تجريش وصول گردد ،مطلوب است ثبت عمليات حسابداري
در شعب مذكور از مرحله واگذاري تا وصول ،در صورتي كه كارمزد طبق تعرفه دريافت شده
و دستور واگذارنده بدون واخواست مدنظر باشد.
 -22چنانچه سفتهاي به مبلغ هشتادميليون ريال به تعهد آقاي رحمتي ساكن كرمان جهت وصول از
طريق دورنگار و بدون واخواست به شعبه مركزي تهران واگذار گردد و در سررسيد وصول
شده باشد ،اسناد حسابداري مورد نياز در شعب مبدأ و مقصد را بر اساس آخرين تعرفههاي
كارمزد دريافتي و درآمد متفرقه صادر فرماييد.
 -21بروات خريددين را توضيح داده ،انواع آن را ذكر نماييد.
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فرمهاي مربوطه به بخش هشتم
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بخش نـهــم  :پاياپاي چکها و اتاق پاياپاي اسناد بانكي

طبق سنت ،تحصيلداران بانكهاي لندن عادت داشتند هر روز هنگام ظهر يكديگر را در قهوهخانهاي
واقع در خيابان لمباركي لندن مالقاتنمايند .اين گروه مانند افراد ساير اصناف در اين اجتماع در مورد
كار خود و مشكالت حاصله از اين كه ناگزير بودند هر روز در حداقل مدت زمان به تعداد زيادي از
بانكها براي وصول وجه حوالهها و چكها مراجعه نمايند ،گفتگو ميكردند.
شخصي كه متأسفانه هويتش نامعلوم است ،پيشنهادمينمايد كه در مالقاتهاي روزانه هريك از
تحصيلداران ،چكها و حوالههاي عهده بانك خود را از ساير تحصيلداران تحويل گرفته و حوالههاي
عهده بانكهاي ديگر را به تحصيلداران مربوطه تسليم نمايد .در اين صورت بدون اين كه احتياج به رفت
و آمد و مراجعه به هريك از بانكها را داشته باشند ،مستقيماً به بانكهاي خود مراجعه نموده و پس از
تعيين اي ن كه كدام حواله قابل پرداخت و كدام قابل پرداخت نيست مجدداً يكديگر را در قهوهخانه
موردبحث مالقات و بدهي خود را واريز يا طلب خود را وصولكنند و اگر اينمبادله تفاوتي داشته باشد
مابهالتفاوت را نقداً بهطرف ديگر پرداخت نمايند.
بدين ترتيب اولين پايههاي تسويه حساب براساس پاياپاي به نام معامالت كلرينگ و سازمان آن به
نام كلرينگهاوس معروف گرديد.
سالي كه بانكهاي مزبور اين روش را پذيرفتهاند ،دقيقاً معلوم نيست ولي در هر حال بين سالهاي
 1762تا  1772ميالدي بودهاست.
در ايران ،پس از تصويب قانون پولي و بانكي كشور(خرداد  1339شمسي)و تأسيس بانك مركزي ج.ا.ا،
از تاريخ هفتم بهمن ماه  1342شمسي ،اداره كل نظامهاي پرداخت بانكي شروع به فعاليت نمود ودرسال
 1347شمسي ،اتاق پاياپاي اسناد بانكي مستقيماً طبق اساسنامه مدون با شوراي هيئت مديره و هيئت عامل
تأسيس گرديد.
نام اداره پاياپاي اسناد بانكي در سال  1388به اداره كل پاياپاي اسناد بانكي و در سال  1393به اداره
كل نظامهاي پرداخت تغيير نمود.
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 -2-2نحوه وصول چکهاي انتقالي
الف -چكي كه صادركننده و ذينفع چک هر دو در يک بانک حساب دارند:

چنانچه دارنده چك بخواهد مبلغ يك يا چند فقره چك را به حساب خود در همان شعبه منظور
نمايد ،ابتدا ميبايست در ظهر چك درخواست نمايد كه وجه چك را به حساب شماره. . . . . . . . . . . .
اينجانب . . . . . . . . . . . . . . . . .نزد آن بانك واريزنماييد.
سپس ضمن تكميل فرم سه نسخهاي (نمونه  382يا  )385كه توسط متصدي باجه در اختيار وي
گذاشته ميشود با پيوست كردن چك ،آن را به باجه انتقاالت تحويل ميدهد .با توجه به اين كه
پشتنويسي كليه چكها ي انتقالي كه وجه آنها توسط هريك از واحدها وصول و به حساب واگذارنده
منظور ميشود به عهده همان بانك ميباشد ،بنابراين متصديان امور در شعبه واگذارنده موظفند
ظهرنويسي ها و صحت انتقال چك را با نهايت دقت مورد بررسي قرارداده و مشخصات چك را با
مندرجات فرم مقابله نموده ،آنگاه يك برگ از نمونه اشاره شده را به عنوان رسيد موقت به مشتري تحويل
نمايند.
قبل از منظورنمودن وجه چك به حساب مشتري ،ضروري است كليه عملياتي كه براي پرداخت
وجه چك در مباحث قبلي مطرح گرديد ،اعمال و سپس به حساب واگذارنده منظور و رسيد قطعي
تحويل مشتري گردد .چنانچه چك انتقالي به علت عدم موجودي يا به علل ديگر قابل پرداخت نباشد،
واحدها مكلفند با هماهنگي واگذارنده ،طبق مقررات ضمن صدور گواهينامه عدم پرداخت چك ،مراتب
را به اطالع واگذارنده برسانند.
ب – نحوه واگذاري چکهاي ساير بانکها براي وصول توسط ذينفع

چنانچه دارنده چك (ذينفع) بخواهد يك يا چند فقره چك را به حساب خود منظور نمايد ،ابتدا
ميبايست در ظهر چك درخواست نمايد وجه چك را به حساب شماره ...........................اينجانب
 ................................نزد آن بانك واريز نمايند.
واگذارنده الزم است در ظهر چك  /چكهاي واگذاري نسبت به درج مشخصات خود و همچنين
شماره شباي حساب خود اقدام نمايد و سپس با تكميل فرم نمونه ( 382يا  )385همانند آنچه در بند الف
بيان شده ،اقدام به تحويل چك  /چكها به همراه فرم مربوطه به متصدي امور بانكي نمايد .متصدي مربوطه
پس از بررسي همه جانبه متن و ظهر چكهاي واگذاري و مطابقت اطالعات مندرج درآنها بافرم نمونه
( 382يا  )385و اعمال كنترلهاي الزم به منظور احراز اصالت چكها بر اساس عرف بانكداري وفق
ويژگيها ي اعالم شده از سوي اتاق پاياپاي اسناد بانكي اقدام به تحويل رسيد موقت چكها به ذينفع
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مينمايد .براي وصول چك /چكها از طريق سامانه چكاوك الزم است ظهر آنها طبق نمونه اعالم شده به
مهر چكاوك ممهور گردد.
چكهاي واگذاري براي وصول از طريق سامانه چكاوك ميبايست سالم و داراي قابليت اسكن باشند.
بنابراين براي وصول چكهاي فرسوده كه فاقد قابليت فوق بوده ،از طريق مراجعه ذينفع به شعبه عهده
اقدام نمود.
در طرح چكاوك ،اصل چك در شعبه واگذارنده باقي مانده و فقط نسبت به ارسال تصوير متن و ظهر
چك به شعبه عهده ارسال ميگردد .بنابراين مسئوليت اصالت چكهاي دريافتي به عهده شعبه واگذارنده
است كه در اين خصوص بايد مراقبتهاي الزم صورت پذيرد.

 -2-2سامانه چكاوك
با توسعه فناوري اطالعات ،زيرساختهاي اطالعاتي و رواج مبادالت الكترونيكي و با هدف ارائه خدمات
نوين بانكي ،طرح چكاوك در سال  1393راه اندازي شد .سامانه چكاوك در حوزه بانك مركزي تعريف
ميشود و از طريق واسطهاي مختلف به اداره پاياپاي بانك عضو منتقل ميگردد .اين سامانه جايگزين
مبادله الشه چك بين بانكها در اتاق پاياپاي اسناد بانكي گرديده است .
ارسال اطالعات چكها از طريق سامانه چكاوك
متصديان ذيربط پس از دريافت چكهاي واگذاري مشتريان با ورود به سامانه چكاوك 1،تصوير متن و
ظهر چكها را پس از ورود به پنجره مربوط به اطالعات منعكس و كليه فيلدهاي مربوطه را طبق اطالعات
مندرج در متن و ظهر چك تكميل مينمايند .يكي از نكاتي كه بايد مورد توجه قرار گيرد ،ثبت صحيح
كد شعبه عهده ميباشد .در صورتي كه كد شعبه نامشخص يا ناخوانا باشد كد  9999درج ميگردد .در
مورد چكهايي كه داراي شماره شبا ميباشند ،شماره شبا به صورت كامل و صحيح درج شده و درصورتي
كه چك فاقد شماره شبا باشد ،شماره حساب متعهد ثبت ميگردد .همچنين الزم است شماره شباي ذينفع
چك نيز در فيلد مربوطه ثبت شود در مورد وصول و واريز چكهاي واگذاري عهده ساير بانكها به
حسابهاي غير متمركز و انتقال به سرفصل مطالبات معوق در پنجره ورود اطالعات ،فيلد مربوط به شماره
حساب ذينفع به صورت  IR810170000000000026403602به نام بانك ملي ايران تكميل شود.
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در تكميل فيلدهاي اطالعاتي چكهايي كه داراي مهر برجسته و هولوگرام ميباشند ،بايستي گزينه «چك
با مهر برجسته ميباشد» انتخاب گردد.
با توجه به اينكه تصوير چكها و اطالعات مربوط به آنها براي شعبه عهده چك(مقصد) ارسال ميگردد،
لذا امكان اصالح اطالعات براي شعبه مقصد وجود ندارد .بنابراين هنگام تكميل فيلدهاي اطالعاتي بايد
دقت الزم صورت پذيرد تا از عودت چكها به علت مغايرت و تبعات آن از جمله نارضايتي مشتريان،
جلوگيري بعمل آيد.
پس از ارسال اطالعات چكها از طريق سامانه چكاوك اصل چكها به انضمام نمونه 382و  385تا زمان
اعالم وصول يا برگشت چك ،زير كليد مسئولين شعبه نگهداري ميشود.
دريافت فايلي چكهاي واگذاري (در شعبه مقصد)
شعبه با مراجعه به كارتابل چكها كه الزم است در طول روز به صورت متناوب صورت پذيرد ،نسبت به
دريافت چكهاي عهده خويش و چاپ و ذخيره سازي فايل  pdfآن اقدام مينمايد.
دراين هنگام مي بايست اطالعات مندرج در متن تصوير چك با اطالعات موجود در سامانه بدقت مورد
كنترل و بازبيني قرار گيرد و درصورت بروز مغايرت نسبت به برگشت چك با اعالم كد خطاي مربوط
اقدام گردد .متصدي مربوطه پس از اطمينان از مطابقت فيلدهاي اطالعاتي با تصوير چك موظف است با
ورود به سيستم متمركز (سيبا) اقدام به برداشت وجه چك از حساب مشتري نمايد .دراين صورت وجه
چكهاي (عادي) به سرفصل  hs26منتقل ميگردد و به منظور اطمينان از صحت عمليات ،وجه سند
واريزي بابت اين قبيل چكها به سرفصل فوق با تابلوي چكهاي عادي وصولي در سامانه چكاوك كه در
قسمت تابلوي بانك قرار گرفته كنترل و سپس به حساب مذكور واريز مي گردد.
در صورتي كه حساب فاقد موجودي يا داراي كسر موجودي باشد ،نسبت به برگشت چك اقدام خواهد
شد .در خصوص چكهايي كه منتج به صدور گواهينامه عدم پرداخت ميگردد ،در حال حاضر به علت
عدم وجود ارتباط بين سامانه چكاوك و سيستم فعلي شعبه و به منظور انعكاس اطالعات چك برگشتي در
حساب مشتري و ارسال آن به بانك مركزي ج.ا.ا ميبايست عالوه برصدورگواهينامه عدم پرداخت چك
در سامانه چكاوك ،مطابق روال جاري گواهينامه عدم پرداخت چك در سيستم شعبه نيز صادر و صرفاً
يك نسخه چاپي تهيه و در شعبه نگهداري گردد .به اين ترتيب از ارسال الشه گواهينامه عدم پرداخت به
شعبه واگذارنده خودداري ميشود.
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دراين صورت شعبه عهده در مورد چكهاي دريافتي ميتواند  3گزينه را انتخاب نمايد:
 .1در صورت وصول چك گزينه تاييد انتخاب ميگردد.
 .2در صورت برگشت چك گزينه برگشت چك انتخاب و دليل برگشت چك و اطالعات مندرج
در فرم گواهينامه عدم پرداخت در سيستم تكميل خواهد شد.
 .3در صورت بروز مغايرت در اطالعات موجود در سامانه و تصوير متن چك با ذكر دليل گزينه
عودت ،انتخاب ميگردد.
به دليل عدم امكان اصالح مبلغ دراين سيستم ميبايست هنگام دريافت تصوير چك مبلغ دريافتي
تطبيق داده شده و در صورت وجود مغايرت با كد خطاي مربوطه برگشت اعالم گردد .همچنين در
هنگام واگذاري چك نيز در ثبت مبلغ چك دقت كافي اعمال گردد.
دريافت فايل وصوليها (در شعبه واگذارنده)
با مراجعه به گزينه “ فهرست وصول نشدهها ” و انتخاب چكهايي كه داراي عالمت چاپگر ميباشند
چاپ گواهينامه عدم پرداخت چك انجام ميگردد .پس از امضاء و مهر شعبه ،چكهاي برگشتي از
پرتفوي چكهاي واگذاري خارج و پس از ممهور شدن به “مهر برگشتي” به گواهينامه مزبور الصاق تا
به ذينفع چك تحويل گردد .سپس با كليك برروي گزينه واگذاريهاي ناموفق كه نشان دهنده اطالعات
چكهايي است كه توسط شعب به صورت ناقص ارسال شده و توسط بانك مركزي عودت گرديده و به
بانك مقصد ارسال نشده است ،ميبايستي اين چكها مجددا“ با ثبت اطالعات كامل ،ارسال گردد .و
مابقي چكهاي واگذاري را نيز كه وصولي تلقي خواهند شد خارج نموده ،با الصاق به فرم 382و،385
ممهور نمودن متن چكها به ”مهر پرداخت شد“ و پانچ نمودن چكها به نحوي كه به اركان چك و
مندرجات متن و ظهر چك آسيب نرسد در دسته برگه روزانه شعب بايگاني مينمايند.
نكات قابل توجه در مرحله دريافت فايل وصوليها در شعبه واگذارنده
 با عنايت به واريز سيستميوجه چكهاي وصولي به حساب مشتريان ،ضرورت دارد متصديان
ذي ربط با مراجعه به سامانه  http://ch.bmi.ir//chakavakليست چكهاي وصولي را دريافت و
نسبت به مطابقت آن با اصل چكهاي خارج شده از پرتفوي (چكهاي خروجي مرحله چهارم)
اقدام نمايند.
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 به منظور بايگاني نمونه فرم واگذاري به همراه اصل چك ،ضرورت دارد شعب ابتدا رديفهاي
مندرج بر روي ليست دريافتي از سامانه چكاوك را به وسيله نمراتور از شماره  352222به صورت
روزانه شماره گذاري نموده ،شماره مربوطه را بر روي فرم واگذاري وچكهاي متناظر درج
وسپس نسبت به بايگاني آنها در انتهاي دسته برگه روزانه اقدام نمايند .بديهي است به منظور انجام
پيگيريهاي بعدي و دسترسي به چكهاي مذكور ضرورت دارد متصديان ذيربط نسبت به
بايگاني تصوير ليست ياد شده به نحو مقتضي در شعبه اقدام نمايند.
 با توجه به مسئوليت مالي و حقوقي ،شعب واگذارنده ميبايست در حفظ ،نگهداري و ممهور
نمودن چكهاي وصول شده ملي وساير بانكها به مهرهاي مربوطه و نيز بايگاني آنها همانند ساير
اسناد خود اقدام نمايند.
 وجه چكهاي وصولي عهده ساير بانكها كه بايد به سرفصلهاي غيرمتمركز فاقد شماره شبا
واريز گردد ،پس از دو روز كاري به صورت سيستميدر  BATCHشبانه به سرفصل بستانكاران
موقت -اقالم ثبت نشده  )26423622( CR26انتقال مييابد ،در اين صورت شعب پس از دريافت
گزارش  8651و مقايسه و اطمينان از صحت گردش سرفصل با بستانكاران موقت -اقالم ثبت نشده
و جمع مبالغ چكهاي وصولي نسبت به صدور اسناد حسابداري اقدام مينمايند.

اسناد حسابداري صادره در شعب
الف – نحوه صدور اسناد حسابداري براي چکهاي رمزدار بين بانكي
.2هنگام واگذاري چکهاي رمزدار ساير بانکها
بدهكار  :سرفصل پرداخت چك صادره ساير بانكها ()12622222
بستانكار :حساب مندرج در متن چك
توجه :چكهاي بين بانكها فقط به صورت انتقالي عمل گرديده و قابليت پرداخت به صورت نقدي
ندارند ،همچنين پس از اتمام ساعت ارسال چكهاي رمزدار بين بانكي در سامانه چكاوك بايد از واريز
وجوه آنها به حساب مشتريان خودداري گردد.
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.2هنگام دريافت فايل چکهاي رمزدار واگذاري توسط ساير بانکها
بدهكار :سر فصل چكهاي صادره فروخته شده ()23122222
بستانكار :سر فصل بستانكاران داخلي پاياپاي چكها ()26222325
.3هنگام دريافت فايل وصوليها
بدهكار :سرفصل بستانكاران داخلي پاياپاي چكها ()26222325
بستانكار :سر فصل پرداخت چك صادره ساير بانكها()12622222
بدهكار/بستانكار :سرفصل مركز وارده
سند مركز مربوط به چكهاي رمزدار از سامانه  http://ch.bmi.ir//chakavakبه صورت روزانه دريافت
و سرفصلهاي فوق تسويه ميگردد.

ب – نحوه صدور اسناد حسابداري براي چکهاي واگذاري
 -2هنگام دريافت فايل چکهاي واگذاري توسط ساير بانکها

بدهكار :حساب جاري مشتريان (چكهاي عادي)
بستانكار :حساب بين بانكها – حساب آنها – چكاوك (hs26)27329227
سر فصل  hs26مي بايست با تابلوي عادي وصولي كه در سامانه چكاوك قسمت تابلوهاي بانك
قرار گرفته مقايسه و پس از اطمينان از صحت عمليات ،سند مربوطه صادر شود.
 -2هنگام دريافت فايل وصوليها
بدهكار  :حساب بين بانكها – حساب ما – چكاوك(()2329227كد )291
بستانكار :حساب جاري مشتريان)26423622( CR26 /
سند فوق به صورت سيستميصادر ميگردد.
-3واريز چکهاي عهده ساير بانکها به سرفصلهاي غير متمركز فاقد شماره شبا
بدهكار  :سرفصل بستانكاران موقت -اقالم ثبت نشده در سامانه چكاوك ()CR26
بستانكار  :سرفصل حساب واسطه ()DC01
بدهكار  :سرفصل حساب واسطه ()12152121
بستانكار  :سرفصل غيرمتمركز مربوطه.
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متصديان ذي ربط موظفند هر روز گردش بدهكار سرفصل بستانكاران موقت – اقالم ثبت نشده
( (CR26را با گردش بستانكار سرفصل مذكور در روز كاري قبل در گزارش  8651مقايسه و از
يكسان بودن گردش بدهكار و بستانكار سرفصل يادشده اطمينان حاصل نمايند .همچنين مسئولين
واحدها نيز ميبايد عالوه بر اطمينان از يكسان بودن گردش بدهكار و بستانكار سرفصل مذكور در
دو روز كاري متوالي ،بر واريز به موقع و صحيح وجوه وصولي به حسابهاي غيرمتمركز نظارت
مستمر معمول نمايند و در صورت وجود مغايرت نسبت به رفع آن اقدام نمايند.

رفع مغايرتهاي سامانه چكاوك
به داليل مختلفي ممكن است مغايرتهايي در سامانه چكاوك به وجود آيد ،به منظور كنترل و كشف
مغايرتهاي احتمالي در رابطه با چكهاي عادي ،الزم است متصدي مربوطه گردش بستانكار  2روز
متوالي سرفصل  27329227را مورد بررسي قرار دهد كه در اين صورت جمع آنها بايد معادل مانده پايان
روز دوم در اين سرفصل باشد .بنابراين در صورت وجود هرگونه مغايرت الزم است ارقام چكها با رقم
ثبت شده در فيلد مربوطه مطابقت داده شده و طبق آنچه در ذيل بيان شده است ،نسبت به رفع مغايرت
اقدام گردد.
 -1چنانچه به هنگام ارسال چك ،مبلغ آن در فيلد مربوطه كمتر از مبلغ واقعي ثبت گردد و كاربر شعبه
بانك عهده (گيرنده چك) نيز چك را وصولي اعالم نمايد ،در اين صورت به منظور رفع مغايرت و
دريافت مبلغ ما بهالتفاوت از بانك واگذارنده ،بايستي شعب با اداره نظامهاي پرداخت مكاتبه نموده و
اداره نظامهاي پرداخت ،طي فرآيندي كه ممكن است طوالني و باعث نارضايتي مشتريان گردد ،مبلغ
مابهالتفاوت را طي سند مركز به شعبه مربوطه ارسال نمايد ،در اين صورت شعبه با دريافت سند نسبت
به واريز مبلغ مابه التفاوت چك به حساب مشتري طبق سند حسابداري زير اقدام مينمايد:
بدهكار  :حساب مركز وارده 12122121
بستانكار  :حساب واسطه 12152121
بدهكار  :حساب واسطه 12152121
بستانكار  :حساب سيباي مشتري
 -2در حالت قبلي ،چنانچه مبلغ آن در فيلد مربوطه بيشتر از مبلغ واقعي چك ثبت گردد و كاربر شعبه
بانك عهده نيز چك را وصولي اعالم نمايد ،دراين صورت مبلغ مابهالتفاوت از حساب مشتري
برداشت و طي سند مركز به اداره نظامهاي پرداخت ارسال ميگردد.
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 -3چنانچه مبلغ چكها ي عهده شعب در فيلد مربوطه كمتر از مبلغ واقعي چك باشد و كاربر شعبه نيز
چك را وصولي اعالم نمايد ،در اين صورت مبلغ مابهالتفاوت طي سند مركز به اداره نظامهاي
پرداخت ارسال ميگردد.
بدهكار  :حساب بين بانكها – حساب آنها – چكاوك (hs26)27329227
بستانكار  :حساب مركز صادره
 -4چنانچه به هنگام دريافت چك مبلغ آن در فيلد مربوطه بيشتر از مبلغ واقعي چك باشد و كاربر شعبه
نيز چك را وصولي اعالم نمايد ،در اين صورت مانند مورد اول مبلغ مابهالتفاوت طي سند مركز
بايستي از اداره نظامهاي پرداخت دريافت و سند حسابداري زير ثبت گردد:
بدهكار  :حساب مركز وارده
بستانكار  :حساب بين بانكها – حساب آنها – چكاوك (hs26)27329227
 -5اگر مبلغ چك از حساب مشتري برداشت ،ليكن در تعيين وضعيت چكهاي دريافتي گزينه برگشت يا
عودت انتخاب گرديده باشد ،در اين صورت از بانك مربوطه درخواست ميشود تا نسبت به ارسال
مجدد چك اقدام نمايد.
 -6چنانچه براي چك گواهينامه عدم پرداخت صادر ،ليكن در تعيين وضعيت چكهاي دريافتي گزينه
قبولي انتخاب گرديده باشد ،در اين صورت مكاتبات اداري به منظور دريافت مبلغ چك صورت
مي پذيرد.
 -7اگر به هر دليلي كاربر شعبه چكهاي عهده را تعيين وضعيت ننمايد ،در اين صورت بعد از ساعت
اعالمي ،تماميچكها به صورت سيستميقبولي تلقي ميشود .لذا در صورت عدم موجودي اين
چكها مكاتبات اداري به منظور دريافت مبلغ چك انجام ميگردد.
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خودآزمايي بخش نهـم
 -1چنانچه مجموع چكهاي دريافتي ساير بانكهاي شعبه كالج 22فقره به مبلغ  525،222،222ريال
و تعداد چكهاي واگذاري مشتريان آن واحد جهت وصول تعداد  15فقره به مبلغ
 322،222،222ريال باشد .مطلوب است ثبت اسناد حسابداري صادره در شعبه در صورتي كه
مبلغ  15،222،222ريال از چكهاي ارسالي برگشت شده باشد.
 -2چنانچه مجموع چكهاي صادره فروخته شده بانك دريافتي از ساير بانكها  3فقره به مبلغ
 652،222،222ريال و تعداد چكهاي رمزدار صادره ساير بانكها جهت واريز به حساب مشتريان
بانك  2فقره به مبلغ  322،222،222ريال باشد ،مطلوب است ثبت اسناد حسابداري صادره هنگام
واگذاري چكهاي رمزدار و هنگام دريافت فايل وصوليها در طرح چكاوك .
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فرمهاي بخش نهم
 شعبه. . . . . . .تاريخ13. . . . . . . . .:
وجه .. . . .برگ چك /چكهاي مشروحه زير را پس از وصول به حساب تعيينشده ذيل منظورفرماييد:

شماره حساب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .نام صاحب حساب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نشاني صاحب حساب  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:تلفن. . . . . . . . . . . . . .:

تاريخ

شماره چك

شماره حساب

بانك /شعبه

مبلـغ

برگ  - 1سند حسابداري

تاريخ واريز به حساب13 . . . . . . . . .

نمونه  122222 – 385د  152ب – 1385/6

جمع

پس از كسر وجه چك /چكهاي
برگشتي
مبلغ به حروف  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ريال
.وصول و به حساب فوق منظورگرديد

بانك ملي ايران – شعبـه. . . . . . .
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امضاء مشتري
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بخش دهـم  :اموال منقول (اثاثيه)
 -20-2تعريف
تمامي لوازم و وسائط نقليه كه براي شعب يا ادارات خريداري ميشوند ،جزء اثاثيه آن واحد يا اداره
محسوب ميگردند.
اثاثيه خريداري شده يا دريافتي از اداره مركزي يا ساير واحدها كه بهاي آنها  822.222ريال يا
بيشترباشد ،در حساب اموال منقول (اثاثيه) ثبت ميگردد ،ليكن بهاي لوازم كمتر از  822.222ريال از محل
هزينه كل پرداخت و در حساب انتظامياثاثيه متفرقه ثبت و نگهداري ميگردد ،مشروط بر آنكه حداقل
عمر مفيد آن سه سال باشد.
براساس دستورعمل اداره كل حسابداري و بودجه 1اموال در حكم مصرفي به شرح ذيل ميباشد:
 -1انواع مصالح ساختماني و همچنين اموالي كه جهت نصب در ساختمان و تأسيسات خريداري
ميشود و پس از نصب عرفاً و برابر مقررات جزء بنا و يا تأسيسات محسوب ميگردند.
 -2انواع الستيكهاي خودرو
 -3لوازم يدكي به طور اعم
 -4انواع تشك ،پتو ،بالش  ،ملحفه و نظاير آن
 -5انواع باتري
 -6لوازم مورد مصرف در شبكههاي آب و فاضالب ،برق ،گاز ،مخابرات و نظاير آن
 -7انواع پوشاك ،كفش و دستكش ،چمدان ،ساك ،كيف دستي و نظاير آن
 -8انواع لوله و شيشههاي آزمايشگاهي و انواع كفپوش و پرده
 -9انواع ميز ،صندلي و تخته سياه يا سفيد مورد استفاده در كالسهاي درسي
 -12انواع نوار ،فيلم و ديسكت (نوار خام)
 -11انواع ابزار و لوازم كار از قبيل آچار ،چكش ،بيل ،كلنگ ،مته برقي ،فرقون ،سطل و نظاير آن
 -12نهال و مواد خام
نحوه نگهداري حسابها و عمليات حسابداري مربوط به خريد ،انتقال ،فروش و حساب ذخيره
استهالك اثاثيه به شرح ذيل ميباشد:

 1نامه عموميشماره  94274مورخ  1394/5/12اداره كل سازمان و روش ها
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 -20-2عمليات حسابداري
الف -هنگام خريد يا دريافت اثاثيه
بدهكار :حساب اموال منقول (اثاثيه) به مبلغ خريد
بستانكار :حساب مركز يا صندوق  /جاري و . . .به مبلغ خريد
چنانچه اثاثيه توسط اداره كل كارپردازي خريداري شود ،سند آن از طريق اداره كل حسابداري و
بودجه و در صورت خريد توسط اداره امور شعب متبوع از طريق شعبه اصلي (يا شعب ديگر) زير نظر
اداره امور شعب صادر ميگردد.
ب -نحوه ثبت اثاثيه در دفتر موجودي اثاثيه
كليه اثاثيه و لوازم اداري و وسائط نقليه اعم از مستهلك شده يا نشده در دفتر موجودي اثاثيه به
ترتيب شماره پالك ،ثبت و آنهايي كه به علل مختلف از حساب خارج ميگردند پس از تنظيم
صورت مجلسي كه به امضاي مسئولين واحد رسيده باشد ،با مشخصات كامل آنها در ستون خروج اثاثيه
در دفتر مذكور ،ثبت ميشود.
به اين ترتيب مابهالتفاوت جمع گردش بدهكار و بستانكار دفتر موجودي اثاثيه بايد همواره با مانده
حساب اموال منقول (اثاثيه) مطابقت داشته باشد .بديهي است در پايان هرسال پس از مطابقت عمليات با
مانده دفتر كل حساب اثاثيه را بسته و بدون نياز به تعويض دفتر ،مانده حساب را به اول صفحه بعد منتقل و
عمليات سال آينده را با رعايت شماره رديف و پالك اثاثيه و بعد از رقم منتقل شده از سال قبل ثبت
مينمايد.
توضيح :اثاثيه اداري ،تجهيزات رايانهاي ،وسائط نقليه و موتور سيكلت متعلق به بانك براساس ماده 151
قانون مالياتها در پايان هر سال براساس معيارهاي زير مستهلك ميگردند:
 -اثاثيه اداري 12 :ساله به روش مستقيم

1

 -تجهيزات رايانهاي 12 :ساله و  2ساله به روش مستقيم

 1در اين روش كه مورد استفاده در اكثر قريب به اتفاق مؤسسات ميباشد ،هرسال مبلغ ثابتي به حساب هزينه استهالك منظور ميگردد:
ارزش دارايي
10

= هزينه استهالك ساليانه
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 -وسائط نقليه (خودرو) %25 :به روش نزولي

1

 موتور سيكلت %35 :به روش نزولي دستگاههاي كنترل امضاء ،ماژول و روتر اسكناس شمار ،نوبتدهي ،چكزني ،پولشمار4 :سال بهروش مستقيم
 دستگاههاي خودپرداز ( ،)ATMكارتخوان ( ،)POSصدور كارت ،پين پد (،)Pin Padوب كيوسك ( 5 :)Web Kioskسال به روش مستقيم
 دستگاههاي سورتر ،تست اسكناس و پرفراژ چكزني 6 :سال به روش مستقيمپ -هنگام احتساب ذخيره استهالك
بدهكار :حساب سود و يا زيان
بستانكار :حساب ذخيره استهالك اموال منقول (اثاثيه)
محاسبه ذخيره استهالك و نحوه صدور سند مربوط
مثال -2چنانچه اثاثيه اداري به مبلغ  922.222ريال خريداري گردد و هزينه استهالك به صورت مستقيم
و ده ساله محاسبه گردد ،خواهيم داشت:
900.000
=92.222
10

= هزينه استهالك سال اول

بدهكار :حساب سود و زيان (هزينه استهالك اثاثيه)

 92.222ريال

بستانكار :حساب ذخيره استهالك اموال منقول( اثاثيه)

 92.222ريال

مثال -2درصورت تحويل خودرو به مبلغ  122.222.222ريال به اداره امور الف ،نحوه صدور اسناد و
ميزان هزينه استهالك سالهاي اول و دوم به شرح زير خواهد بود:
صدور سند:
بدهكار :حساب اموال منقول (اثاثيه)

 122.222.222ريال

بستانكار :حساب مركز (اداره كل حسابداري ،بودجه و آمار)

 122.222.222ريال

 1نحوه محاسبه هزينه استهالك به روش نزولي به شرح زير است:
بهاي وسائط نقليه سال اول ×  = %25بهاي وسائط نقليه در سال اول × نرخ = هزينه استهالك سال اول
(ذخيره استهالك سال قبل -بهاي وسائط نقليه) × ( = %25ذخيره استهالك سال قبل -بهاي وسائط نقليه) × نرخ = هزينه استهالك سال دوم
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 =%25 × 122.222.222 = 25.222.222ميزان هزينه استهالك سال اول
بدهكار :حساب سود و زيان (هزينه استهالك اثاثيه)

 25.222.222ريال

بستانكار :حساب ذخيره استهالك اثاثيه

 25.222.222ريال

( = %25 × )122.222.222-25.222.222ميزان هزينه استهالك سال دوم
ريال

 =18.752.222ميزان هزينه استهالك سال دوم

صدور سند:
بدهكار :حساب سود و زيان (هزينه استهالك اثاثيه)

 18.752.222ريال

بستانكار :حساب ذخيره استهالك اثاثيه

 18.752.222ريال

هنگام نقل و انتقال اثاثيه
شعب با رعايت مقررات مربوط به نقل و انتقال و با اطالع و نظر اداره امور شعب متبوع اقدام به نقل
و انتقال اثاثيه مي نمايند .چنانچه اثاثيهاي به مركز يا واحد ديگري ارسال گردد ،اعم از اين كه تمام يا
قسمتي از بهاي آن مستهلك گرديده و يا هنوز قسمتي از بهاي آن مستهلك نشده باشد ،بهاي اثاثيه و
ذخيره استهالك مربوطه با صدور اسناد حسابداري به شرح ذيل به شعبه گيرنده و يا اداره مركزي منتقل و
در دفتر موجودي اثاثيه و دفتر معين در سرفصلهاي مربوطه ثبت خواهدگرديد:
بدهكار :حساب مركز (شعبه گيرنده يا اداره كل حسابداري و بودجه) به مبلغ خريد اثاثيه
بستانكار :حساب اموال منقول (اثاثيه) به مبلغ خريد
بدهكار :حسابذخيره استهالك اموالمنقول (اثاثيه)به مبلغ ذخيره استهالك اثاثيه ارسالي
بستانكار :حسابمركز(شعبه گيرنده يا اداره كل حسابداري و بودجه)بهمبلغذخيرهاستهالكارسالي

در شعبه گيرنده ،اسناد مربوطه عكس عمليات فوق در دفاتر روزنامه و كل ،ثبت و در دفتر موجودي
اثاثيه و دفتر معين برحسب مورد و با توجه به ميزان استهالك در يكي از سرفصلهاي مرتبط ثبت شود.
چنانچه اثاثيهاي به مركز و يا به شعب ديگر فرستاده شود ،ارسال يك نسخه از رونوشت نامه كه
حاوي مشخصات كامل اثاثيه مي باشد همراه با نسخهاي از اسناد صادره كه از حساب اثاثيه و ذخيره
استهالك شعبه مبدأ خارج و در شعبه مقصد به حسابهاي مربوطه وارد ميگردد به اداره كل حسابداري
و بودجه ،ضروري ميباشد.
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هنگام فروش اثاثيه
چنانچه اثاثيهاي با رعايت مقررات مربوطه فروختهشود ،ممكن است سهحالت به شرح ذيل حاصل
گردد:
الف -قيمت اثاثيه كالً مستهلك شده باشد.
ب -قيمت اثاثيه كالً مستهلك نشده و حاصل فروش بيش از مبلغ مستهلك نشده باشد.
پ -قيمت اثاثيه كالً مستهلك نشده و حاصل فروش كمتر از مبلغ مستهلك نشده باشد.
صدور اسناد حسابداري در حالت الف
بدهكار :حساب صندوق يا حساب مشتري به مبلغ فروش اثاثيه
بستانكار :حساب بستانكاران داخلي

به مبلغ فروش اثاثيه

بدهكار :حساب بستانكاران داخلي

به مبلغ فروش اثاثيه

بستانكار :حساب درآمد متفرقه  -ساير

به مبلغ فروش اثاثيه

بدهكار :حساب ذخيره استهالك اثاثيه

به مبلغ بهاي اثاثيه

بستانكار :اموال منقول (اثاثيه)

به مبلغ بهاي اثاثيه

صدور اسناد حسابداري در حالت ب
بدهكار :حساب صندوق يا حساب مشتري به مبلغ فروش اثاثيه
بستانكار :حساب بستانكاران داخلي

به مبلغ فروش اثاثيه

بدهكار :حساب ذخيره استهالك اثاثيه به مبلغ ذخيره استهالك اثاثيه فروخته شده
بدهكار :حساببستانكارانداخلي به مبلغ بقيهبهاي اثاثيهمستهلكنشدهازمحلفروشاثاثيه
بستانكار :حساب اموال منقول(اثاثيه) به مبلغ قيمت تمام شده (خريد) اثاثيه فروخته شده
باقيمانده حاصل فروش اثاثيه به ترتيب ذيل به حساب درآمد شعبه منتقل ميشود:
بدهكار :حساب بستانكاران داخلي -به مبلغ باقيمانده حاصل فروش اثاثيه
بستانكار :درآمد متفرقه -ساير
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صدور اسناد حسابداري در حالت پ
بدهكار :حساب صندوق يا حساب مشتريبه مبلغ فروش اثاثيه
بستانكار :حساب بستانكاران داخلي به مبلغ فروش اثاثيه
بدهكار :ذخيره استهالك اثاثيه به مبلغ ذخيره استهالك اثاثيه فروخته شده
بدهكار :بستانكاران داخلي به مبلغ فروش اثاثيه
بدهكار :هزينه كل كد ( 41231تعمير اثاثيه و لوازم اداري) به مبلغ مابهالتفاوت مجموع ذخيره
استهالك و حاصل فروش اثاثيه فروخته شده با قيمت خريد اثاثيه فروخته شده
بستانكار :حساب اموال منقول (اثاثيه) به مبلغ قيمت تمام شده (خريد) اثاثيه فروخته شده
ضمناً اثاثيه اداري فرسوده ،غيرقابل استفاده و اسقاطي كه قابليت فروش نداشته باشد از محل حساب
ذخيره استهالك مربوطه قابل برگشت ميباشد.
مثال -2ورود اثاثيه:
مقداري اثاثيه اداري به ارزش  1.822.222ريال توسط اداره مركزي در تاريخ  1374/1/5به شعبهاي
جديدالتأسيس فرستاده ميشود .عمليات حسابداري و نحوه نگهداري آن در دفاتر معين و كل به طريق
ذيل ميباشد:
بدهكار :حساب اموال منقول (اثاثيه)

 1.822.222ريال

بستانكار :حساب مركز (اداره كل حسابداري و بودجه)

 1.822.222ريال

اثاثيه ،پالككوبيشده و به ترتيب شماره پالك و با ذكر مشخصات كامل در دفتر موجودي اثاثيه
ثبت ميگردد.
ثبت دفتر معين:
سرفصل اثاثيه خريداري شده با مانده  1.822.222ريال ايجاد ميگردد.
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مثال -2انتقال اثاثيه
حالت اول :چنانچه اثاثيهاي به مركز يا شعبه ديگر ارسال و قيمت تمام شده آن ( 122.222ريال)
تماماً مستهلك شده باشد ،اسناد حسابداري ذيل صادرميگردد:
در شعبه مبدأ:
بدهكار :حساب ذخيره استهالك (اثاثيه)

 122.222ريال

بستانكار :حساب مركز (اداره كل حسابداريو بودجه يا شعبه گيرنده) 122.222ريال
 بابت انتقال ذخيره استهالك يك دستگاه. . . . . . . . . .بدهكار :حساب مركز (اداره كل حسابداريوبودجه يا شعبه گيرنده)  122.222ريال
بستانكار :حساب اموال منقول (اثاثيه)

 122.222ريال

 بابت انتقال يك دستگاه.. . . . . . . . . .در شعبه مقصد:
عمليات حسابداري در شعبه مقصد (گيرنده) عكس عمليات فوق ميباشد.
حالت دوم :اثاثيه از شعبهاي به مركز يا شعبه ديگر ارسال و تماماً مستهلك نشده باشد.
مثال :چنانچه اثاثيهاي به قيمت  122.222ريال خريداري و  42.222ريال آن مستهلك شده باشد،
اسناد حسابداري ذيل صادر ميگردد:
درشعبه فرستنده:
بدهكار :حساب مركز (اداره كل حسابداري و بودجه يا شعبه گيرنده)  122.222ريال
بستانكار :حساب اموال منقول (اثاثيه)

 122.222ريال

بدهكار :ذخيره استهالك اثاثيه

 42.222ريال

بستانكار :مركز (اداره كل حسابداري و بودجه يا شعبه گيرنده)

 42.222ريال

در شعبه گيرنده:
بدهكار :حساب اثاثيه

 122.222ريال

بستانكار :حساب مركز (اداره كل حسابداري و بودجه يا شعبه فرستنده) 122.222ريال
بدهكار :حساب مركز (اداره كل حسابداري و بودجه يا شعبه فرستنده)  42.222ريال
بستانكار :حساب ذخيره استهالك اثاثيه

 42.222ريال

در دفتر معين و در سرفصل اثاثيهاي كه يكسوم آن مستهلك شده ،ثبت ميگردد.
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مثال -3فروش اثاثيه
حالت اول :چنانچه اثاثيهاي به قيمت  152.222ريال خريداري و تماماً مستهلك شده باشد و به
قيمت  62.222ريال فروخته شود ،اسناد ذيل صادر ميگردد:
بدهكار :حساب صندوق يا حساب مشتري 62.222ريال
بستانكار :حساب بستانكاران داخلي -ساير 62.222ريال
بابت فروش اثاثيه. . . . . . . . . . . .
سپس حاصل فروش با صدور سند حسابداري تسويه و اثاثيه موردنظر از حسابهاي اثاثيه و ذخيره
استهالك اثاثيه به طريق ذيل خارج ميگردد:
بدهكار :حساب بستانكاران داخلي -ساير 62.222ريال
بستانكار :درآمد متفرقه -ساير
بدهكار :حساب ذخيره استهالك

 62.222ريال
 152.222ريال

بستانكار :حساب اموال منقول (اثاثيه)  152.222ريال
حالت دوم :چنانچه اثاثيهاي به قيمت  152.222ريال خريداري و  122.222ريال آن مستهلك
شده باشد و به قيمت  72.222ريال به فروش برسد ،خواهيم داشت:
بدهكار :حساب صندوق يا حساب مشتري بهمبلغ فروش اثاثيه 72.222ريال
بستانكار :حساب بستانكاران داخلي -ساير

 72.222ريال

بدهكار :حساب ذخيره استهالك اثاثيه

 122.222ريال

بدهكار :حساب بستانكاران داخلي -ساير

 52.222ريال

بستانكار :حساب اموال منقول -اثاثيه به قيمت تمام شده (خريد) 152.222ريال
سپس باقيمانده حساب بستانكاران داخلي به شرح ذيل تسويه ميگردد:
بدهكار :حساب بستانكاران داخلي -ساير

 22.222ريال

بستانكار :حساب درآمد متفرقه -ساير

 22.222ريال
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حالت سوم :چنانچه اثاثيهاي به قيمت  152.222ريال خريداري و  122.222ريال آن مستهلك
شده باشد و به قيمت  42.222ريال فروخته شود ،اسناد ذيل صادر ميگردد:
بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتري بهمبلغ فروش اثاثيه 42.222ريال
بستانكار :حساب بستانكاران داخلي -ساير

 42.222ريال

سپس اثاثيه موردنظر و ذخيره استهالك آن به شرح ذيل تسويه ميگردد:
بدهكار :حساب ذخيره استهالك اثاثيه

 122.222ريال

بدهكار :حساب بستانكاران داخلي -ساير

 42.222ريال

بدهكار :حساب هزينه كل كد ( 41231تعمير اثاثيه و لوازم اداري)  12.222ريال
بستانكار :حساب اموال منقول -اثاثيه

 152.222ريال
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خودآزمايي بخش دهـم
 -1اثاثيه را تعريف كنيد.
 -2منظور از اثاثيه متفرقه چيست؟
 -3بهاي اثاثيه متفرقه از چه محلي تأمين و در چه حسابي ثبت ميگردد؟
 -4نحوه ثبت اثاثيه را هنگام ورود در دفتر موجودي اثاثيه بهطور مختصر توضيح دهيد.
 -5روشهاي موجود در بانك به منظور احتساب هزينه استهالك را توضيح دهيد.
 -6هزينه استهالك اثاثيه اداري و تجهيزات رايانهاي به چه صورت محاسبه ميگردد؟
 -7روش محاسبه هزينه استهالك دستگاههاي خودپرداز ( ،)ATMوب كيوسك

(Kiosk

 )Webو

دستگاه سورتر ،تست اسكناس و پرفراژ چكزني چگونه است؟
 -8يك دستگاه گوشي تلفن به مبلغ  1.222.222ريال در تاريخ  1382/2/8توسط شعبه فردوسي
خريداري گرديده است .اسناد حسابداري مربوط به خريد اثاثيه را صادر نماييد.
 -9در شهريور ماه سال  1378رايانهاي به مبلغ  6.222.222ريال توسط اداره امور شعب جهت شعبه الف
بنا به درخواست ارسال شده است .در صورتي كه در آبان ماه سال  1379نيز يك دستگاه يخچال به
مبلغ  1.222.222ريال توسط شعبه به صورت نقدي خريداري شده باشد ،مطلوب است محاسبه ذخيره
استهالك و صدور كليه اسناد حسابداري مربوطه.
 -12شعبه سپند در تاريخ  1382/3/3تعداد دو دستگاه يخچال هريك به مبلغ  6.222.222ريال خريداري
نموده است ،چنانچه شعبه يادشده در تاريخ  1381/4/5يكي از يخچالها را به علت معيوب بودن به
مبلغ  4.722.222ريال و در تاريخ دوم مهرماه همان سال ،يخچال ديگر را به علت فرسوده بودن به
مبلغ  1.222.222ريال با كسب مجوز از اداره امور متبوع در محل به فروش برساند ،مطلوب است
صدور اسناد حسابداري تا مرحله تسويه.
 -11در تاريخ  1378/6/32تعداد يك دستگاه كولر گازي به مبلغ  2.422.222ريال توسط شعبه بازار
خريداري شده است .چنانچه اثاثيه مذكور ،به علت عدم نياز شعبه در پايان بهمن ماه همان سال به
شعبه سعدي منتقل گردد ،مطلوب است صدور اسناد حسابداري در هر دو شعبه.
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بخش يازدهم  :دفتر روزنامه و دفتر كل -وظايف كاربران در شعب

 -22-2دفتر روزنامه
طبق ماده  7قانون تجارت ،دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات ،ديون ،دادو
ستد تجارتي و معامالت راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد ،فروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع
واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسميكه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي
خود برداشت ميكند در آن دفتر ثبت نمايد.

 -22-2دفتر كـل
طبق ماده  8قانون تجارت ،دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معامالت را حداقل هفتهاي
يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخيص و جدا نموده ،هرنوعي را در صفحه
مخصوصي از آن دفتر به طور خالصه ثبت كند.

 -22-3دفتر روزنامه در بانک
در بانكها ،عملياتي كه در روزنامه ثبت ميشود ،عمدتاً مربوط به داد ستدهاي مالي بانك با
مشتريان است و به دليل حجم باالي عمليات و به منظور انتخاب بهترين روش براي ثبت اسناد در روزنامه،
اسناد را تقسيم بندي نموده ،سپس خالصهگيري و در دفتر روزنامه كل ثبت مينمايند ،تقسيمبندي روزنامه
كل به شرح زير است:
الف -روزنامه نقدي
ب -روزنامه انتقالي
الف -روزنامه نقدي
كليه اسنادي كه به واسطه آنها توسط متصديان امور بانكي وجوهي دريافت يا پرداخت ميگردد،
اسناد نقدي ناميده ميشوند .ثبت اين گونه اسناد دربانك در روزنامهاي تحت عنوان روزنامه نقدي انجام
ميگردد.
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ثبت روزنامه نقدي و انتقالي به روش قديم:

در گذشتهاي نه چندان دور ،ثبت اين اسناد با توجه به نوع حساب (قرضالحسنه جاري ،قرضالحسنه
پسانداز ،سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت و ). . .تفكيك شده و سپس طي مراحل ذيل انجام مي شدند:
 -1ابتدا كليه اسناد بر حسب سرفصلهاي فوق تفكيك و طي روز به وسيله ماشين شمارهزني
(نمراتور) به جهت ثبت در دفتر روزنامه شماره زده شده كه اين شمارهها ،شماره برگه اطالق ميگرديد.
 -2آن گاه اسناد بدهكار را در ستون بدهكار و اسناد بستانكار را در ستون بستانكار فرم روزنامه
نقدي (نمونه  )363ثبت نموده ،براي هرنوع حساب يك صفحه يا قسمتي از يك صفحه را درنظر
ميگرفتند .ممكن بود در صورت كثرت اسناد ،براي ثبت اسناد سرفصلي خاص (جاري اشخاص) ،دو يا
سه يا حتي بيش از  12برگ از نمونه فوق مصرف ميگرديد.
 -3پس از ثبت كليه اسناد در برگههاي روزنامه نقدي ،جمع هر حساب روي برگهاي بنام خالصه

روزنامه نقدي منتقل شده ،سپس با جمع كل نوار ماشين تحويلداري مطابقت داده ميشد .جمع بدهكار
خالصه روزنامه ميبايست با جمعكل پرداختها و جمع بستانكار خالصه ميبايست با جمع كل دريافتها
برابر ميگرديد.
 -4پس از مطابقت روزنامه نقدي با جمع نوار تحويلداري ،بابت كل دريافتها (جمع طرف بستانكار
روزنامه) يک برگ سند بدهكار حساب صندوق و بابت كل پرداختها (جمع طرف بدهكار روزنامه)
يک برگ سند بستانكار حساب صندوق صادرميگرديد.
ب -روزنامه انتقالي
الزم به ذكر است همزمان با ثبت روزانه اسناد نقدي به شرح فوق ،اسناد صادرهاي كه هيچگونه
ارتباط مستقيمي با صندوق پيدا نميكردند (اسناد انتقالي) به شرح ذيل در روزنامهاي با ستونهاي متعدد
تحت عنوان روزنامه انتقالي (نمونه  )1222ثبت ميگرديدند.
فرم روزنامه انتقالي بر خالف فرم روزنامه نقدي ،داراي ستونهاي متعدد بدهكار و بستانكار ،براي
ثبت سرفصلها ي مختلف بود كه به هنگام ثبت اسناد انتقالي ،حداقل يك حساب بدهكار و حسابي ديگر
بستانكار ميگرديد .لذا در هر سطر روزنامه انتقالي ،در ستون شماره حساب نام و يا شماره حساب ،در
ستون شرح ،علت صدور سند و در ستوني ديگر  ،شماره برگه ثبت ميگرديد.
پس از ثبت كليه اسناد ،جمع صفحات به صفحه ديگري منتقل شده و جمع كل هر حساب همانند
خالصه روزنامه نقدي ،به خالصهاي تحت عنوان خالصه روزنامه انتقالي منتقل ميگرديد.
در نهايت جمع كل حسابهاي بدهكار بايستي با جمع كل حسابهاي بستانكار توازن ميداشت.
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 -22-2تلفيق روزنامه نقدي و انتقالي
پس از تهيه خالصه روزنامههاي نقدي و انتقالي ،براي انتقال عمليات روزانه شعب به دفاتر روزنامه
كل و دفتركل ،الزم بود كه خالصه كل عمليات روز بر اساس تلفيق خالصههاي روزنامه نقدي و انتقالي
تهيه گردد .براي اين كار از فرم خاصي كه دربرگيرنده كليه سرفصلهاي مندرج در دفتر كل با ستونهاي
گردش و مانده بدهكار و بستانكار بود استفاده ميگرديد و در نهايت كليه سرفصلهايي كه طي روز
عمليات بدهكار و يا بستانكار داشته ،انتخاب و سپس مبالغ مربوط به آنها همانند مندرجات جدول ذيل در
ستونهاي مربوطه درج ميگرديد:
خالصه كل
سرفصـل

مانده روز قبل
بد

صندوق

2.000.000

بدهكاران موقت

2.200.000

جاري
كوتاهمدت
جمـع

2.200.000

بس

خالصهروزنامه

خالصهروزنامه

ادغام خالصه

نقدي

انتقالي

نقدي وانتقالي

بد

بس

50.000
2.200.000

30.000

300.000

20.000

2.200.000

20.000

70.000

بد

بس

بد

بس

بد

70.000

20.000

280.000

20.000

80.000

20.000

80.000

2.280.000

20.000

220.000

20.000

220.000

230.000
70.000

مانده پايـانروز

200.000

2.000.000

220.000
200.000

320.000

بس

220.000
320.000

2.220.000

2.220.000

 -22-5ثبت روزنامه نقدي و انتقالي به روش جديد
در بانكها براي ثبت اسناد در دفتر روزنامه و تنظيم دفتركل از نرم افزارهاي خاصي استفاده
ميگردد .اين نرمافزارها شامل نرمافزارهاي روزنامه نقدي و روزنامه انتقالي ميباشند كه به ترتيب براي
ثبت اسناد نقدي و انتقالي تخصيص يافتهاند .اسناد نقدي اسنادي هستند كه در آنها وجه نقد مبادله شده و
يك طرف حسابها در آن ،حساب صندوق ميباشد .اما در اسناد انتقالي پول نقد مبادله نميشود ،بلكه
تمام يا قسمتي از مانده يك يا چند حساب به يك يا چند حساب ديگر منتقل ميگردد.
در سيستم غير متمركز دو گروه كاربر به نام كاربران  Aو كاربران  Bدر ثبت اسناد دخالت دارند.
ابتدا كليه اسنادي كه شماره دار هستند ،توسط كاربران  Aثبت ميشود و سپس همه اسناد اعم از اسناد
بدون شماره حساب و داراي شماره حساب توسط كاربر  Bدر سرفصلهاي معين ثبت شده و در پايان روز
با استفاده از گزينه «مقايسه اسناد  Aو  » Bمغايرتهاي موجود در اسناد ثبت شده كاربران  Aو  Bنمايش
داده ميشود .پس از رفع مغايرتها فرآيند به روز رساني مطابق راهنماي نرمافزار مربوطه توسط
سوپروايزري كه معموالً همان كاربر  Bميباشد انجام شده و تمام عمليات روز از طريق خطوط ارتباط
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داخلي ( )VSATبه مركز ارسال ميگردد .نتيجه اين عمليات انتقال اقالم ثبت شده در دفاتر روزنامه به
ماندههاي دفتر كل ميباشد .ضمناً توضيحات بيشتر درخصوص عمليات پايان روز در بند ( 11-8صفحات
آتي) درج شده است.

 -22-2چگونگي صدور مجوز ورود كاربران به سيستم
درحال حاضر و عمليات مختلف بانكي دركليه شعب بانك درسراسر كشور با بهرهگيري از امكانـات
وسيع رايانهاي صورت ميپذيرد وخدمات مربوط به مشتريان از ايـن طريـق ارائـه مـيگـردد .ايـن عمليـات
روزانه با استفاده از امكانات رايانهاي و مخابراتي( )VSATبه مركز منتقل ميگردد.
ذيالً چگونگي استفاده متصديان ذيربط از امكانات رايانهاي شعب جهت ارائه خدمات به مشـتريان بـه
صورت زير تبيين ميگردد:
جهت بهرهگيري هركاربر از سيستم رايانه ،نياز به اختصاص كد مشخص مطابق با وظيفه محولـه،
توسط مسئول شعبه ميباشد .كاربران پيش بيني شده درشبكه فعلي شعب عالوه بر رئيس شعبه ( )Rشامل
كاربران ،B ،Aسوپروايزر ( ،)Sمتفرقه ( )Mو مسئولين دواير ( )Dميباشند كه پس از تأييد نام وكد
شناسايي كاربران سيستم ،توسط رئيس شعبه كاربران مذكور ،رمز مورد نظر خود را وارد سيستم مينمايند.

نكات مهم :
-

عدد رمز الزاماً شامل حداكثر  6حرف يا رقم ميباشد،كه مختص به همان كاربر است.

-

هريك ازكاربران درهرلحظه ميتوانند نسبت به تغيير رمز خود اقدام نمايند.

-

هريك ازكاربران تنها مجاز به داشتن يك كد شناسائي بوده ومسئولين شعب مـيبايسـت از تخصـيص
كد  Aو Bو سوپروايزر به يك نفر خودداري نمايند.

-

هيچيك از كاربران ،مجوز ورود به برنامههاي سيستم ،برنامههاي كاربردي و يا تالش براي وارد شدن
به برنامههاي سيستم را نداشته و در صورت بروز هر نوع اشكال در برنامهها و يا فايلهاي مربوطه
ميبايست موارد فوق از طريق افراد مجاز پيگيري و برطرف گردد.

-

استفاده از ديسكتهاي متفرقه و غيرمجاز درسيستمهاي رايانهاي شعبه ممنوع ميباشد.

-

اختصاص كد ،بدون نام كاربر مجاز نميباشد.

-

هنگام انتقال كاربران از يك واحـد بـه واحـدي ديگـر ،لزومـاً بايسـتي كـدكاربري آنهـا حـذف و در
صورت نياز در اختيار ديگركاربران قرارگيرد.

-

در زمان اختصاص كد به هر كاربر ،تعهدنامهاي مبني بر عدم ارائه رمز عبور شخصي به ديگران از وي
اخذ ميگردد.
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 -22-7وظايف كاربــران
اكنون منوي مربوط به عمليات هريك از كاربران ،در قالب مسئوليتهاي نظارتي و اجرايي شعب به
شرح ذيل عنوان ميگردد:
الف -رئيس شعبه ()R
وظايف مسئول شعبه بيشتر جنبه نظارتي داشته و به شرح زير ميباشد:
 -1صدور مجوز
 -2تهيه صورتحساب مشتريان
 -3تهيه تراز مانده حسابها
 -4ثبت /رفع اسناد سپرده مسدودي
 -5نمايش اسناد مسدودي جاري
 -6نمايش اسناد ثبت شده  Aو B

 -7تعيين /حذف كد شناسايي
 -8تغيير رمز شناسايي
 -9تهيه آمار سرفصل حسابها
 -12تعيين /حذف /نمايش كد سرفصل
 -11عمليات چكها
-12افتتاح /بستن حساب
 -13نمايش و حذف مجوز بدهكار
 -14عمليات تلفنبانك
 -15نمايش حساب خزانهداري كل
 -16عمليات ملي كارت
 -17عمليات مربوط به تمركز اسناد حساب مركز
 -18ثبت /اصالح اساميشعب
 -19نمايش اسناد ثبت شده  Aو  Bو طرح مكانيزه
 -22نمايش اسناد سپرده عمره
 -21عمليات حج تمتع
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ب -رئيس دايـره ()D
وظايف رئيس دايره همانند وظايف رئيس شعبه ميباشد.
پ -كاربـر A
كاربر  Aمسئول ثبت اوليه اسناد مربوط به حسابهاي شمارهدار (نظير سپرده قرضالحسنه جاري،
پسانداز ،كوتاهمدت ،اسناد پاياپاي مركز و ). . .به شرح زيرميباشد:
 -1ثبت اسناد روز A
 -2اصالح اسناد ثبت شده A

 -3ثبت تمركز اسناد حساب مركز
 -4نمايش اسناد ثبت A

 -5نمايش اسناد حساب مركز
 -6نمايش اسناد جاري مسدودي
 -7ثبت /نمايش سپرده مسدودي
-8افتتاح /بستن حساب
-9تغيير رمز اپراتور
 -12نمايش صورت حساب
 -11عمليات چكها
-12عمليات دايره وام
 -13چاپ دفترچه پسانداز
 -14چاپ سند  /چك
 -15نمايش اندكس مشتريان
 -16نمايش سرفصلها
 -17عمليات ملي كارت
 -18نمايش و چاپ ژورنال
 -19نمايش حسابهاي بانك مركزي
 -22نمايش اسناد سپرده عمره
 -21وصول اقساط
 -22عمليات حج تمتع
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ت -كاربـر B
كاربر Bمسئول ثبت كليه اسناد شعبه اعم از شمارهدار و بدون شماره به شرح زير ميباشد:
 -1ثبت اسناد روز B
 -2اصالح اسناد روز B
 -3نمايش اسناد ثبت شده B

 -4ثبت تمركز اسناد حساب مركز
 -5نمايش تمركز اسناد حساب مركز
 -6كنترل روزنامهها
 -7كنترل سرفصل خاص
 -8تهيه روزنامهها
 -9تغيير رمز اپراتور
 -12صفرنمودن تفاوت روز
 -11نمايش چكهاي تضميني
 -12نمايش چكهاي مفقودي
 -13نمايش سرفصلها
 -14چاپ اسناد مكانيزه حساب مركز
 -15نمايش اسناد حج عمره
ث -كاربر متفرقه()M
كاربر متفرقه ،مسئول ثبت عمليات غيرمالي مختلفي نظير ورود اطالعات مشتري ،ثبت سريال چك،
حذف سريال اشتباه چك ،ثبت سريال چكهاي برگشتي وعلت آن ،ثبت سريال چكهاي مفقودي و رفع
آن ،انتقال نمونه امضاء مشتري به سيستم و ثبت شرايط آن بوده و تحت نظارت رئيس صندوق فعاليت
مينمايد.
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ج -بـازرس ()Z
وظايف بازرس بيشتر جنبه نظارتي و كنترلي دارد و به شرح ذيل ميباشد:
 -1تهيه روزنامه
 -2تهيه تراز
 -3تهيه صورت حساب مشتريان
 -4تهيه تراز حسابهاي بدهكار
 -5نمايش
 -6تغيير رمز بازرسي
چ -سوپروايزر ()S
سوپروايزر شعبه بايد آشنائي كامل با كليه منوها و اجراي آنها داشته باشد و در طول روز در صورت
بروز اشكال براي هريك ازكاربران ،مشكالت آنها را برطرف و در صورت نياز با اداره امورتماس حاصل
نمايد .عمده فعاليت سوپروايزرهاي شعب به شرح ذيل و در پايان وقت اداري بوده كه اقدام به تهيه
گزارشهاي مختلف ،بررسي آنها و رفع مغايرتها نموده و در نهايت پس از حصول اطمينان از صحت
كليه عمليات ،اقدام به اجراي برنامه به روزرساني مينمايد.
 -1عمليات اپراتور A
 -2عمليات اپراتور B

 -3عمليات مربوط به تلفن بانك
 -4به روز رساندن مانده حسابها
 -5آمادهسازي ماشينها و فايلها
 -6تهيه تراز از مانده
 -7تهيه صورتهاي متفرقه
 -8عمليات متفرقه
 -9نمايش چكهاي مفقودي
 -12نمايش سرفصلها
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 -22-8انجام عمليات پايانروز
درپايان روزعمليات زير بايستي به ترتيب به همراه كنترلهاي مشخص شده با حضور سـوپروايزر و يـك
نفر كاربر  Aانجام شود.
 -1صورت اختالف گردشهاي  Aو )B (Compare

اين صورت مربوط به اسنادي است كه در ماشينهاي  Aو Bثبت گرديده ودرصورتيكه سندي در يك
ماشين ثبت نشده و يا اطالعات يك سند خاص درثبت  Aو  Bبا يكديگر اختالف داشته باشد ،گـزارش
ميگردد .مسئول مربوطه ميبايست با توجه به اسناد واقعي ،مورد اختالف را پيدا كرده و اصالحات الزم
را انجام دهد .در انتهاي اين فهرست ،در صـورتي كـه اخـتالف مربـوط بـه روزنامـه (عـدم تـوازن اقـالم
بدهكار و بستانكار) نيز وجود داشته باشد گزارش ميگرددكه قبل از انجام ساير برنامهها الزم اسـت ايـن
اختالف نيز برطرف گردد.

 -2كنترل روزنامهها
قبل از عمليات به روزرساني الزم است ابتدا عمليات روزنامه روي صفحه نمايش كنترل و همچنين
صورت كسري برگههاي روزنامه تهيه شود .درصورت وجود كسري برگه بايد دقيقاً كنترل و علت آن
درحاشيه فهرست مذكور يادداشت شود .چنانچه سندي ثبت نگرديده باشد ،ميبايست مشخص وثبت
گردد ،در اين صورت پس از اصالح توسط مسئول مربوطه امضاء و روي دسته اسناد روز بايگاني
ميگردد .ضمناً در صورت وجود مغايرت ،انجام عمليات به روز رساني ميسر نميباشد.

 -3به روز رساني ماندهها
اين مرحله بايد بعد از اطمينان از صحت كليه عمليات اسناد  Aو Bصورت پذيرد ،چرا كه بعد از اجراي
اينمرحله به هيچ وجه بازگشت و ثبت يا اصالح سند ميسور نميباشد.

نكات مهم
 كنترل فهرست به روز رساني درحين اجـراي برنامـه ازطريـق صـفحه نمـايش و اطمينـان از صـحتعمليات.
 كنترل مانده قديم بامانده جديد روز قبل كنترل تعدادحسابها ،قبل و بعد از به روز رساني -كنترل جمع گردش بدهكار و گردش بستانكار با فهرست مقايسه گردشها
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 پس از اتمام برنامه به روز رساني ،فهرست آن چاپ شده و كنترلهائي كه روي صفحه نمايشصورت گرفته ،مجدداً روي فهرست تكرار وكنترلهاي زير صورت ميپذيرد:


تعدادحسابهاي افتتاح شده



تعدادحسابهاي بسته شده



تعداد حسابهاي بدهكارشده



تعداد حسابهاي مسدود شده
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فهرست به روز رساني ( )20PC
صورت خالصه عمليات حسابهاي شعبه نمونه كد. . . .
صفحه1:

تاريخ 1381/9/32 :

فهرست 22PC :

برگه/كنترل
سرفصل

شرح

حساب

عمليات

3322423
2

621124

سندحذف شده

41

12222

961844

1511

45

37

241

621124

سند جايگزين شده

41

122222

961844

1516

45

37

برگه/كنترل

حساب

مانده قديم

-621966269

گردش بدهكار

2

2

گردش بستانكار

1272882

17

مانده جديد

سرفصل

مبلغ

سند

سري

اپ

2

شم

2

شرح

-622893389

عمليات

مبلغ

سند

سري

اپ

شم

22122121
82211

11564

مسدودي بدهكار

22

-32222222

842754

52

43

18

2

12162

سند حذف شده

75

222222

785247

1258

38

29

2

13393

صدور دسته چك

84

2

127676

2

91

2

82247

13618

مسدودي بدهكار

22

-12222222

492289

448

43

18

82243

14251

مسدودي بدهكار

22

-4222222

442328

494

43

18

82245

14251

مسدودي بدهكار

22

-4222222

442329

522

43

18

2

14352

مجوزپرداختسريالچكتكراري

97

2

313958

2139

2

2

75418

14352

پرداختبدونسريالچك

22

-3422222

313958

2141

38

3

2

14822

سند حذف شده

75

225222

797292

1265

38

29

2

15177

صدور دسته چك

84

2

842721

1842

91

2

82143

42436

مسدودي بدهكار

22

-152222222

682982

985

43

18

2

42482

سند حذف شده

25

-5948333

126998

2928

38

46

53285

42482

سند جايگزين شده

25

59483333

126998

2973

38

46

82342

42482

مسدودي بدهكار

22

-292922222

125866

3298

43

18

2

42523

صدور دسته چك

84

2

842351

4

91

2

2

42552

سند حذف شده

1

-82222222

842215

2642

36

22

2

42581

حساب افتتاح شده

81

2

2

2149

43

2

2

75868

صدور دسته چك

84

2

127751

3

91

2

1اپ :اپراتور
ش م  :شماره ماشين
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صورت خالصه عمليات حسابهاي شعبه نمونه كد. . . .
صفحه:

تاريخ :
جمع آماري شعبه :
حساب بدهكار شده

2

پرداخت بدون سريال چك

1

سند حذف شده

12

سند جايگزين شده

6

حساب افتتاح شده

33

حساب بسته شده

68

افتتاح مجدد حساب

2

صدور دسته چك

4

ابطال كل دسته چك

2

ابطال سريال دسته چك

2

اعالم مفقودي چك

2

رفع مفقودي چك

2

مسدودي بدهكار

8

مسدودي بستانكار

8

رفع مسدودي

5

مسدود مبلغ سپرده

2

رفع انسداد مبلغ سپرده

2

مسدود حساب سپرده

2

رفع انسداد حساب سپرده

2

اصالح مشخصات حساب

2

افتتاح حساب گردش دار بدون سابقه

2

مانده قديم

-1197925224146

گردش بدهكار

-192789539228

802

گردش بستانكار

193827182478

820

-1196927382876

مانده جديد
تعداد حسابها قبل از به روز رساني 54562 :تعداد حسابها بعد از به روزرساني54595 :

اختالف33 :

كنترل شد
امضاء مسئول
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 -22-2تهيه اطالعات براي رايانه مركزي ()Main Frame
بعد از تهيه كليه صورتهاي اشاره شده ،الزم است انتقال اطالعات از طريق خطوط مخابراتي،
اطالعات روز شعبه را جهت ثبت در فايلهاي رايانه مركزي ( )MFوتهيه صورت خالصه عمليات از طريق
حوزه مربوطه ارسال نمايند.
دراين مرحله روي صفحه نمايش جمع تعداد و مبالغ بدهكار و بستانكار اسناد روز شعبه به تفكيك

 AوB

ظاهر ميگردد كه بايستي جمع بدهكار وبستانكار  Aبا جمع مندرج در انتهاي صورت مغايرت گردشهاي
 Aو Bكه تحت عنوان جمع گردشها قيدشده است ،برابربوده و جمع بدهكار و بستانكار Bبا جمع كل
خالصه روزنامهها مطابقت داشته باشد .در صورت عدم تطابق با توجه به اين كه امكان هيچگونه اصالحي
بعد از انجام مرحله  3وجود ندارد ،بايستي مراتب جهت رفع اشكال فوراً به اداره امور شعب اعالم شود تا با
مراجعه به شعبه ،نسبت به رفع مغايرت اقدام گردد.

 -22-20ثبت اسناد در سيستم متمركز (سيبا)
در اين سيستم متصديان امور بانكي ،اسناد نقدي و انتقالي را پس از اعمال كنترلهاي الزم در رايانه ثبت
نموده ،و اسناد ثبت شده را به ترتيب شماره سند دريافتي از سيستم تا زمان اتمام كار ،نگهداري نموده و
همراه با فهرست اسناد ثبت شده كه به گزارش  927معروف ميباشد ،به كاربر ارشد تحويل مينمايد.
كاربر ارشد موظف است اسناد هريك از كاربران را با فهرست مربوطه كه دفتر روزنامه تلقي ميشود در
پايان روز تطبيق داده و از اصالت و صحت تنظيم آنها اطمينان حاصل نمايد.
الزم به توضيح است كه گزارش  925منحصراً فهرست اسناد نقدي را نمايش ميدهد كه برحسب نياز قابل
استفاده ميباشد.
در پايان روز پس از خروج همه كاربران از سيستم ،كاربر ارشد با استفاده از گزينه «بستن شعبه» (گزينه)85
عمليات شعبه را تا روز كاري بعد خاتمه ميدهد .در سيستم متمركز كليه فعاليتها و تراكنشهايي كه از
طريق شعبه ،ساير شعب ،ساير بانكها ،دستگاههاي خودپرداز ،POS ،اينترنت و غيره ،حسابهاي شعبه را
تحت تأثير قرار ميدهند ،در عمليات شبانه ثبت و به روز رساني شده و در دفتر كل ثبت ميگردند،
عمليات ثبت شده در دفتر كل در گزارش  8651قابل استخراج ميباشد.
ضمناً اخذ گزارشهاي ( )RETPB17و ( )RETPB74و گزارش  792تلفيقي براي حل اختالف و كنترل
مانده پايان ماه مؤثر خواهد بود.
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خودآزمايي بخش يازدهـم
-1دفتر روزنامه را تعريف كنيد.
-2دفتر كل را تعريف كنيد.
-3روزنامههاي نقدي و انتقالي را تعريف كنيد.
-4هدف از تلفيق روزنامههاي نقدي و انتقالي را توضيح دهيد.
-5باتوجه به بسته نرم افزاري شعب انواع كاربران سيستم را نام ببريد.
-6معرفي كاربران جديد وهمچنين حذف كاربر توسط چه اشخاصي صورت ميپذيرد؟
-7اقداماتي را كه به هنگام انتقال كاربر از شعبه اي به شعبه ديگر و همچنين زمان معرفي كاربر جديد
به سيستم ميبايست صورت پذيرد ،شرح دهيد.
-8عمليات پايان وقت در شعبه را مشروحاً توضيح دهيد.
-9نكات حائز اهميت به هنگام كنترل فهرست به روز رساني را توضيح دهيد.
-12نحوه ارسال اطالعات به Main Frame

چگونه است؟
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فرمهاي بخش يازدهم
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بخش دوازدهم  :پيوستها و گزارشها
 -22-2پيوستها
در اين بخش به گزارشهايي كه تحت عنوان پيوست براي كنترل اقالم تشكيل دهنده دفتر كل و
دفتر معين ،در مقاطع مختلف زماني استخراج ميشود ،اشاره ميشود.
پيوست ( :3اقالم دارائي ،بدهي) اين پيوست شامل گردش تجمعي حسابهاي دفتركل از ابتداي سال تا
پايان ماه مورد نظر و همچنين مانده اين حسابها در آن ماه ميباشد .در واقع اين پيوست نشانگر وضعيت
حسابهاي دفتر كل هر شعبه است و شامل قسمتهاي ذيل ميباشد:
الف -حسابهاي دارائي :شامل صندوق ،بدهكاران موقت ،بدهكاران داخلي ،تسهيالت اعطايي،
اموال منقول و . . . .
ب -حسابهاي بدهي :شامل حساب بستانكاران موقت ،بستانكاران داخلي ،سپردههاي
قرضالحسنه و سرمايهگذاري و . . . .
پ -حسابهاي انتظامي :شامل بروات وصولي عهده شهرستانها ،اوراق واشياء اماني و . . .
ت -گردش حساب تراز افتتاحيه
به منظور كنترل عمليات شعب ،ميبايست جمع گردش بدهكار و بستانكار موارد فوق با گردش
عمليات دفتر روزنامه در مقطع موردنظر مطابقت داده شود .ضمناً پس از آنكه كليه حسابهاي درآمد و
هزينههاي شعبه به حساب سود و زيان منتقل گرديد و مانده اين حساب به اداره كل حسابداري و بودجه
منتقل شد ،پيوست  3ديگري تنظيم ميگردد .در واقع پيوست  3دو مرتبه در پايان سال تهيه ميشود .يك
بار قبل از افتتاح حساب سود و زيان (نوع اول) و بار ديگر بعد از بستن حساب سود و زيان شعبه (نوع
دوم) .بنابراين حسابهايي نظير كارمزدها ،درآمدها ،هزينهها و حساب سود و زيان در پيوست  3نوع دوم
فاقد مانده و تنها داراي گردش ميباشند.
پيوست  : 8اين پيوست شامل صورت ريز اقالم باز حسابهاي بدهكاران داخلي ،بدهكاران موقت،
پرداخت چكهاي فروخته شده بانك ،پرداخت چكهاي تسويه شده صادره ساير بانكها و موجودي
انبار ميباشد .در اين پيوست اقالم باز حسابهاي مذكور با ذكر تاريخ ثبت اوليه و شرح هركدام از اقالم
ثبت ميگردد.
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پيوست  : 22اين پيوست مربوط به سرفصلهاي معين حساب هزينه كل ميباشد ،پيوست مذكور حاوي
اطالعاتي نظير اعتبار هر سرفصل ،گردش عملياتي ماه مورد گزارش و مانده هر سرفصل از ابتداي سال تا
پايان ماه مورد نظر ميباشد.
پيوست  : 23در اين پيوست كليه درآمدها و هزينههاي شعبه به طور جداگانه و تحت سرفصلهاي
مختلف به تفكيك نشان داده ميشود .ستون هزينهها شامل كليه هزينهها و هزينه استهالك اثاثيه و ستون
درآمدها شامل درآمد معامالت ،درآمد متفرقه ،كارمزد و سود دريافتي ميباشد كه از دفاتر معين استخراج
ميگردد .مابه التفاوت جمع دو ستون هزينه ها و درآمدها ،سود و يا زيان شعبه را درپايان سال مالي نشان
ميدهد .بنابراين پيوست مذكور فقط در پايان هر سال تهيه ميشود.
پيوست  : 22اين پيوست مربوط به اقالم باز حسابهاي بستانكاران موقت ،بستانكاران داخلي و چكهاي
صادره فروخته شده ميباشد .در اين پيوست همانند پيوست  8اقالم باز حسابهاي موردنظر كه تاريخ ثبت
اوليه و شرح هركدام از اقالم را شامل شده ،به ريز ثبت ميگردد .اين پيوست پايان هر شش ماه تهيه
ميشود.
 -22-2تراز اختتاميه
در پايان سال مالي با استفاده از حسابي به نام تراز اختتاميه مانده كليه حسابهاي داراييها و بدهيهاي
مندرج در ترازنامه صفر ميگردد .بدين ترتيب كه ابتدا كليه حسابهاي داراي مانده و ماهيت بدهكار،
بستانكار شده و معادل آنها حساب تراز اختتاميه بدهكار ميگردد و برعكس آن دسته از حسابهاي
مندرج در ترازنامه كه داراي مانده بستانكار ميباشند ،بدهكار شده و معادل آنها حساب تراز اختتاميه
بدهكار ميگردد ،اين عمليات ابتدا در دفتر روزنامه ثبت و سپس به حسابهاي دفتركل منتقل ميشود تا
مانده همه حسابها در دفاتر سال مالي قبل صفر و عمليات مربوطه خاتمه يابد.
 -22-3تراز افتتاحيه
برعكس آنچه در مبحث فوق ذكر گرديد با استفاده از حساب تراز افتتاحيه مانده همه حسابهاي
مندرج در ترازنامه احياء و براي شروع فعاليت سال جديد در دفاتر ثبت ميگردند.
براي تحقق اين موضوع ابتدا تمام حسابهاي داراي مانده بدهكار مطابق ماهيت آنها بدهكار و حساب
تراز افتتاحيه بستانكار ميگردد سپس حساب تراز افتتاحيه بدهكار و تمام حسابهاي داراي مانده بستانكار
مستقيماً بستانكار شده و با ثبت اين عمليات در دفاتر روزنامه و كل ،زمينه ثبت فعاليتها در سال جديد
فراهم ميشود.
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توجه :در پايان سال مالي همه پيوستها و گزارشهاي ماهيانه و شش ماهه به عالوه پيوستهاي نوع
اول تا سوم ترازنامه ،گزارش سود و زيان و تراز اختتاميه در قالب نرم افزار تهيه و به اداره امور شعب
مربوطه ارسال ميگردد.
 -22-2گزارشهاي روزانه
الف  -فهرست به روز رساني در سيستم غير متمركز :اين گزارش ،اطالعات مربوط به آمار انسداد
و افتتاح حسابها ،اسناد حذف شده ،حسابهاي بدهكار شده و پرداختيهاي متفرقه (بدون سريال) را
نمايش ميدهد.
ب  : PC50 -گزارش مذكور نشانگر فعاليت روزانه شعبه ميباشد ،لذا در اين فهرست فقط سرفصلهاي
معيني كه در روز مورد گزارش داراي گردش بوده اند ،نشان داده ميشود .همچنين اين ليست حاوي
مانده قديم سرفصلهاي مذكور ،جمع گردش روز  ،كد سرفصل و مانده جديد آنها ميباشد .به همين
دليل ميتواند جهت كنترل دفتر روزنامه و كل مورد استفاده قرار گيرد.
پ  -گزارش: 250در اين ليست گردش عمليات و مانده حسابهاي معين و دفتركل كه در روز گزارش
داراي عملكرد بوده و يا فاقد عمليات ميباشند ،در سيستم متمركز ،غير متمركز و حسابهاي ارزي يا
بصورت تلفيقي ،در تاريخ معين نشان داده ميشود .در انتهاي ليست جمع كل بدهكار و بستانكار ساليانه
جهت كنترل برابري آنها و همچنين جمع كل مانده دارائيها و بدهيها مشخص ميباشد.
ت – گزارشهاي  225و  227در سيستم متمركز :گزارش  925براي نمايش اسناد نقدي و گزارش
 927براي نمايش اسناد نقدي و انتقالي كاربرد دارد.
ث -گزارش  : 8252براي نمايش گردش حسابهاي دفتر كل در سيستم متمركز كاربرد دارد.
 -22-5آمار منابع و مصارف
براي اطالع مستمر از عملكرد شعب ،جدولي به صورت غيرسيستمي تهيه گرديده كه همه روزه
تغييرات مانده منابع ،مصارف و مطالبات طبقه بندي شده (سررسيد گذشته ،معوق و مشكوك الوصول) در
آن ثبت ميگردد.
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وظائف و مسئوليتهاى شغلى رئيس دايره حسابدارى
رئيس دايره حسابداري مسئول حسن انجام امور حسابدارى واحد از نظر احراز اصالت اسناد ،ثبت
بهموقع اسناد و تقسيم وظائف بين حسابداران ،كيفيت ثبت دفاتر ،كنترل اقالم باز حسابهاى داخلى و
واسطه ،پيگيرى مستمر تا تسويه اقالم باز و بالتكليف ،تهيه صورتهاى مالي ،گزارشهاى مقرر،
موازنههاى ماهيانه و استخراج ترازنامه ميباشد.
در شعب بزرگ بر اساس نياز معاون يا معاونين دايره حسابدارى منصوب ميگردند كه وظائف آنان
همانند وظائف رئيس دايره ميباشد ،اما از نظر مسئوليتها و تقسيم وظائف تابع رئيس دايره خود خواهند
بود.

احراز اصالت اسناد وارده به دايره حسابدارى
 -1قسمت عمده اسناد حسابدارى اسناد نقدى و انتقالى مربوط به حسابهاى داخلى است كه پس از
ثبت در روزنامه و بستن حسابها و اطمينان از صحت عمليات روز ،از طريق دايره صندوق و يا
دواير مربوطه تحويل دايره حسابدارى ميگردد( .مسئول جابجائى اسناد حتى االمكان بايد فرد
مشخصى باشد).
مسئول دايره ابتدا ميبايد اسناد را از نظر احراز اصالت حسب مورد بهترتيب ذيل مورد بررسي قرار
دهد:
الف -به روز بودن سند از نظر تاريخ
ب -معين بودن سرفصل حساب
پ -داشتن شرح كافى در متن سند
ت -داشتن امضاء مجاز مسئول دايره ذيربط و يكى از مسئولين شعبه
ث -داشتن ظهر نويسى و امضاء ذينفع ،يا شماره حساب و نام ذينفع
ج -داشتن شماره برگه
د -مطابقت مبلغ عددي و حروفى
چنانچه اسناد ناقص بوده ،يا از نظر نحوه تحرير مندرجات سند ،امضاءهاى مجاز ،تاريخ سند و يا
صدور برگه مخدوش و يا مشكوك باشد ،ضروري است بالفاصله با انجام بررسيها و رسيدگيهاى الزم
از صحت اسناد مذكور اطمينان حاصل و سپس بر اساس تعداد حسابداران زيرمجموعه نسبت به تقسيم
اسناد جهت ثبت در دفاتر معين و حسابهاى مربوطه اقدام نمايند.
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 -2قسمت ديگر اسناد حسابدارى سند وارده مركز است ،كه از طريق مسئولين شعب و يا دايره
دبيرخانه به دايره حسابدارى ارسال ميگردد .در اين خصوص نيز مسئول دايره بدواً بايد موارد
ذيل را در اسناد مذكور كنترل نمايد:
الف -نام شعبه صادر كننده و كد حسابگرى در سند درج شده باشد.
ب -درج شماره سند و تاريخ صدور در متن سند
پ -درج شرح كافى و علت صدور سند
ت -عدم مغايرت مبالغ حروفى و عددى
ث -داشتن دو امضاء مجاز همراه با مهر نام امضاء كنندگان و مهر شعبه
چنانچه سندى از نظر نحوه تحرير يا امضاءهاى مجاز ،قلم خوردگى و مغايرت مبالغ عددى و
حروفى مشكوك و مورد ترديد باشد ،بالفاصله با اعمال كنترلهاى الزم و اخذ تأييد از شعبه
صادر كننده ،اصالت و صحت سند و يا اسناد مشكوك را احراز و سپس ضمن تعيين سرفصل
حساب واسطه و درج تاريخ در كادر مخصوص اسناد با انجام پاراف آنها را تأييد و جهت ثبت در
روزنامه به دايره ذيربط ارسال مينمايد.
 -3بهمنظور جلوگيرى از ايجاد اقالم باز و بالتكليف ،مسئولين دايره حسابداري ،پس از احراز اصالت
اسناد و پيش از تأييد و تعيين سرفصل سند وارده مركز ،بايد اسناد وارده ،را از نظر سابقه ثبت اوليه
ويا ثبت در حسابهاى شعبه بررسي نمايند .در غيراينصورت الزم است سند مركز وارده را در
حسابهاى داخلى ثبت و بالفاصله بهمنظور تعيينتكليف با شعبه مبداء مكاتبه وپيگيرى الزم
بهعملآيد.

ثبت بهموقع اسناد و تقسيم وظايف بين حسابداران
 -4ثبت اسناد در دفاتر معين بايد به روز انجام شود .تعويق در ثبت اسناد بههيچ وجه مجاز نبوده
وخالف مقررات ميباشد.
 -5مسئولين دايره حسابداري بايد با توجه به كارايي حسابداران اسناد را بهترتيبى تقسيم نمايند كه
امكان ثبت اسناد در خالل روز و سرويس ادارى ميسر باشد.
 -6بهمنظور اعمال كنترلهاى الزم مسئولين دايره حسابدارى بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه ثبت دفاتر
معين در مقاطع مختلف بين حسابداران جابجا گردد.
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 -7حفظ و نگهدارى اسناد در خالل عمليات ثبت از اهم امور دايره حسابدارى ميباشد ،لذا مسئولين
دايره حسابدارى ميبايد ضمن اعمال نظـارت الزم حسابداران را در خصوص به كارگيري دقت و
مراقبت مقتضى راهنمائى و توجيه نمايند .بديهى است در صورت مالحظه كسرى سند بايد
بالفاصله چگونگى فقدان سند را بررسى و چنانچه دسترسى به سند ميسر نگردد فوراً مسئولين شعبه
را در جريان امر قرار داده تا اقدامات الزم بهعمل آيد.

كنترل اقالم باز و گردش حسابهاى واسطه در دفاتر معين و دفتر كل
مسئولين دايره حسابداري با اعمال كنترلهاى مشروحه ذيل ميبايد از صحت عمليات حسابدارى
اطمينان حاصل نمايند.
 -8كنترل و مطابقت موجودي خزانه براساس مندرجات برگ صورت وضعيت و دفترخزانه با
ماندههاى مشابه در دفاتر معين و دفتر كل.
 -9كنترل فهرستها و گزارشهاي استخراجى شعبه از رايانه و يا ارسالى ادارات مركزى وتأييد صحت
ومطابقت آنها با اقالم مشابه در دفاتر معين و دفتركل ،نظير فهرستهاى  PC 252 ،7921و گزارش
 8651طرح سيبا كه در شعبه تهيه ميگردد و فهرستهاى  242 ،35جى ال 252 ،جى ال ،گزارش
 RETPB 274سيبا ،كه توسط ادارات مركزى تهيه و به شعبه ارسال ميشود .چنانچه فهرستها و
گزارشها ي مذكور داراى مغايرت باشند مسئولين حسابدارى بايد ضمن پيگيرى نسبت به رفع
مغايرت اقدام و سپس فهرستها را بهترتيب تاريخ روز بايگانى نمايند.
 -12كنترل گردش و مانده فهرست حسابهاى مركز و تطبيق آنها با اقالم مشابه در دفاتر معين و دفتر
كل.
 -11رسيدگى و پيگيرى به موقع سريع به موارد اقالم باز اعالم شده از اداره كل حسابداري و بودجه
و مشخص نمودن علت عدم تسويه بهموقع اسناد مركز.
بديهى است درصورت مالحظه موارد مشكوك و تأخير در ارسال و يا ثبت اسناد بايد بالفاصله
مراتب به مسئولين شعبه اعالم تا اقدام مقتضى معمول گردد .ضمناً هنگام ثبت المثنى اسناد بايد
دقت شود تا اسناد بهصورت مكرر ثبت نگردند.

 1گزارش  ،792ماندههاي تأييد شده شعبه ،توسط سيستم  Mainرا نمايش ميدهد.
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 -12كنترل و نظارت بر مصرف بودجه تعيين شده از طرف اداره كل حسابداري ،بودجه و آمار اعم از
بودجه مرتبط با هزينههاى پرسنلى و يا ادارى ،اقدام بهموقع جهت تأمين بودجه الزم قبل از انجام
هزينه (ضمنا" بايد توجه گردد كه مسئوليت هزينههاى انجام شده و يا تعيين ميزان بودجه مورد
لزوم بامسئولين شعبه ميباشد).
 -13محاسبه و صد ور اسناد مرتبط با كارمزد و سود خدماتى كه بانك ارائه مينمايد ،نظير كارمزد
حساب ماندههاى مطالبه نشده كمتر از  12222ريال ،محاسبه سود يا زيان مازاد منابع و مصارف،
كارمزد قبوض خدمات عمومىو.. . . . . . .
 -14محاسبه ذخيره استهالك اثاثيه خريدارى شده و صدور اسناد مربوطه طبق مقررات و
دستورعملهاى صادره در پايان هر سال با انتخاب گزينه مربوطه توسط نرم افزار.
 -15چنانچه حسب ضرورت ،پروندهها و سوابق مرتبط با حسابهاي انتظامينظير اوراق اشياء امانى،
سپرده تحويلداران ،وكالتنامه و . . . . . . .نزد دايره حسابدارى نگهدارى ميگردد ،مسئولين دايره
ميبايد ضمن اعمال كنترلهاى الزم در مقاطع زمانى مختلف جهت اطمينان از مطابقت
پروندهها ى موجود و اقالم باز دفاتر معين و مانده مشابه دفتر كل ،پروندههاي مربوطه را در محفظه
آهنى و زير كليد نگهداري نمايند.

تهيه صورتهاى مالى ،گزارشهاى مقرر ،موازنههاى ماهيانه و ترازنامه
 -16مسئولين دايره حسابدارى ميبايد حداكثر ظرف مدت مقرر كه توسط اداره كل حسابداري و
بودجه تعيين ميگردد ،موازنههاى ماهيانه ،شش ماهه ،پايان سال ،ترازنامه شعبه و صورت جلسات
تحويل و تحول مسئولين را بر اساس ضوابط و دستورعملهاى صادره ادارات مركزى تهيه و پس
از اعمال كنترلهاى الزم و تطبيق گردشها و ماندههاى آن با گردش و ماندههاى مشابه در دفتر
كل و حصول اطمينان از صحت صورتهاى تهيه شده و درج شرح كافي در خصوص چگونگي
اقالم باز حسابهاى واسطه ،ذيل صورتها و پيوستها را مهر و امضاء نموده و جهت كنترل و
انجام رسيدگى و امضاء و تأييد مسئولين شعبه به آنان ارائه نمايند.
 -17كليه صورتها و موازنههائي كه توسط ساير حسابداران تهيه ميگردد ،الزاماً بايد توسط مسئولين
دايره حسابدارى مورد رسيدگى و كنترل قرار گرفته و پس از حصول اطمينان از صحت
مندرجات و جمع بنديها ،ذيل آنها را امضاء و تأييد نمايند.
 -18مسئولين حسابداري هنگام انتقال و يا استفاده طوالنى از مرخصى ميبايد با تنظيم پيوستهاى
مربوطه و استخراج صورت ريز اقالم باز و كنترل گردش و مانده حسابها و مطابقت با مانده
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مشابه در دفتر كل نسبت به ا نجام تحويل و تحول با مسئول جديد دايره و يا مسئول موقت اقدام
نمايند.
 -19مسئولين دايره حسابدارى همواره بايد طرز رفتار ،عملكرد و نحوه برقرارى ارتباط پرسنل زير
مجموعه خود را با ساير كاركنان ومشتريان مد نظر داشته و در صورت مشاهده هرگونه رفتار سوء
و يا مشكوك بالفاصله مسئولين شعبه را در جريان امر قرار دهند.
 -22با توجه به اينكه روزانه تعداد قابل توجهى اسناد ،چكهاى تضمين شده و اوراق بهادار جهت ثبت
در دايره حسابدارى و روى ميز حسابداران قرار دارد ،لذا ضروري است از تردد اشخاص ثالث و
يا كاركنان غير مرتبط در دايره حسابداري به نحو مقتضى جلوگيرى بهعمل آيد.

نكات قابل توجه كاربران سيستم و مسئوليتهاي آنان
 -1ثبت كليه اسناد نقدى و انتقالى اعم از شماره دار و يا غير شماره دار در سيستم رايانه فقط بايد به
وسيله كاربران  Aو  Bو سوپروايزر (فقط ثبت  )Bكه به سيستم معرفى شدهاند و داراى كد و رمز
اختصاصى ميباشند صورت پذيرد ،لذا ثبت اسناد مذكور توسط ساير كاركنان با استفاده از كد و
رمز كاربران و يا سوپروايزر خالف مقررات و تخلف محسوب ميگردد.
 -2رمز هر يك از كاربران سيستم كامالً محرمانه و اختصاص به خود همان كاربر دارد ،بنابراين اعالم
و افشاى آن تحت هر عنوان به ديگر همكاران و يا اشخاص ثالث بر خالف مقررات ميباشد.
 -3نظر به اينكه تخصيص كد براى كاربران توسط مسئول دايره صندوق (يا مسئولين دواير) و تأييد
رئيس شعبه همراه با ثبت در دفتر مربوطه و اخذ امضاء كاربر معرفى شده ميباشد ،لذا كاربران
بهمنظور جلوگيرى از استفاده سايرين از كد اختصاصى آنان مى بايست بالفاصله پس از تعيين كد
بهترتيب فوق با دادن رمز به سيستم امكان استفاده ساير كاركنان از كد اختصاصى خود را منتفى
سازند.
 -4در سيستم رايانه كد و رمز به منزله امضاء كاربر در ذيل سند تلقى ميگردد ،بنابراين مسئوليت
پاسخگوئى سند و يا اسناد ثبت شده درسيستم ،با كاربرى است كه از كد و رمز وى براى ثبت
سند استفاده گرديده است.
 -5كاربران نميتوانند همزمان از دو يا چند كد  Aو ( Bدو كد  Aيا  ،Bكد  Aو  Bبهطور همزمان A ،و
سوپروايزر ،كد  Bو حسابداري) استفاده نمايند و فقط بايد با يك كد به سيستم معرفى شوند و در
صورت نياز به دريافت كد جديد بالفاصله كد قبلى بايد از سيستم حذف گردد.
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 -6در صورتيكه كاربر متوجه افشاي رمز خود بوسيله ديگر همكاران و يا اشخاص ثالث گرديد و يا
حتى در اين زمينه ترديد حاصل نمود ،بالفاصله ميبايست رمز خود را تغيير دهد.
 -7اصلح است كاربران به منظور حفظ ايمنى هرچه بيشتر براي مدت طوالنى از يك رمز مشخص
استفاده ننمايند.
 -8كاربران هنگام ورود به سيستم و دادن رمز و يا تغيير رمز در سيستم ميبايد نهايت مراقبت را در
مخفى و محفوظ داشتن رمز خود بكار برند.
 -9استفاده از كد و رمز عمومىجهت ثبت اسناد و يا ورود به سيستم اكيداً ممنوع بوده و بر خالف
مقررات ميباشد.
 -12استفاده از هرگونه ديسكت غير بانكى و خارجى در سيستم خالف مقررات بوده و ممنوع
ميباشد.
 -11كاربران در هنگام افتتاح هرگونه حساب سپرده و يا تسهيالت در سيستم بايد مشخصات دارندگان
حساب را با دقت تمام و بهصورت كامل بدون هرگونه كاستى ثبت نمايند.
 -12كليه اسناد مربوط به حسابهاى شماره دار اعم از نقدى ويا انتقالى بدواً بايد توسط كاربران  Aدر
سيستم ثبت شوند.
 -13ارائه اسناد به كاربران جهت ثبت در سيستم ميبايد از طريق كاركنان قسمتهاى ذيربط و مسئولين
شعبه صورت گيرد .بنابراين ضروري است كاربران دقت نمايند چنانچه سند و يا اسنادى بهصورت
نامشخص در دسترس و يا اختيار آنان قرار گرفته ،پس از اخذ تأييد از صادر كننده سند مبادرت به
ثبت آن در سيستم بنمايند.
 -14كاربران  Aو  Bسوپروايزرها (در هنگام ثبت  )Bقبل از ثبت سند الزاماً مىبايست از اصالت سند
اطمينان حاصل نمايند .لذا ضروري است ابتدا مشخصهها و اركان سند نظير تاريخ صدور ،مطابقت
مبالغ عددى و حروفى ،عدم وجود قلم خوردگى ،درج شماره حساب و يا سرفصل حساب واسطه
و صحت امضاءهاي مجاز ذيل سند را بررسى و سپس مبادرت به ثبت آنها نمايند.
 -15كاربران  Aدر هنگام ثبت اسناد مرتبط با حسابهاى شماره دار مىبايست نام دارنده حساب را در
سند و با حساب مربوط در سيستم مطابقت نمايند.
 -16كاربران موظفند به هنگام ثبت  Bاسناد كد سرفصل طرف حساب را بهطور دقيق و صحيح ثبت
نمايند تا در زمان مراجعات و رسيدگيهاي بعدى ،دسترسى به سوابق امر و اطالعات مورد لزوم
ميسر گردد.

316

 -17كاربران هنگام ثبت اسناد بدهكار مرتبط با حسابهاى شمارهدار نظير حسابهاي قرضالحسنه
پس انداز ،سپرده كوتاهمدت ،قرضالحسنه جارى ميبايست امضاء دريافت كننده وجه را در متن
سند با نمونه امضاء درون سيستم كنترل و از صحت آن اطمينان حاصل نمايند.
 -18كاربران هنگام انتقال امضاء دارندگان حسابها به سيستم بايد دقت الزم را در احراز صحت و
مطابقت امضاء صاحبان حساب با نمونه امضاء موجود در بانك معمول دارند.
 -19كاربران هنگام ارائه اطالعات اسناد به سيستم بايد دقت نمايند كه كليه اطالعات بهصورت دقيق و
صحيح منتقل گردند.
 -22كليه اسنادي كه به وسيله كاربران در سيستم ثبت ميگردد ،ميبايست توسط آنها پاراف و امضاء
شود.
 -21كاربران هنگام كار با سيستم ميبايست به پيامها و هشدارهائى كه سيستم ميدهد توجه نموده و
در صورت لزوم مراتب را به متصديان و واحدهاي ذيربط مانند اداره كل مديريت عمليات بانكي
اعالم نمايند.
 -22كاربران سيستم به هيچ عنوان مجاز به ورود به برنامهها و بستههاى نرم افزارى سيستم نبوده و در
صورت بروز هرگونه اشكال در بسته نرم افزارى و يا خرابى در سيستم سخت افزارى ميبايست
بالفاصله مراتب را به مسئولين ذيربط اعالم تا نسبت به رفع اشكال برنامه و يا خرابى سخت افزاري
سيستم توسط كارشناسان مربوطه اقدام گردد.
 -23در صورت نياز به تغيير در بستههاي نرم افزارى مراتب را بهطور روشن و واضح به اداره ذيربط
اعالم تا پس از انجام بررسىهاى الزم توسط كارشناسان مربوطه اقدام بايسته بهعمل آيد.
 -24كاربران  Aو Bو سوپروايزران هنگام ترك ماشين (حتى براى چند ثانيه هم) ميبايست سيستم
خود را در منوي اصلى قرار دهند.
 -25با توجه به بهاى گزاف تجهيزات كامپيوترى و هزينههاى سنگين تعميرات آنها كليه كاركنان بايد
نهايت دقت را در حفظ ،نگهداري و بهره بردارى از سيستم به كار بسته خصوصاً از قرار دادن
ظروف چاى و يا آب در كنار و يا روى سيستم خوددارى و در پايان سرويس ادارى و اتمام كار
از كاورهاي (پوشش) مخصوص براى محافظت آنها استفاده نمايند.
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وظائف ومسئوليتهاى شغلى تحويلداران و متصديان امور بانكي
 -1متصدي امور بانكي (تحويلدار) مسئول خزانه در اول وقت و قبل از باز نمودن درب خزانه يا
صندوق سنگين (بدپانزر) ميبايد ضمن بازديد قفلهاي خزانه ،پلمپ و نخكشي آن از صحت و
عدم دست خوردگي آنها اطمينان حاصل نمايد.
بديهي است در صورت مالحظه هرگونه دستكاري بر روى قفلها و يا پلمپ و نخ كشى بدون
ايجاد تغيير در وضعيت محيط بالفاصله مسئولين شعبه را در جريان امر قرارخواهند داد.
 -2بازگشائى خزانه (صندوق) و بهره بردارى از ابوابجمعي آن بايد باحضور يكى از مسئولين شعبه كه
دارنده كليد اول و متصدي امور بانكي (تحويلدار) مسئول خزانه كه دارنده كليد دوم ميباشد در
محل خزانه انجام گيرد .مراجعه دارنده كليد اول و يا دارنده كليد دوم بهصورت انفرادى بهمنظور
بازگشائى خزانه اكيداً ممنوع است.
 -3از قرار دادن كليدهاى خزانه بر روى درب خزانه ،يا درون كشوي ميز يا در معرض ديد اشخاص
ثالث جداً اجتناب بهعمل آيد.
بديهى است نگهدارى و حفظ كليدهاى خزانه درخارج از محيط بانك نيز از اهميت ويژه
برخوردار بوده و در همه حال بايد نهايت دقت و مراقبت در نگهدارى آن معمول گردد.
 -4نگهدارى كليدهاى اول و دوم به هردليل نزد يك نفر اعم از مسئولين شعبه يا تحويلداران اكيداً
ممنوع ميباشد.
 -5تحويلدار دارنده كليد دوم مجاز به تحويل كليد به اشخاص ثالث نبوده و در صورت بروز هرگونه
مشكل ميبايد شخصاً در محل شعبه حاضر و كليد خود را در حضور مسئولين شعبه ضمن انعكاس
موضوع در دفتر كليدها به تحويلدار جايگزين تحويل نمايد .طبعاً در صورت وجود شرايط خاص
و استثنائى و عدم امكان حضور در محل شعبه بايد مراتب را به ترتيب مقتضى به مسئولين شعبه
اعالم و كليد را توسط فرد امين و مورد اعتماد به شعبه ارسال دارد.
 -6هرگونه تحويل و تحول كليدهاى خزانه بين متصديان امور بانكي (تحويلداران) بايد در دفتر
كليدها ثبت گردد.
 -7در صورت فقدان كليد ،تحويلدار دارنده كليد بايد بالفاصله مراتب را به مسئولين شعبه اعالم تا
اقدامات احتياطي و الزم معمول گردد.
 -8متصدي امور بانكي (تحويلدار) مسئول خزانه پس از باز نمودن درب خزانه (با حضور دارنده
كليد اول) و اطمينان از صحت موجودي خزانه ،نقدينگي مورد نياز براي شروع كار خود و يا ساير
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تحويلداران و ساير اوراق بهادار مورد مصرف را با رعايت جوانب احتياطى و اصول ايمنى از
خزانه خارج نموده و حسب ضرورت ،نقدينگى را بين ساير تحويلداران با تنظيم برگ صورت
وضعيت و اخذ امضاء از تحويلدار ذيربط توزيع مينمايد.
 -9مراجعه و ورود اشخاص ثالث ،يا سايرتحويلداران به محوطه خزانه ممنوع بوده و در صورت
ضرورت بايد با حضور مسئولين خزانه انجام پذيرد.
 -12درصورت ضرورت جابجائى وجوه نقدي بين متصديان امور بانكي (تحويلداران) در خالل روز،
اين امر بايد با تنظيم رسيد موقت تحويلخانه همراه با مهر و امضاء دريافت كننده وجه انجام گيرد.
دقت شود رسيد موقت فقط مخصوص داد و ستد بين تحويلداران بوده و تحت هيچ شرايطى نبايد
به دست مشتريان داده شود و چنانچه مشترى تقاضا نمايد وجهى را كه قصد دريافت دارد به باجه
ديگرى جهت پرداخت وى حواله نمايند ،ميبايست روي مبلغ عددى و حروفى رسيد موقت
تحويلخانه را با دقت و رعايت احتياطهاي الزم با نوارچسب پوشانده و سپس آن را توسط يكى از
كاركنان شعبه به باجه مربوطه تحويل نمايند.
 -11استفاده از اوراق شمارهدار به منظور اعمال كنترلهاى الزم و جلوگيرى از سوءاستفادههاى
احتمالى مىباشد ،لذا ضروري است مصرف فرمهاى شمارهدار با حفظ تسلسل شماره انجام گرفته
و جداً از مصرف اوراق مذكور بهصورت پراكنده و نامنظم خودداري گردد .بديهي است مسئولين
ذيربط در شعبه بر اين مهم نظارت الزم معمول خواهند داشت.
 -12به منظور رعايت اصول ايمنى ،از نگهدارى نقدينگى مازاد بر نياز در باجههاي تحويلدارى اكيداً
خوددارى نموده و در صورت ايجاد نقدينگى مازاد بر مصرف ،در خالل روز با هماهنگى
مسئولين شعبه و مسئول خزانه ،مازاد وجوه نقدي بايد به خزانه منتقل گردد.
 -13از بازگذاشتن در خزانه و يا وجوه نقدى درون باجههاى تحويلداري در معرض ديد عمومى،
اكيداً خوددارى گردد.
 -14رعايت سقف نقدينگى شعبه الزامىاست و نبايد بيش از ميزان تعيين شده اقدام به نگهدارى وجوه
نقدى نمود .لذا ضروري است در صورت دريافت وجوه نقدي قابل مالحظه و مازاد بر حد مجاز
نقدينگى ،مسئولين شعبه را جهت انتقال وجوه به خزانه اداره امور ذيربط مطلع نمايند.
 -15هنگام اعالم موجودى و يا اعالم مازاد نقدينگى و يا درخواست تأمين وجه و تقويت خزانه،
نهايت حزم و احتياط و مراقبت در محرمانه بودن مكالمه بايد به كار برده شود و مراتب به ترتيبى
به خزانه اداره امورشعب ذيربط اعالم گردد كه مورد توجه و يا استراق سمع اشخاص ثالث
قرارنگيرد.
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 -16واحدها موظف به تأ مين نقدينگى مورد نياز مشتريان و مراجعين خود بوده و لذا با توجه به شرايط
زمان و پرداختهاى خود بايد نقدينگى مورد مصرف را پيش بيني نمايند .متصديان امور بانكي
(تحويلداران) مجاز به ارجاع مشتريان جهت دريافت وجوه خود به ساير شعب نخواهند بود.
 -17كليه وجوه دريافتى از خزانه اداره امورشعب و يا اداره مركزى به منظور تقويت موجودى بايد
توسط متصدي امور بانكي (تحويلدار) مسئول ممهور گردد .نگهداري وجوه نقدى در لفاف
نايلونى و يا با باند و مهر ساير بانكها در خزانه ممنوع ميباشد.
 -18به محض دريافت وجوه نقدي به منظور تقويت صندوق و يا ارسال وجوه مازاد به خزانه اداره
امورشعب ،اسناد مربوطه توسط متصدي امور بانكي (تحويلدار) مسئول صندوق صادر و پس از
تكميل امضاء خود و امضاءيك نفر از مسئولين شعبه بالفاصله در سيستم تحويلدارى ثبت گردد.
 -19باتوجه به مكلف بودن واحدها به فروش انواع اوراق بهادار ،سفته ،برات و بارنامه متصدي امور
بانكي (تحويلدار) مسئول صندوق بايد با توجه به مصارف روزانه و نياز مراجعين هر روز به ميزان
الزم اوراق مذكور را به متصدي امور بانكي (تحويلدار) مسئول فروش تحويل داده و قبل از اتمام
موجودى اوراق بهادار موجود در خزانه ،با هماهنگى مسئولين شعبه از طريق خزانه اداره امورشعب
نسبت به تأمين نياز شعبه اقدام نمايند .متصديان امور بانكي (تحويلداران) مجاز نميباشند به هر
دليلى از فروش اوراق سفته ،برات و بارنامه خوددارى و متقاضيان را به ساير شعب راهنمائى
نمايند.
 -22در پايان وقت ادارى بايد اسناد مربوط به فروش انواع سفته ،برات و بارنامه توسط متصدي امور
بانكي (تحويلدار) مربوطه به تفكيك نوع صادر و در سامانه مديريت وجوه نقد ثبت گردد.
متصديان امور بانكي (تحويلداران) مجاز به نگهداري وجوه مربوط به فروش روزانه اوراق بهادار
نزد خود يا داخل خزانه نميباشند.
 -21نظر به اهميت حفظ اعتماد عمومىمردم نسبت به بانك الزم است متصديان امور بانكي
(تحويلداران) در امر دريافت و پرداختهاى خود نهايت دقت و مراقبت را معمول داشته و از
انجام رفتارى كه موجب ترديد و يا تشويش اذهان عمومىگردد ،اكيدأ خوددارى نمايند .بنابراين
در هنگام دريافت وجوه مشتريان قبل از شمارش وجوه كه به تفكيك بسته شمار و اقالم ريز
خواهد بود و مطابقت جمع آنها با مبلغ مندرج در متن سند مشتري ،مجاز به ادغام وجوه دريافتى
با موجوديهاى درون باجه خود ،نخواهند بود .بديهى است كنترل و شمارش وجوه (به صورت
بسته شمار و اقالم ريز) در مقابل مشترى انجام شده و سپس جهت كنترل ،بستههاي اسكناس را به
داخل باجه منتقل خواهند نمود و در هنگام پرداخت وجه به مشتريان نيز دقت شود كه پس از
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رعايت ضوابط مربوط به پرداخت اسناد ،وجوه پرداختى را به صورت يكجا با شمارش و كنترل
كلى به مشترى تحويل و از پرداخت وجه به صورت قسمتي و تكه تكه اكيداً خوددارى گردد.
مشتري نيز وجوه دريافتى را (بستههاى اسكناس و اقالم ريز) در مقابل باجه ،شمارش و كنترل
نمايد.
 -22متصديان اموربانكى (تحويلداران) قبل از پرداخت اسناد بدهكار ابتدا از اصالت سند اطمينان
حاصل نموده و سپس ذينفع سند را احراز هويت كرده و پس از آن مبادرت به پرداخت وجه
نمايند.
 -23احراز اصالت اسناد بدهكار از طريق كنترل اركان سند به شرح ذيل ميسر است:
الف) تطبيق مبالغ عددى و حروفى
ب) داشتن تاريخ صدور سند
پ) داشتن شرح سند و توضيحات الزم درخصوص موضوع صدورسند ،مشخصات ذينفع و
دريافت كننده وجه ،مشخصات و شماره حساب مورد برداشت
ت) داشتن دو امضاء مجاز پايوران ذيربط در ذيل سند
ث) اخذ مجوز پرداخت براى مبالغ بيش از سقف اختيارات متصديان امور بانكى
ج) امضاء ذينفع و دريافت كننده سند در متن و ظهر آن
چ) داشتن مهر گواهى امضاء و پاراف مسئول گواهى امضاء در متن سند
توضيح :در صورتى كه سند بدهكار مربوط به حسابهاي واسطه و داخلى شعبه باشد ،الزامأ بايد
داراى امضاء مجاز رئيس و يا معاون شعبه همراه با امضاء مسئول دايره ذيربط باشد.
 -24متصديان امور بانكي (تحويلداران) براى احراز اصالت اسناد بدهكار حتماً بايد با نمونه امضاء
مسئولين شعبه و دواير و كاركنان قسمتهاي مربوطه آشنايى كامل داشته باشند و در صورت عدم
شناسايى و يا ت رديد در مورد امضاء مسئولين و يا پايوران ذيربط ،قبل از پرداخت ،از اصالت و
درستى امضاءهاى مجاز سند اطمينان حاصل نمايند.
 -25متصديان امور بانكي (تحويلداران) بايد دقت نمايند ،اسناد بدهكار جهت پرداخت از طريق
مسئولين و كاركنان قسمتهاى مربوطه به آنان ارائه گردد .چنانچه سند بدهكار اعم از
حسابهاى داخلى و يا واسطه و يا حسابها ى شماره دار اشخاص نظير حساب جارى ،پس انداز
و انواع سپردهها به طور نامشخص در دسترس آنان قرار گرفته و يا از طريق مشترى جهت دريافت
وجه ارائه گردد ،متصدى امور بانكى (تحويلدار) مربوطه قبل از پرداخت بايد اصالت و صحت

321

صدور سند را از مسئولين ذيربط مورد پرسش قرارداده و پس از اطمينان از چگونگي سند اقدام
مقتضى معمول دارد.
 -26متصديان امور بانكي (تحويلداران) وجه اسناد بدهكار را فقط به صاحبان حساب و يا ذينفع اسناد
پرداخت نمايند و به هيچ عنوان مجاز به پرداخت وجوه اسناد به اشخاص ثالث (خصوصأ كاركنان
بانك) نميباشند ،حتى اگر وجه مورد مطالبه مربوط به بستگان درجه اول كارمند باشد .چنانچه
كاركنانى از شعبه خواستار دريافت وجه اسناد متعلق به غير باشند ،متصدى امور بانكى (تحويلدار)
مربوطه موظف است بالفاصله مسئولين شعبه را در جريان امر قراردهد.
 -27چنانچه مشترى و يا كاركنان شعبه اسناد بدهكار و بستانكار جهت پاياپاي با مبالغ يكسان خصوص ًا
مبلغ قابل مالحظه ارائه نمودند (برداشت از يك حساب و واريز به حساب اشخاص ثالث ديگر)
بايد صحت صدور اسناد ارائه شده از مسئولين شعبه يا مسئول دايره ذيربط استعالم گردد.
 -28پرداخت ازحسابهاي قرضالحسنه پس انداز و يا سپرده كوتاهمدت بدون ارائه اصل دفترچههاى
مربوطه ممنوع مى باشد ،مگر در موارد خاص و حسب دستور رئيس شعبه همراه با پاراف وى.
بديهى است جمله «بدون ارائه دفترچه پس انداز ،پرداخت گرديد» در متن سند قيد خواهد شد.
توجه خواهند داشت در شعبه درجه يك و ممتاز ،مسئولين دايره صندوق به جاى رئيس شعبه سند
را امضاء خواهند نمود.
 -29پرداخت وجوه اسناد بدهكار از محل وجوه واريزى مشتريان كه شمارش و كنترل نگرديده ،اكيداً
ممنوع ميباشد.
 -32باتوجه به احتمال تعويض چكهاى پاس شده اشخاص و يا چكهاى تأييد شده با چكهاى
مجعول و يا دخل و تصرف در چكها توسط افراد جاعل ،هنگام اخذ امضاء مجدد الزم است
نهايت دقت و مراقبت را معمول داشته و از جابجايى چكها (خصوصاً چكهاى كشف رمزشده
و تأييد شده) توسط مشتريان دور از ديد خود اكيداً خوددارى نمايند.
 -31چكهاى تضمينى صادره شعب عهده ساير واحدها قبل از واريز به حسابهاي اشخاص و يا
پرداخت نقدي حتماً توسط مسئولين مربوطه بررسى و اصالت چك و درستى رمز آن مورد
بررسى قرارگيرد.
 -32متصديان امور بانكي به منظور احراز هويت متقاضيان خدمات غيرپايه از جمله ارائه دهندگان
چكها ،باي د نهايت دقت را در تطبيق مشخصات ارائه دهنده چك با مدرك شناسايى معتبر وى
(كارت ملي عكس دار يا موارد عنوان شده در نامه  41613مورخ  1394/3/17اداره كل سازمان و
روشها در خصوص نحوه پذيرش شناسنامه عكس دار جديد ،گواهينامه رانندگي يا گذرنامه
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معتبر داراي شماره ملي) معمول داشته و دقت نمايند كه ثبت مشخصات در ظهر چك بهصورت
كامل با ذكر سريال چاپى مدرك شناسايى انجام گيرد.
 -33دقت شود كه اسناد بستانكار تنظيمىتوسط مشتريان جهت واريز وجه و يا اسناد بدهكار بدون
قلم خوردگى و خوانا باشد .درصورت وجود قلم خوردگى در متن سند حتماً بايد توسط مشترى
ظهرنويسى و امضاء شود.
 -34كليه اسناد بدهكار و بستانكار نقدى ميبايد توسط متصديان امور بانكى (تحويلداران) در ماشين
مربوطه ثبت گردد .درصورت بروز اشكال و عدم ثبت ماشين بر روي سند ،مراتب دريافت وجه با
ذكر رديف ثبت ماشينى توسط متصدى امور بانكى (تحويلدار) در متن سند درج و مهر و امضاء
شده و توسط مسئولين شعبه يا دايره ذيربط تأييد گردد.
 -35به منظور جلوگيرى از ايجاد مبالغ حذفى متصديان امور بانكي (تحويلداران) هنگام ثبت اسناد در
سيستم تحويلدارى بايد نهايت دقت و مراقبت را معمول نمايند و در صورت بروز اشتباه ثبت و
لزوم حذف مبالغ ثبت شده ،متصدى امور بانكى (تحويلدار) مربوطه بايد ضمن در جريان
قراردادن مسئولين شعبه ،مبلغ حذف شده را در پايان وقت در ذيل گزارش مربوط ،توضيح داده و
پاراف نمايند.
 -36متصديان امور بانكى (تحويلداران) در هنگام ثبت اسناد در سيستم تحويلدارى بايد دقت نمايند،
براساس ضوابط تعيين شده و نوع فرم به كار رفته براي ثبت اسناد بستانكار از چاپهاى سيستم
تحويلدارى استفاده نمايند و مجاز به استفاده از چاپهاى اضافى نميباشند .بديهى است
درصورت استفاده از چاپ اضافى متصدي امور بانكى (تحويلدار) بايد توضيح قابل قبول ارائه
نموده و صحت عمليات وى توسط مسئولين ذيربط و خود وي در ذيل نوار و يا ژورنال
تحويلدارى تأييد گردد.
 -37در هنگام دريافت وجوه به حسابهاي خزانه و يا حسابهاي دولتى بايد دقت شود كه نام
صاحب حساب و شماره حساب صحيح و كامل باشد تا وجوه دريافتى بالتكليف باقى نمانند.
دقت شود اينگونه فيشها حتماً داراى آدرس پرداخت كننده باشند.
 -38كليه وجوه دريافتى توسط متصديان امور بانكي (تحويلداران) پس از باند شدن بايد به مهر نام
متصدى امور بانكى (تحويلدار) مربوطه و مهر تاريخ و شعبه ممهور گردد و از پرداخت وجوه
باندشده بدون مهر نام شعبه و متصدى امور بانكى (تحويلدار) و تاريخ به مشتريان خوددارى
گردد.
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 -39وجوه پرداختى به مشتريان بايد فاقد اسكناس فرسوده و يا تكه و ناقص بوده و لذا كليه وجوه
دريافتى توسط متصديان امور بانكي (تحويلداران) بايد پاكسازي گردد.
 -42درصورت ارائه اسكناسهاى تكه و ناقص از طرف مشتريان بايد با استفاده ازجداول مربوطه نسبت
به ارزيابى و پرداخت مابه ازاء آن اقدام و مبلغ ارزيابى در روى اسكناس ناقص درج شده و در
دفتر مخصوص اسكناسهاى تكه و ناقص ثبت گردد .عدم پذيرش اسكناسهاي تكه و ناقص
مشتريان ،خالف مقررات مىباشد.
 -41باتوجه به اهميت سپردههاى ديدارى (جارى) كه ارزان قيمت بوده ،ارائه خدمات و تسريع امور
دارندگان حسابهاى قرضالحسنه جارى اعم از اشخاص حقيقى و حقوقى از اولويت خاص
برخوردار است .لذا دسته چكهاى مورد تقاضاى دارندگان حسابهاي موصوف با رعايت
مقررات و ضوابط مربوطه بايد در اسرع وقت دريافت و به مشتريان ارائه گردد.
 -42تسليم دسته چكهاى مورد تقاضاى دارندگان حسابهاي قرضالحسنه جارى بايد پس از ارائه
برگ تقاضاي دسته چك توسط مشترى و انجام بررسىهاى الزم توسط مسئولين ذيربط و تأييد
بالمانع بودن تسليم دسته چك به دارنده حساب توسط مسئول شعبه يا رئيس دايره صندوق ،انجام
گردد.
 -43نوع دسته چك تحويلى به دارندگان حسابهاي قرضالحسنه جارى ( 25برگى 52 ،برگى و 122
برگى) توسط مسئولين شعبه تعيين مىگردد و متصديان امور بانكى (تحويلداران) رأساً مجاز به
تعيين و يا تغيير نوع دسته چك تسليمىنخواهند بود.
 -44در هنگام صدور دسته چك بايد دقت گردد كه در كليه برگهاي دسته چك نقش مهر شعبه و
همچنين شماره حساب به صورت واضح و خوانا درج شده باشد (از درج شماره حساب و يا نام
شعبه به صورت دستى خودداري گردد)
 -45تحويل دسته چك سفيد فاقد مهر شعبه و يا فاقد شماره حساب به متقاضيان دسته چك (حتى
كاركنان بانك) خالف مقررات بوده و مجاز نميباشد.
 -46درستى و صحت تعداد برگهاي دسته چك تحويلى به دارندگان حسابهاي قرضالحسنه
جارى بايد در برگ تقاضاى دسته چك توسط مشترى با قيد شماره سرى دسته چك ،تأييد و
امضاء گردد.
 -47دسته چك حتماً بايد به صاحب حساب يا نماينده قانونى وى با اخذ امضاء در دفتر مربوطه تحويل
و محل مربوط توسط متصدى امور بانكى (تحويلدار) پاراف شود .درصورتى كه طبق درخواست
صاحب حساب ،شخص ديگرى براى دريافت دسته چك معرفى شده باشد ،عالوه برگواهى
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امضاء دارنده حساب در برگ تقاضاي مربوطه بايد از گيرنده دسته چك احراز هويت كامل
بهعمل آمده و مراتب تحويل دسته چك به وى بالفاصله كتباً به صاحب حساب اعالم شود.
 -48هنگام استفاده از انواع دسته چك موجود در خزانه كه داراي تسلسل شماره دسته چك ميباشد
بر اساس رديف در دفتر مربوطه ثبت و كنترلهاي الزم اعمال گردد و از تسليم دسته چكهاي
خارج از رديف خودداري شود.
 -49از نگهدارى دسته چكها بيش از نياز روزانه در خارج از خزانه خوددارى نموده ،دسته چكهاى
مصرفى طى روز نيز در محلى مطمئن (صندوق دستى) نگهدارى گردد.
 -52با توجه به ميزان مصرف دسته چك و قبل از اتمام آنها بايد پيش بينى الزم براى تأمين دسته چك
معمول نموده و مراتب به موقع به مسئولين شعبه و يا مسئولين دواير صندوق يادآورى گردد.
 -51كليه دسته چكهاي دريافتى از خزانه اداره امورشعب ذيربط و يا اداره كل خزانه بايد بالفاصله با
صورت جلسه مربوطه كنترل و به مهرشعبه ممهور و به خزانه و يا صندوق شعبه منتقل گردد .از
نگهدارى دسته چك فاقد مهرشعبه درون خزانه خوددارى شود.
 -52درصورت مالحظه كسرى در برگهاي دسته چكها و يا فقدان دسته چك ،مراتب بالفاصله
توسط متصدي امور بانكى (تحويلدار) مربوطه به مسئولين شعبه اعالم تا اقدام قانونى الزم به منظور
جلوگيرى از سوءاستفاده احتمالى معمول گردد.
 -53شماره سرى كليه دسته چكهاي دريافتى با ذكر شماره فرعى بالفاصله و به محض دريافت بايد
در دفتر تسليم دسته چك ثبت گردد.
 -54هنگام ثبت شماره سرى دسته چكهاي دريافتى و يا تحويل دسته چك به مشتريان در دفتر
مربوطه دقت الزم معمول و از مخدوش نمودن و قلم خوردگى دفتر خوددارى شود.
 -55تحويل دسته چكهاى تضمين شده ،چكهاى عمومىو يا دسته چك حواله شعب در دفتر
مربوطه ثبت و هنگام تحويل از مسئول مربوطه امضاء اخذ گردد.
 -56متصدي امور بانكى (تحويلدار) مسئول صندوق مستمراً مصرف اوراق شماره دار را كنترل نموده
و قبل از اتمام فرمهاى ش ماره دار ،ميزان فرم مورد نياز را به مسئولين شعبه و يا دايره صندوق اعالم
مينمايد تا نسبت به تأمين فرم اقدام گردد.
 -57كليه اوراق شماره دار ميبايد در داخل خزانه و زيركليد نگهدارى گردد .هنگام دريافت اوراق
شماره دار مراتب در دفتر خشتى مخصوص فرمهاى شماره دار ثبت و در هنگام مصرف نيز نام
دريافت كننده با ذكر تاريخ ،درج و از وى امضاء اخذ گردد.
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 -58باتوجه به اينكه دفاتر حسابهاي قرضالحسنه پسانداز ،سپرده كوتاهمدت و اوراق سپرده
بلندمدت ميبايد در داخل خزانه و زير كليد نگهدارى گردند ،لذا متصدى امور بانكى (تحويلدار)
مسئول خزانه بايد قبل از اتمام دفترچه مرتبط با حسابهاي فوق الذكر و يا اوراق سپرده بلندمدت،
مراتب را به مسئولين شعبه و يا دواير ذيربط اعالم تا در خصوص تأمين آنها اقدام الزم معمول
گردد.
 -59كليه دفترچههاي قرضالحسنه و يا سپرده كوتاهمدت و اوراق سپرده بلندمدت دريافتى از اداره
امورشعب و يا اداره مركزى بايد توسط مسئولين ذيربط بالفاصله شمارش و كنترل و به مهر شعبه
ممهور شده و در دفتر خشتى مخصوص با ذكر شماره سريالهاى مربوطه درج و به داخل خزانه
منتقل گردند.
 -62هنگام مصرف دفترچههاي قرضالحسنه پس انداز و يا اوراق سپرده بلندمدت ،نام كارمند و يا
مسئول دريافتكننده دفترچهها و يا اوراق سپرده در دفتر مربوطه با ذكر تاريخ تحويل ،ثبت و از
وي امضاء اخذ گردد.
 -61متصديان امور بانكي (تحويلداران) در هنگام دريافت وجوه از مشتريان و يا پرداخت به آنان بايد
نهايت دقت و مراقبت را معمول داشته تا از ايجاد كسري و فزونى جلوگيرى گردد .بديهى است
تبعات كسرى و فزونىهاى مكرر متصديان امور بانكي (تحويلداران) چه از نظر مالى و اداري
متوجه آنان خواهد بود.
 -62متصديان امور بانكي (تحويلداران) موظفند كه ميزان كسرى و فزونى صندوق خود را به هر ميزان
كه باشد ،پس از كنترل و شمارش موجودىهاى نقدى به مسئولين شعبه اعالم نمايند .بديهى است
پس از رسيدگى مسئولين شعبه ،چنانچه علت كسرى و يا فزونى مشخص نگرديد ،بايد اسناد
مربوط به كسري و يا فزونى به تاريخ همان روز صادر و ثبت گردد .عدم اعالم كسرى يا فزونى
صندوق و يا نگهدارى مبالغ فزونى صندوق بدون صدور سند ،تخلف محسوب مىشود .ضمناً
كسرى صندوق متصديان امور بانكي (تحويلداران) به هر مبلغ و ميزان كه باشد بايد حداكثر
ظرف مدت سه روز واريز و تسويه شود.
 -63درصورت بروز اختالف با مشتري در ارتباط با مبالغ دريافتى و يا پرداختى بالفاصله مسئولين شعبه
و يا دواير ذيربط را در جريان امر قرارداده تا رسيدگىهاي الزم تحت نظر آنان بهعملآيد.
 -64استرداد وجوه فزونى صندوق به مشتريان بايد با رعايت ضوابط و مقررات و حسب دستور
مسئولين شعبه انجام پذيرد و متصديان امور بانكي (تحويلداران) رأساً مجاز به استرداد وجوه
فزونى صندوق به مدعيان فزونى نميباشند.
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 -65متصديان امور بانكي (تحويلداران) به هيچ وجه مجاز به ترك باجه خود در خالل انجام كار
روزانه نمي باشند و درصورت نياز ضمن جمع آورى وجوه نقدى و اوراق بهادار خود و خاموش
نمودن ماشين مربوطه بايد مسئولين شعبه را در جريان امر قراردهند.
 -66ورود كاركنان شعبه و اشخاص ثالث (حتى بستگان درجه اول تحويلداران) به باجههاي متصديان
امور بانكى (تحويلدارى) اكيداً ممنوع مىباشد.
 -67در پايان وقت پس از بستن حسابها و مطابقت مجموع مانده روز قبل به اضافه جمع دريافتها و
پرداختها با موجودى خزانه و تطابق با روزنامه نقدي ،برگ صورت وضعيت خزانه با نهايت
دقت بدون قلم خوردگى و مخدوش بودن با ذكر كليه موجودىهاى خزانه (وجوه نقدى،
مسكوك طال ،انواع تمبر و تمبر سفته ،چكها ي تضمين شده مبلغ دار و موجودى دسته چكها)
تهيه و پس از امضاء جهت كنترل همراه با موجوديهاى نقدى به مسئول دارنده كليد اول (در
محل خزانه) ارائه گردد.
 -68پس از انتقال وجوه نقدى و ساير ابوابجمعى به خزانه و كنترل موجودىها توسط دارنده كليد
اول بايد ،در خزانه در حضور وى بسته و نخ كشى و پلمپ گردد.
 -69پس از تهيه صورت گردش عمليات تحويلداري ،متصدى امور بانكى (تحويلدار) مربوطه بايد
ذيل گزارش پايان روز را مهر و امضاء و درصورت وجود مبالغ حذفى ،توضيحات الزم را درج و
پاراف نموده و فرمهاى شماره دار باطل شده را به ضميمه گزارش مذكور به مسئولين شعبه جهت
بررسى ارائه نمايد.
 -72در پايان وقت ،دفتر خزانه بايد بدون قلم خوردگى براساس مندرجات برگ صورت وضعيت
صندوق توسط متصدى امور بانكى (تحويلدار) مسئول خزانه تحرير و پس از امضاء ذيل آن جهت
كنترل به مسئولين شعبه ارائه نمايد.
 -71متصديان امور بانكي (تحويلداران) در پايان كار روزانه بايد امهار خود و كليه فرمهاى شماره دار
استفاده نشده را جمح آوري و در محلى مطمئن قرار دهند.
 -72هنگام تحويل و تحول خزانه بين متصديان امور بانكي (تحويلداران) ،تحويل گيرنده خزانه
موظف است كليه ابوابجمعى خزانه شامل موجودىهاي نقدى ،چكهاى تضمين شده مبلغ دار،
مسكوك طال و اوراق بهادار را كنترل و از درستى آنها اطمينان حاصل نمايد .بنابراين عدم تحويل
و تحول خزانه و اعمال كنترلهاى الزم به داليلى از قبيل همكاري ،دوستى و آشنايى ،قرابت و
اعتماد ،خالف مقررات مىباشد.
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 -73باتوجه به اينكه يكى از شگردها و روشهاى افراد كالهبردار براى سوءاستفاده ،ايجاد جو ناآرام
مىباشد ،لذا متصديان امور بانكي (تحويلداران) ميبايد از هرگونه درگيرى با مشتريان خوددارى
نموده و به محض ايجاد تنش و برخورد نامطلوب از طرف مراجعين و يا مشتريان ضمن حفظ
خونسردى خود بالفاصله مسئولين شعبه را در جريان امر قراردهند.
 -74متصديان امور بانكي (تحويلداران) مجاز به برقرارى ارتباط مالى و شخصى و غيرادارى با مشتريان
نميباشند و دريافت هرگونه وجه و يا هديه كه مشتريان بهعنوان قدردانى از زحمات و خدمات
آنان پرداخت مىنمايند ،خالف مقررات مىباشد .بديهى است تالش و فعاليتهاى كاركنان در
جهت جلب رضايت و جذب مشتريان و اعتالى نام بانك توسط مسئولين مربوطه (رئيس شعبه،
رئيس حوزه) به ادارات امورشعب مربوطه گزارش و ضمن درج فعاليتهاى اين گونه كاركنان در
سوابق پرسنلى و تأثير آن در وضعيت شغلى كاركنان به نحو مقتضى نيز از آنان تجليل و قدردانى
خواهد شد.
 -75كاربران مي بايست در حفظ رمز اختصاصي خود و همچنين عدم افشاي آن به ديگران ،مراقبت
الزم را به عمل آورند.
 -76متصديان اموربانكى فقط تا سقف اختيارات تعيين شده مىتوانند رأساً امور مشتريان و مراجعين را
انجام دهند و پرداختهاي با مبالغ بيش از اختيارات تعيين شده حتماً مىبايست با امضاء مسئولين
مربوط و مجوز پرداخت انجام گردد.
 -77متصديان امور بانكى هنگام پرداخت اسناد بدهكار به اشخاص ميبايد كليه مقررات مربوط به
احراز هويت (دقت در اصالت مدرك شناسايى معتبر ،تطبيق عكس مدرك شناسايى با مراجعه
كننده ،درج مشخصات مراجعه كننده براساس اطالعات مندرج در مدرك شناسايى با ذكر شماره
سريال چاپى) را رعايت نمايند.
 -78نظر به اينكه اين امكان وجود دارد كه افراد كالهبردار حتى از زمان كوتاهى كه متصديان امور
بانكى مشغول ثبت مشخصات اسناد بدهكار مىباشند ،از فرصت استفاده نموده و خود را به جاى
ذينفع چكها و اسناد بدهكار معرفى نمايند ،لذا به منظور جلوگيرى از عمل سوء اين گونه افراد،
اخذ امضاء مجدد از ذينفع اسناد در هنگام پرداخت وجه و تطبيق آن با نمونه امضاء قبلى الزامى
است.
 -79باتوجه به اينكه متصديان امور بانكى مسئول احراز هويت ارائه دهنده اسناد بدهكار
(پشت نويسى) ،تطبيق امضاء متن اسناد با نمونه امضاء موجود (گواهى امضاء) ،كسرنمودن سند
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بدهكار از حساب مشتري (موجودي كافى) ميباشند .لذا نهايت دقت و مراقبت را در احراز
هويت ،تطبيق امضاء و ثبت اسناد در سيستم معمول خواهند داشت.
 -82در احراز اصالت چكهاى ارائه شده اعم از چكهاى عهده حساب جاري اشخاص و يا
چكهاى تضمين شده كه متن و يا ظهر آنها مخدوش بوده و يا آثار تراشيدگى و يا مواد شيميايى
برروى آنها مشاهده مى گردد و همچنين با استفاده از دو نوع جوهر و يا دونوع قلم تحرير
گرديده است ،در احراز هويت ارائه دهندگان اين گونه اسناد دقت مضاعف اعمال شود.
 -81هنگام افتتاح هرگونه حساب اعم از حسابهاي قرضالحسنه جارى و پس انداز ،سپرده
كوتاهمدت و يا بلندمدت ،مدارك شناسايى معتبر از متقاضيان اخذ گردد .متصديان امور بانكى
آگاهى دارند ،عدم دقت در اين خصوص موجب خواهد شد كه افراد كالهبردار با استفاده از
مدارك جعلى امكان بهره بردارى از حسابهاي مفتوحه براى انجام اعمال خالف خود را به
راحتى كسب نمايند .لذا هنگام افتتاح هرگونه حساب بايد ابتدا مشخصات متقاضى با كارت ملي و
شناسنامه معتبر ارائه شده تطبيق ،پس از اطمينان از عدم وجود مغايرت در استعالم ماخوذه از
سامانه ثبت احوال و نيز بانك مركزي جمهوري اسالميايران نسبت به بررسي مندرجات فرم
تقاضاي افتتاح حساب متقاضي بر اساس مندرجات مدرك شناسايي اقدام شود .بديهى است
صحت ثبت مشخصات توسط مسئولين ذيربط نيز كنترل خواهد شد.
 -82دفاتر سفيد حسابهاي قرضالحسنه پس انداز و سپردههاي كوتاهمدت كه جهت افتتاح
حسابهاي جديد و تعويض دفترچه پرشده در اختيار متصديان امور بانكى قرار مىگيرد ،در
محلى مطمئن نگهدارى شده و دقت گردد كه هنگام افتتاح حساب جديد و يا تعويض دفترچه
(پرشده) مراتب در دفتر رديف با ذكر مشخصات صاحب حساب درج و از مشترى در مقابل آن
امضاء اخذ گردد.
 -83عدم تحويل ملي كارت و رمز آن به افرادي غير از صاحب حساب يا وكيل قانوني وي
 عدم افشاي اطالعات و مانده حساب مشتريان اخذ امضاء و تأييد كاربر ارشد براي انجام عمليات بيش از اختيارات خروج از سيستم ،قفل و انسداد محفظههاي نگهداري وجوه در زمان ترك محلخدمت (به صورت موقت)
 اخذ رسيد چکهاي وا گذاري برگشت شده در زمان استرداد آنها از مشتريان عدم ثبت اسناد بستانكار به صورت واهي و بدون تأمين وجه مخصوصاً در زمانانعكاس چکهاي صادره بدون محل مشتريان
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خودآزمايي بخش دوازدهم

 -1هدف از تنظيم پيوستها چيست؟
 -2انواع پيوستهاي مورد استفاده در شعبه را نام ببريد.
 -3اقالم تشكيل دهنده پيوست  3را نام ببريد .منظور از پيوست ()3نوع اول و دوم چيست؟
 -4تراز افتتاحيه و اختتاميه را مشروحاً توضيح دهيد.
 -5انواع گزارشهايي را كه به طور معمول در شعبه تهيه ميگردد ،نام ببريد.
 -6گزارشهاي  252تلفيقي و  792چه كاربردي دارند؟
 -7انواع برنامههايي را كه به طور معمول توسط  M/Fجهت شعب ارسال ميگردد ،نام برده و مختصراً
توضيح دهيد.
 -8پنج وظيفه از وظايف مهم كاربران  Aرا بنويسيد.
 -9هفت وظيفه از وظايف سوپروايزر شعبه را توضيح دهيد.
 -12پنج وظيفه از وظايف كاربر  Bرا بنويسيد.
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نوع گزارش

نام گزارش

شرح

زمان توليد

ACRPT
گزارش جمع حسابها

ACRPT000

روزانه

*گزارش بهنگام سازي مانده انواع حسابها

ACRPT004

روزانه

خالصه وضعيت اضافه برداشت

ACRPT005

هفتگي

گزارش مانده جاري انواع مشتريان

ACRPT006

هفتگي

*فهرست حسابهاي مسدود و بسته شده روزانه

ACRPT008

ماهانه

گزارش ماهيانه مسدود شده

ACRPT009

ماهانه

گزارش

گزارش حسابهاي راكد شده در ماه جاري

ACRPT010

حسابها

گزارش ريزحسابها

ACRPTE00

*گزارش مانده حسابهاي فعال شده  +مانده كل شعبه

ACRPTE03

تصويه مازاد بر اضافه برداشت

ACRPTE04

حسابهاي راكد بسته شده (بعد از يكسال)

ACRPTE08

حسابهاي مسدود شده

ACRPTE09

تراكنشهاي اعمال شده روي حسابها

ACRPTE10

*گزارش حسابهاي با مانده منفي

ACRPTE19

*روزنامه ريز بررسي جزئيات (صورت ريز دفتر كل)

RETPB017

*گزارش دفتر كل شعبه(سرفصلهاي دفتركل)

RETPB074

روزانه

روزانه

روزانه
RETPB

331

روزانه

تراكنشهاي شعب

نوع گزارش

زمان توليد

RETPB160

TRRPT
گزارش مميزي  :افتتاح حساب و مشتري ،ايجاد/
حذف مسدودي ،درخواست صورتحساب ،ايجاد و تغيير

TRRPT001

در نام و آدرس
تراكنشهاي انجام شده در تحويلداري

TRRPT002

تعداد تراكنشهاي روزانه سيستم تحويلداري شعبه

TRRPT003

آمار تراكنشها

TRRPT004

دسته چكهاي صادرشده

TRRPT5A

تراكنشهاي چكهاي برگشتي

TRRPT5B

آمار تراكنشها

TRRPTE00

*گزارش تراكنشهاي مالي و غيرمالي ثبت نشده در حسابها

TRRPTE07

*گزارش تغييرات اطالعات ثابت مشتري

TRRPTE10

گزارش رسيدگي به موارد خاص

TRRPTE11

*گزارش تراكنشهاي ثبت شده در حسابهاي مشتريان

TRRPTE12

بازرس

روزانه

ROCPB
چكهاي عهده ساير بانكها كه توسط اپراتور  Aوصول
چک ساير
بانکها

شده و توسط اپراتور  Bوصول نشده

ROCPB 004
روزانه

*چكهاي عهده ساير بانكها كه توسط اپراتور  Bوصول شده

ROCPB 005

حسابهاي بسته

RDAPB021

RDAPB

روزانه
حسابهاي بسته

RDAPB030

ساير گزارشات
تغيير اطالعات مرجع

MCSPBnn

تغيير اطالعات مرجع

SCTPB200

روزانه
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فرمهاي بخش دوازدهم

333

334

335

336

337

338

339

340

بخش سيزدهم  :تحويل و تحول شعب (بخشنامه  7ب)
نظر به اينكه قبول مديريت يك واحد مستلزم تقبل مسئوليتهاي ناشي از امور گذشته و انجام امور
جاري آن ميباشد ،ضروري است همكاران با اصول اوليه تحويل و تحول واحدها آشنا شوند تا با تسلط
بر اين اصول نسبت به تحويل صحيح واحد اقدام و ضمن مشخص نمودن مشكالت ،معضالت ،مغايرتها و
نارسائيهاي موجود در واحد هنگام قبول مسئوليت ،بتوانند صبورانه اين گونه مسائل را بررسي و نسبت به
مرتفع ساختن آنها اقدام نمايند .با توجه به مراتب مذكور و به منظور حسن اجراي امور توجه همكاران را
به موارد زير معطوف ميدارد:
 -2در هر مورد كه ايجاب نمايد رئيس شعبه بطور موقت (يك روز كامل يا بيشتر) يا بطور دائم،
شعبه را به ديگري تحويل دهد الزم است صورت مجلس نمونه  1371و پيوستهاي مربوط به حسابهاي
مندرج در آن را به تاريخ تحويل ،تنظيم نموده و پس از تكميل و امضاء ،شعب مستقل نسخه اول آن را به
مديريت امور بازر سي و حسابرسي و ساير واحدها در صورت وجود حوزه پس از تأييد مسئول حوزه به
اداره امور متبوع ارسال نمايند.
تبصره :بديهي است در صورت عدم وجود حوزه ،اوراق مزبور مستقيماً به اداره امور ذيربط ارسال خواهد
شد.
 -2هر نوع تحويل و تحول از طرف رئيس شعبه به شخص صالحيتدار ديگر به تشخيص ادارات
كل يا اداره امور متبوع بايد در حضور معاون يا عضو مقدم شعبه انجام گيرد ،مگر در مواردي كه طبق
دستور ادارات كل بايد معاون همان شعبه عهده دار انجام امور شعبه گردد كه در اين صورت تحويل در
حضور ارشدترين دارنده امضا مجاز شعبه صورت خواهد پذيرفت.
 -3تحويل گيرنده ،تحويل دهنده و امضاء داري كه در حضور او تحويل و تحول انجام خواهد شد،
ذيل صورتمجلس وپيوستهاي مربوط را امضاء مينمايند.
 -4چنانچه هنگام تحويل گرفتن شعبه نواقصي مشاهده گرديد كه به نظر تحويل گيرنده داراي
اهميت ميباشد ،الزم است مراتب را ذي ل صورت مجلس در محلي كه براي درج اين مطالب اختصاص
داده شده به طور صريح ذكر نمايند .به خصوص هنگام تحويل دقت شود چنانچه كسري يا نواقصي در
ابواب جمعي و اثاثيه وجود دارد ،مراتب ذيل صورتمجلس قيد گردد ،زيرا مسئولين شعب از زمان تحويل
واحد تحت تصدي خود ،مسئول كليه امور جاري و گذشته شعبه ميباشند و هرگونه تسامح يا اهمال در
حفظ حقوق ،اموال بانك و پيگيري وصول مطالبات ،متوجه ايشان بوده و هيچگونه عذري در اين
خصوص پذيرفته نخواهد شد.
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 -5صورتمجلس نمونه  1371تحويل و تحول و پيوستهاي مربوط به آن در دو نسخه تنظيم ميشود،
نسخه اول به مديريت امور بازرسي و حسابرسي يا اداره امور ذيربط (بر اساس موارد مندرج در بند )1
ارسال و نسخه دوم در شعبه بايگاني خواهد شد.
صورتمجلس نمونه  1371بايد در برگيرنده كليه اقالم دارائي ،تضمينات ،وثائق و امانات مندرج در
گزارش  252حسابداري و پيوست  3خالصه دفتر كل ،پروندههاي معامالت و كاركنان ،مهر برجسته و
ماشينهاي پرفراژ (فارسي و التين) باشد و چنانچه به هر علت نام يك يا چند نوع از دارائيها ،تضمينات،
وثائق ،امانات و پروندهها در پيوست مزبور نباشد ،بايد بعد از رديف  57صورتمجلس عيناً مطابق نام و
مانده مندرج در خالصه دفتر كل و يا عناوين اشاره شده ثبت گردد ،چنانچه نام بعضي از حسابها تغيير يافته
باشد تا چاپ جديد صورتمجلس نمونه  1371نامهاي قبلي به نام جديد اصالح ميگردد.
 -6در مواردي كه مدت غيبت رئيس شعبه به هر عنوان (از قبيل كسالت ،مأموريت و مرخصي)
كمتر از يك ماه باشد به يكي از دو طريق زير عمل نمائيد:
الف) چنانچه بنا به دستور ادارات كل يا اداره امور ذيربط ،امور شعبه به معاون همان شعبه تحويل
ميگردد الزم است پس از تنظيم صورتمجلس تحويل و تحول (نمونه  )1371وضع دارائي و بدهي
(گزارش  252حسابداري و پيوست  )3را نيز تهيه نمايند.
ب) در صورتي كه جانشين رئيس شعبه از ادارات كل يا ساير شعب به موجب حكم اعزام گردد،
عالوه بر تنظيم صورتمجلس مذكور ،تهيه كليه پيوستهايي كه در نمونه مزبور با عالمت (×) مشخص
گرديدهاند ضرورت دارد.
* بديهي است اعزام جانشين بدون صدور حكم بر خالف ضوابط بوده و موجب
ايجاد مسئوليت براي صادركننده و مجري دستور ميباشد.
 -7هرگاه تحويل شعبه براي مدت يك ماه يا بيشتر يا مدت نامعلومي باشد (اعم از قطعي يا موقتي،
بدون توجه به سمت تحويل گيرنده) عالوه بر تنظيم صورتمجلس ،تهيه پيوست حسابهايي كه در آن درج
گرديده ،ضرورت دارد.
 -8كليه دستورات مذكور بايد هنگام تحويل مجدد به رئيس شعبه رعايت و پيوستها به همان
ترتيب كه هنگام تحويل اوليه تنظيم گرديده بود ،تهيه و ارسال گردد.
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 -9با توجه به مفاد بند الف از ماده  ،6چون در برخي موارد ممكن است از طرف ادارات كل  /اداره
امور ذيربط دستور واگذاري امور شعبهاي به معاون همان شعبه صادرگردد ،لذا رؤساي شعب موظفند
معاونين خود را كه در مسئوليت با آنان شريك ميباشند ،به كليه امور آشنا ساخته ،نامبردگان را براي اين
قبيل موارد جهت اداره امور شعبه آماده نمايند تا در مواقعي كه به طور مستقل مسئوليت شعبه را بر عهده
ميگيرند ،اشكال يا وقفهاي در جريان امور ايجاد نشود.
 -12در مواردي كه رئيس شعبهاي به رياست شعبه ديگري منصوب ميشود ،عالوه بر رئيس قبلي و
رئيس جديد شعبه ،معاون يا يكي از كارمندان ارشد شعبه نيز كه در تحويل و تحول نظارت داشته ،ذيل
صورتمجلس را امضاء خواهد نمود.
 -11مسئولين شعب قبل از تحويل شعبه موظفند گزارشي از وضعيت عموميواحد شامل منابع،
مصارف ،سود وزيان ،امور كاركنان و ساير موارد را در دو نسخه تهيه نموده و يكي از نسخ را ضميمه
سوابق نزد شعبه نگهداري و نسخه ديگر را به همراه پيوستهاي تحويل و تحول به اداره امور متبوع و شعب
مستقل نيز به مديريت امور بازرسي و حسابرسي ارسال نمايند.
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خودآزمايي بخش سيزدهم

 -1اقدامات شعبه را در زماني كه مسئول شعبه قصد ترك يك روزه واحد را داشته باشد ،توضيح دهيد.
 -2اقدامات شعبه را در صورتي كه مسئول شعبه قصد ترك يك ماهه واحد را داشته باشد ،توضيح دهيد.
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فرمهاي مربوط به بخش سيزدهم
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بخش چهاردهم  :سيبــا

مقدمـه :
بهينه سازي و تدوين روشهاي عملياتي بانكها و لزوم بازنگري ،اصالحات اساسي و
استانداردسازي در روشهاي عملياتي و ساختارسازماني بانكها بهعنوان يكي از اساسيترين زمينههاي
الزم براي رسيدن به اهداف اتوماسيون سيستم بانكي موردتوجه و مطالعه قرارگرفته است.
عمليات سيستم بانكداري ،به صورت لحظهاي و بيدرنگ( )OnLine Real Timeدر كليهشعب تحت
پوشش صورت ميگيرد .با اين طرح ،وابستگي مشتري به يك شعبه بانك از بين رفته و مشتري قادر
خواهدبود تا انواع خدمات موردنياز خود را از تماميشعب بانك ،صرفنظر از محل افتتاح حساب به
صورت لحظهاي و يكسان دريافت نمايد.
نقل و انتقاالت بين حسابها (ازجمله حوالهها) بهصورت لحظهاي صورت گرفته و تأخيرهاي فعلي
ناشي از حركت سند بهطور فيزيكي بين شعب بانك كامالً حذف ميگردد ،در نتيجه نياز مشتري به انتقال
وجوه نقد بسيار كاهش يافته و مشتري در سراسر كشور با مراجعه به نزديكترين شعبه بانك از كليه
خدمات موردنياز خود ،برخوردار ميگردد.
تجميع سريع اطالعات ،مديران و مسئولين بانك را قادر ميسازد تا به طور لحظهاي از عملكرد بانك
مطلع گرديده و تصميمات الزم را به موقع اخذ و ابالغ نمايند.
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كليات سيستم يكپارچه بانک ملي ايران (سيبا)
 -22-2كليات سيستم متمركز
 -2اهداف
 -2خصوصيات
 -3امنيت
 -22-2-2اهداف سيستم :

الف -امكان سرويسدهي بهتر و سريعتر به مشتريان
ب -كاهش ازدحام مشتريان در شعب
پ -انتقال وجه ازحالتفيزيكيخارجشدهبهصورتالكترونيكي انجام ميگيرد.
ت -حذف فواصل جغرافيايي
ث -امكاندسترسيسريع وآسانبه اطالعاتمشتريان جهت سياستگذاريهاي آتي بانك.
 -22-2-2خصوصيات سيستم :

الف ON LINE -بودن سيستم عملياتبهصورت لحظهايحسابمشتريان را متأثر ميسازد
(.)Real Time

ب -سيستم بر پايه مشتري است( ،)Customer baseمشخصات مشتري پس از اخذ و انتقال
به سيستم مركزي به ايجاد يك شماره واحد دهرقمي به نام شماره مشتري ميانجامد.
پ -چند ارزي بودن آن
ت -چند تقويميبودن آن (تقويم كشورهاي مختلف به راحتي قابل تعريف ميباشد)
ث -پارامتريك بودنسيستم (كليه سرفصلهاي مورد استفاده در عمليات بانكي با استفاده از
كدهاي مشخص طبقهبندي گرديدهاند)
ج -توليد گزارش عمليات به صورت روزانه
چ -ايجاد بستري مناسب براي ارتباط باسايرسيستمهاي جانبي نظير دستگاههاي خودپرداز
( ،)ATMپايانههاي نقطه فروش ) ،(posبانكداري الكترونيكي و.home banking
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 -22-2-3امنيت سيستم :

الف -تعريف كاربران در دو بخش مركزي و تحويلداري و ايجاد كد شناسايي جهت
كاربران ( كد شناسايي معموالً حرف اول نام خانوادگي به انضمام شماره استخداميكاربر
ميباشد)
ب -تعيين رمز عبور ( )Passwordجهت جلوگيري از استفادههاي غيرمجاز و قابل تغيير
توسط كاربران
پ -تعيين سطوح دسترسي در بخش مركزي
ت -تعريف سطوح عملياتي در بخش تحويلداري ()TELLER

عمليات در بخش تحويلداري بر سه قسم است:
 -1عمليات غيرمالي ()N
 -2عمليات مالي ()M

1

2

 -3عمليات مديريتي ()A

Non Monetary
Monetary

3

1

2

Adminestrative

3
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شكل ()1
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شكل ()2
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 -22-2عمليـات سيبــا
 -22-2-2راهاندازي تجهيزات سيستم :
الف -فعال نمودن دستگاه ( D.I.Uدستگاه  D.I.Uيكي از تجهيزات داخلي شعبه بوده كه
سيگنالهاي دريافتي يا ارسالي را پردازش ميكند).
ب -روشن نمودن دستگاه ( HUBدستگاهي است كه براي پياده سازي شبكه در شعبه به
كار ميرود).
پ -فعال نمودن دستگاه ( GATE WAYدستگاه  ،GATE WAYكامپيوتر مجهز به كارت
مخابراتي  ،SDLCجهت ارتباط بين شبكه محلي شعبه با سيستم مركزي ميباشد).
ت -كامپيوتر ( SERVERاين كامپيوتر مديريت شبكه محلي را به عهده دارد).
ث -روشن نمودن دستگاه چاپگر شبكه و آمادهسازي آن از طريق  serverجهت چاپ
گزارشهاي ارسالي از مركز
ج -روشن نمودن ساير ايستگاههاي كاري و چاپگرهاي تحويلداري.
 -22-2-2نحوه تعريف مشتريان در سيستم يكپارچه بانک ملي ايران
مشتريان در سيستم يكپارچه بانك ملي ايران بر دو قسم ميباشند:
الف -حقيقي
ب -حقوقي
الف -مشتري حقيقي:
پس از تكميل فرم نمونه  528/2توسط مشتري ،متصدي مربوطه كليه مشخصات مشتري را با انتخاب
گزينه  4111وارد سيست م نموده و پس ازبرقراري ارتباط ،از طريق سيستم مركزي شماره مشتري دريافت
ميشود( .شماره مشتري  12رقمياست)
ب  -مشتري حقوقي:
پس از تكميل فرم نمونه  528/3توسط مشتري ،متصدي مربوطه با انتخاب گزينه  4112كليه
مشخصات را وارد سيستم نموده و از طريق سيستم مركزي يك شماره مشتري دريافت ميگردد( .شماره
مشتري  12رقمياست).
351

 -22-2-3نحوه افتتاح حساب براي مشتريان
الف -افتتاح حساب جاري:
پس از تكميل فرم نمونه  528/2توسط مشتري ،متصدي مربوطه اطالعات موردنظر را با انتخاب
گزينه  412در مكانهاي مربوطه وارد نموده و پس از تأييد متصدي و مسئول ،افتتاح حساب صورت
ميپذيرد.
سيستم به طور خودكار شماره حساب را كه عددي سيزده رقمياست ،توليد مينمايد.
تركيب شماره حساب بهصورت زير ميباشد:

رقم وارسي

نوع ارز

شماره سريال حساب

نوع حساب

الزم به توضيح آنكه دورقم اول ،بيان كننده نوع حساب ( 21حساب جاري و ). . . . . .هشت رقم
بعدي شماره سريال حساب ،دو رقم بعدي نوع ارز ( – . .ريال) و رقم آخر رقم وارسي ميباشد( .رقم
كنترلي)
رعايتشرايط عموميافتتاححساب جاري براي اينگونه حسابها نيز الزامياست(.نمونه)589
ب -افتتاح حساب سپرده كوتاهمدت:
افتتاح حساب مذكور نيز همانند افتتاح حساب جاري بوده با اين تفاوت كه اين نوع حسابها داراي
دفترچه بوده و با كد  22آغاز ميشود.
رعايت شرايط عموميافتتاح حساب سپرده كوتاهمدت براي اين نوع حسابها نيز الزامياست( .نمونه
)629
پ -افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پس انداز:
افتتاح حساب فوق نيز همانند افتتاح حساب سپرده كوتاهمدت بوده ،با اين تفاوت كه نوع حساب در
سيستم ،تحت عنوانحسابقرضالحسنه پس انداز انتخاب ميگردد و با كد  23آغازميشود.
رعايت شرايط عمومي افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پس انداز براي اين نوع حسابها نيز
الزامياست( .نمونه )628
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ت -افتتاح حساب سپرده سرمايهگذاري بلندمدت:
اين عمليات با انتخاب گزينه  121انجام ميشود و همانند انواع سپردههاي بلندمدت در سيستم
غيرمتمركز قابل تعريف بوده و به اقسام ذيل تقسيم ميگردد:
 -1سپرده بلندمدت  6ماهه
 -2سپرده بلندمدت يكساله
 -3سپرده بلندمدت دوساله
 -4سپرده بلندمدت سه ساله
 -5سپرده بلندمدت چهارساله
 -6سپرده بلندمدت پنجساله
ضمناً صدور برگه سپرده بلندمدت با انتخاب گزينه  435صورت ميپذيرد.
 -22-2-2تعريف شرايط برداشت از حساب:
ابتدا نمونه امضاء مشتري يا مشتريان اسكن گرديده ،سپس با گزينه ( 728انتقال از ويندوز به سيبا) و
( 723تعريف شرايط برداشت) عمليات ثبت و ويرايش شرايط برداشت از حساب انجام ميگيرد .الزم به
توضيح است كه براي هريك از حسابهاي مشتريان ميبايستي شرايط برداشت از حساب ثبت گردد.
(فرم نمونه )528/2
 -22-2-5صـدور دستـه چـک:
رعايت شرايط صدور دسته چك در سيستم متمركز (سيبا) همانند صدور دسته چك در سيستم
غيرمتمركز الزامياست .صدور دسته چك با انتخاب گزينه  1146و ورود شماره حساب و همچنين
شمارههاي ابتدا و انتهاي سريال دسته چك انجام ميگيرد.
اسناد مربوط به موجودي انبار (حق الطبع) و موجودي تمبر پس از ورود و تأييد اطالعات به طور
اتوماتيك توسط سيستم صادر ميگردد.
 -22-2-2صـدور دفترچه حساب:
صدور دفترچه براي حسابهاي سپرده كوتاهمدت و سپرده قرضالحسنه پس انداز (نمونههاي
الف و ب) از طريق انتخاب گزينه  438انجام ميگيرد .قبل از صدور دفترچه حساب حتماً بايد شرايط
برداشت از حساب تعريف شده باشد.
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 -22-2-7عمليات واريزوجهبهحسابسپردههايقرضالحسنهجاري،كوتاهمدتوپسانداز
اين عمليات با انتخاب گزينه  1112انجام ميپذيرد .اسناد مربوطه به طور اتوماتيك توسط سيستم
ثبت ميگردد و پس از انجام عمليات در همان لحظه حساب مشتري متأثر ميشود.
 -22-2-8عمليات برداشت ازحسابسپردههاي قرضالحسنهجاري،كوتاهمدت وپسانداز
اين عمليات با انتخاب گزينه  112به صورت نقدي و يا انتقالي انجام ميگيرد.
 -22-2-2عمليات برداشت از حساب سپرده سرمايهگذاري بلندمدت
اين عمليات با انتخاب گزينه  123و با در نظر گرفتن ضرايب مربوطه انجام ميپذيرد.

 -22-3نحوه تأمين نقدينگي صندوق سيستم متمركز (سيبا)
ارتباط بين دو سيستم از طريق حساب واسطه بين عمليات سيستم متمركز و سيستم غيرمتمركز

تحت سرفصل سيستمي DC01و سرفصل هشت رقمي 22250202انجامميگيرد.
براي تأمين نقدينگي صندوق سيستم متمركز از طريق صندوق شعبه ،اسناد زير با تأييد متصدي
مسئول صادر گرديده ،ثبت و پردازش ميشود:
الف) در سيستم غيرمتمركز:

بدهكار :حساب واسطه بين سيستم متمركز و سيستم غيرمتمركز تحت سرفصل12152121
(به مبلغ درخواستي)
بستانكار :حساب صندوق سيستم غيرمتمركز(به مبلغ درخواستي)
ب) در سيستم متمركز:
بدهكار :حساب صندوق سيستم متمركز (به مبلغ درخواستي)

بستانكار :حساب واسطه بين سيستم متمركز و سيستم غيرمتمركز
(تحت سرفصل سيستمي)DC01

توضيح :ثبت سند فوق با انتخاب گزينه  142در سيستم متمركز انجام ميشود.
 -22-3-2نحوه تسويه صندوق سيستم متمركز در پايان وقت
براي تسويه صندوق سيستم متمركز اسناد زير با تأييد متصدي مسئول در پايان وقت اداري صادر و به
ترتيب زير در دو سيستم متمركز و غيرمتمركز ثبت ميگردد:
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الف) در سيستم متمركز:

بدهكار:حساب واسطهعملياتبينسيستم متمركز و غيرمتمركز(تحت سرفصل سيستمي)DC01
(بهميزانموجوديپايانوقت)

بستانكار :حساب صندوق سيستم متمركز
توضيح :ثبت سند فوق با انتخاب گزينه  141در سيستم متمركز انجام ميشود.
ب) در سيستم غيرمتمركز:

بدهكار :حساب صندوق سيستم غيرمتمركز
بستانكار :حسابواسطه عملياتبين سيستم متمركزو غيرمتمركز(تحت سرفصل )12152121
(بهميزانموجوديپايانوقت)

الزم به ذكر است كه براي انجام عمليات پايان وقت ،عالوه بر صدور اسناد فوق ،تهيه
سيتواسيونهايي با مبالغ موجودي صندوق و صفر به ترتيب قبل از ثبت اسناد و بعد از آن الزاميميباشد.
چنانچه در طي روز چكهاي ساير بانكها جهت واگذاري به حساب سيبا وجود داشته باشد ،ميتوان
آنها را با استفاده از گزينه  821صفر نموده و اقدام به خروج دائم از سيستم تحويلداري نمود.
توضيح :تهيه سيتواسيونها با انتخاب گزينه  814در سيستم متمركز انجام ميشود.

 -22-2بستن شعبه
پس از خروج كليه تحويلداران از سيستم ،مسئول شعبه اقدام به بستن آن از طريق انتخاب گزينه 85
مينمايد .1در هنگام بستن شعبه سيستم اقدام به چاپ سه گزارش مينمايد كه عبارتند از :
 -1گزارش نقدينگي صندوق
 -2گزارش نقل و انتقال وجوه بين تحويلداران
 -3گزارش جمع گردشهاي نقدي و غيرنقدي شعبه (چاپ جمع صورت وضعيت شعبه)
اين گزارشها توسط مسئول شعبه كنترل ميگردد.

 1قبل از بستن شعبه الزم است مسئول شعبه اطمينان حاصل نمايد كه كليه عمليات و امور مربوط به حسابهاي مشتريان را به درستي انجام
داده است .پس از بستن شعبه امكان باز نمودن مجدد شعبه فقط در صورت صدور مجوز هيئت مديره بانك امكان پذير است( .به صورت
سيستميپس از بستن شعبه امكان بازگشايي مجدد آن وجود ندارد)
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 -22-5عمليات حسابداري سيستم متمركز
روزنامه عمليات ،روز بعد از طريق سيستم تحويلداري قابل دريافت ميباشد .مسئول شعبه با انتخاب
گزينه  8651نسبت به دريافت گزارش خالصه دفتر كل اقدام نموده و پس از كنترل هريك از
سرفصلهاي متأثَر گرديده ،گزارش مورد نظر را به مسئول حسابداري تحويل مينمايد.
حسابدار شعبه موظف است روزانه نسبت به تلفيق گزارش مذكور با سرفصلهاي سيستم غيرمتمركز
اقدام نمايد.

 -22-2نحوه تأمين دسته چک سيستم متمركز (سيبا)
براي تأمين دسته چك سيبا اسناد زير با تأييد متصدي مسئول ،صادر و به ترتيب زير در دو سيستم
غيرمتمركز و متمركز ثبت ميگردد:
الف) در سيستم غيرمتمركز:
بدهكار :حسابواسطهعملياتبينسيستممتمركز وسيستم غيرمتمركز تحت سرفصل12152121

بستانكار :حساب بستانكاران داخلي
ب) در سيستم متمركز:
بدهكار :حساب تمبر مالياتي -دسته چك سيبا تحت سرفصل .TX02
بدهكار :حساب موجودي انبار -دسته چك سيبا تحت سرفصل .GL01
بستانكار :حساب واسطه عمليات بين سيستم متمركز و غيرمتمركز تحت سرفصل .DC01

توضيح :با انجام عمليات صدور (فروش) دسته چك در سيستم متمركز كه با انتخاب گزينه 1146
صورت ميگيرد ،حساب تمبر مالياتي و حساب موجودي انبار تحت تأثير واقع ميشوند ،يعني:
بدهكار :حساب صندوق سيستم متمركز يا حساب مشتري
بستانكار :حساب تمبر مالياتي -دسته چك سيبا
بستانكار :حساب موجودي انبار -دسته چك سيبا

 -22-7انواع مانده در سيستم متمركز (سيبا)
هريك از حسابهاي سيبا داراي سه نوع مانده با روابطي به شرح زير ميباشند:
الف -مانده موثر  :ميزان واقعي موجودي
(مبلغ اضافه برداشت -مبلغ مسدودي  +مانده قابل دسترس = مانده موثر)
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ب -مانده قابل دسترس :حداكثر ميزان برداشت از حساب
(مبلغ مسدودي -مبلغ اضافه برداشت  +مانده موثر = مانده قابل دسترس)
پ -مانده جاري :بيانگر ميزان وجوه در راه حساب مشتريان ميباشد.
(مبلغ چكهاي واگذاري ساير بانكها  +مانده موثر = مانده جاري)
توضيح :هم اينك مبلغ اضافه برداشت فقط مختص كاركنان بانك ملي ايران ميباشد.
مثال  :مانده موثر حساب يك مشتري برابر  2.222.222ريال ،مانده قابل دسترس برابر 1.822.222
ريال و مانده جاري برابر  3.222.222ريال ،مطلوبست :
الف) حداكثر ميزان برداشت از حساب
ب) ميزان مسدودي
پ) مبلغ چكهاي واگذاري
پاسخ :
حداكثر ميزان قابل برداشت برابربامانده قابل دسترس ميباشد  1.822.222ريال (الف
(مبلغ مسدودي -مبلغ اضافه برداشت  +مانده موثر = مانده قابل دسترس)
مبلغ مسدودي ( 1.822.222 = 2.222.222 + 2 -ب
ريال = 2.222.222 – 1.822.22 = 222.222مبلغ مسدودي
(مبلغ چكهاي واگذاري ساير بانكها  +مانده موثر = مانده جاري)
مبلغ چكهاي واگذاري 3.222.222 = 2.222.222 +

(ج

ريال  = 3.222.222 – 2.222.222 = 1.222.222مبلغ چكهاي واگذاري

 -22-8مسدود نمودن بخشي از مانده حساب
در برخي از موارد بنا به ضرورت ،عمليات مسدودنمودن بخشي از مانده حساب انجام ميپذيرد .اين
عمليات با انتخاب گزينه  421انجام گرديده و مبلغ مسدودي فقط از مانده قابل دسترس كسرميگردد.

 -22-2جلوگيري از پرداخت چک (مسدود نمودن چک)
براي جلوگيري از پرداخت چك با انتخاب گزينه  423و وارد نمودن شماره چك يا چكهاي
مسدود شده اقدام ميگردد.
در اين حالت ماندههاي حساب متأثر نميگردند.
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 -22-20عمليات واگذاري چک ساير بانکها
براي واگذار نمودن چك ساير بانكها به حساب سيبا از گزينه  1111استفاده ميشود .در اين
صورت مبلغ چك يا چكهاي واگذاري فقط به مانده جاري حساب مشتري افزوده ميگردد.
در حال حاضر عمليات واگذاري چك ساير بانكها از طريق سامانه چكاوك صورت ميپذيرد.

 -22-22عمليات برگشت چک سيبا
در صورتي كه مشتري (ذينفع چك) براي وصول چك به يكي از شعب مراجعه نمايد و حساب
مورد نظر فاقد موجودي باشد به درخواست ذينفع ،عمليات برگشت چك با منوي ظاهرشده در اين
خصوص انجام ميگردد .در صورت برگشت چك به داليلي غير از كسر يا عدم موجودي حساب از
گزينه  ،4342سيستم تحويلداري استفاده ميشود.

 -22-22صدور گواهينامه عدم پرداخت قسمتي از وجه چک
پس از صدور گواهينامه عدم پرداخت وجه چك ،چنانچه قسمتي از وجه چك در حساب موجود
باشد و ذينفع چك آن را درخواست نمايد ،عمليات زير در شعبه انجام ميگيرد:
الف -گواهي عدم وصول چك به همراه چك برگشتي از مشتري اخذ ميگردد.
ب -با انتخاب گزينه  112مبلغ موجودي حساب بدهكارگرديده و با وارد نمودن شماره چك،
مبلغ موجود در حساب به ذينفع پرداخت ميگردد.
پ -گواهي عدم پرداخت قسمتي از وجه چك توسط متصدي مسئول تكميل و امضاء شده و
به جاي چك به مشتري تسليم ميشود .اين چك در سيستم با وضعيت مبلغ پرداخت شده ثبت
ميشود و قابل پرداخت مجدد نميباشد.

 -22-23عمليات اجرايي عملكرد سيستم در وضعيت برون خطي ()OFF LINE
اين دستورعمل ،مسئوليتها و اختيارات كاركنان ذيربط ،به منظور حصول اطمينان از صحت ثبت
عمليات حسابداري در وضعيت برون خطي سيبا را به ترتيب زير تشريح مينمايد:
الف -عمليات قابل انجام در شعبه
ب -ارسال تراكنشها بعد از برقراري ارتباط
پ -كنترل گزارشها
ت -رفع مغايرت
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الف -عمليات قابل انجام در شعبه
براي تشخيص وضعيت برون خطي سيبا روشهاي اختصاصي درشرايط مختلف موجود است.
 -1در ابتداي پذيرش ورود كاربر به سيستم ،پيام برون خطي بودن آن به كاربر اعالم شده باشد.
 -2كاربر در خالل انجام عمليات روي حساب اشخاص يا سرفصلهاي دفتركل ،پيام مربوط به قطع
ارتباط با مركز را دريافت ميكند .در اين صورت ميتوان با انتخاب گزينه ( 4111تعريف مشتري
حقيقي) كه فقط در وضعيت كاركرد درون خطي سيستم ( )ON LINEقابل انجام است ،از قطعي
ارتباط با مركز اطمينان حاصل نمود.
 -3گاهي نيز در پايان عمليات تحويلداري( )912يا هنگام بستن شعبه ( )85ارتباط قطع ميگردد ،در
اين صورت اين عمليات بدون اعالم به كاربر در فايل ذخيره عمليات برون خطي ()Forward File

ثبت ميگردد .روز بعد پس از بازكردن شعبه،كنترل اين فايل ،درون خطي بودن سيستم را در پايان
كار روز قبل مشخص ميكند.
در دو وضعيت  1و  2عمليات مجاز كاربر عبارتند از :
 واريز نقدي به حساب
 واگذاري چك ساير بانكها به حساب
 درخواست صورت حساب
ب -ارسال تراكنشها بعد از برقراري ارتباط
كاربر ارشد ،مسئول ارسال تراكنش هاي انجام شده در حالت برون خطي به مركز پس از برقراري
ارتباط ميباشد .در نگارش جديد ،اين عمليات به طور اتوماتيك توسط سيستم انجام ميگردد .پس از
ارسال اين تراكنشها به مركز ،فايل تراكنشهاي ارسال نشده قابل پاك كردن از سيستم ميباشد.
رئيس شعبه با كنترل فايل تراكنشهاي ارسال نشده در صورتي كه كليه تراكنشهاي وضعيت C
(كامل  )Completرا ارسال نموده باشند ،مجوز پاك كردن فايل را صادر ميكند.
پ -كنترل گزارشها
گزارشهاي مهم دفتر كل در اين سيستم عبارتند از گزارش  RETPكه شامل دو قسمت مهم
ميباشد:
 -1گزارش خالصه دفتر كل كه با  RETPB074مشخص ميگردد ،دقيقاً همان گزارش دريافتي
توسط گزينه  8651ميباشد با اين تفاوت كه جمع گردش بدهكار و جمع گردش بستانكار
سرفصلها نيز لحاظ گرديدهاست.
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 -2گزارش روزنامه بررسي جزئيات كه با  RETPB017مشخص ميگردد:
اين گزارش دربرگيرنده كليه تراكنشهايي است كه كاربران شعبه و كاربران ديگر شعب ،بر
روي حسابهاي متعلق به آن شعبه انجام ميدهند .تراكنشهايي كه توسط دستگاههاي جانبي
ازقبيل دستگاه خودپرداز ( ، )ATMپايانههاي نقطه فروش( )POSو همچنين  PIN PADبر
روي حسابها ي متعلق به شعبه انجام پذيرفته است ،در اين گزارش نيز قابل مالحظه ميباشد.
در گزارش  RETPB017عمليات ارسالي كه در حالت برون خطي انجام گرفته است ،با
وضعيت  Iدر فهرست جزئيات تراكنشها مشخص ميشوند .كاربر ارشد در شعبه مسئول كنترل
فهرست چاپي عمليات برون خطي روز گذشته شعبه با تراكنشهاي مشخص شده در گزارش
ميباشد.
عمليات برون خطي كه به داليلي ارسال نگرديده است ،در اين گزارش خود را به صورتهاي زير
نشان ميدهد:


وجود مغايرت در عمليات تحويلدار (غير صفر بودن فيلد تفاوت)



وجود گردش بستانكار در سرفصل بستانكاران موقت -اقالم ثبت نشده



وجود گردش بدهكار در سرفصل بدهكاران داخلي -اقالم ثبت نشده



عدم گردش در سرفصل صندوق ( )FC85براي تحويلداري كه تراكنشهاي مالي انجام داده و
دراين گزارش نيز آمده است ،اين وضعيت زماني رخ ميدهد كه قطع ارتباط مخابراتي قبل از
خارج شدن تحويلدار يا تحويلداران از سيستم اتفاق ميافتد و تا هنگام بستن شعبه اين قطعي
ارتباط ادامه داشته باشد.

ت -رفـع مغايـرت


غيرصفر بودن مبلغ تفاوت:
در صورت غيرصفر بودن مبلغ تفاوت در گزارش ( )RETPB017پس از كنترلهايي كه در بخش
قبلي (بندپ) ذكر شد ،اين مبلغ در سرفصل مربوطه در شعبه ثبت ميشود .مانده اين سرفصل براي
هرشعبه بايستي صفر باشد ،بنابراين هرگردش تحت اين سرفصل ،در روز يا روزهاي بعد بايد طرف
حساب را تحت همان سرفصل به دنبال داشته باشد.
گردش طرف حساب بدون مداخله در عمليات شعبه بايد توسط سيستم توليد گردد.
در صورتي كه در يكي از كنترلها ي انجام شده در بخش قبل مبلغ مغايرت با عمليات ارسال نشده
روز جاري يا روزهاي قبل موازنه نبود ،پس از يافتن تراكنشي كه باعث اين عدم توازن شده است
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بايد تراكنش را مجدداً در سيستم تحويلداري تكرار نموده و طرف حساب آن را در سرفصل
مغايرت قرارداد.


وجودگردشدرسرفصلبدهكاران يا بستانكاران داخلي -اقالم ثبت نشده:
تراكنشهايي كه سبب اين گردش شدهاند ،بايد شناسايي و رفع اشكال گردند .پس از رفع اشكال
بايد اين تراكنش ها مجدداً در محيط سيستم تحويلداري ثبت شده و طرف حساب را يكي از
سرفصلهاي اقالم ثبت نشده قرار داد .در صورتيكه تراكنش ثبت نشده بدهكار باشد ،طرف آن
بستانكاران داخلي اقالم ثبت نشده و چنانچه تراكنش ثبت نشده بستانكار باشد ،طرف حساب آن
بدهكاران داخلي اقالم ثبت نشده قرار ميگيرد.



وجود گردش تحت سرفصل كسري يا فزوني صندوق:
اين گردش در گزارش  RETPB074در شعبه بايد مورد بررسي قرارگيرد .در صورتيكه چنين
گردشي در گزارش موجود باشد ،وضعيتهاي زير بايد كنترل شود:
 -1گردش سرفصل مغايرت نيز براي آن روز موجود است و مانده اين گردش ،مانده گردش
سرفصل كسري يا فزوني صندوق را موازنه ميكند ،در اينصورت روز بعد در سيستم بايد
تراكنش معكوس براي هردو سرفصل ايجادشود.
چنانچه در گزارش  RETPB074داشته باشيم:
بدهكاران موقت -كسري صندوق  1.222.222ريال -بدهكار
بستانكاران داخلي -مغايرت سيستم  1.222.222ريال -بستانكار
در روز بعد با انجام تراكنش معكوس براي هردو سرفصل خواهيم داشت:
بدهكاران موقت -كسري صندوق 1.222.222ريال -بستانكار
بستانكاران داخلي -مغايرت سيستم 1.222.222ريال -بدهكار
 -2گردش سرفصل مغايرت براي آن روز موجود نيست و يا مانده گردش سرفصل كسري يا
فزوني صندوق را موازنه نميكند ،در اين صورت كنترل اسناد تحويلداري كه كسري يا فزوني
صندوق داشته بايد انجام گيرد و تراكنش اصالحيه براي عملياتي كه اشتباهاً وارد شده است،
ايجاد گردد .بايد دقت داشت ،طرف حساب اين تراكنش سرفصل كسري يا فزوني صندوق
قرار گيرد.
به طور مثال در گزارش  RETPB074داريم :
بدهكاران موقت -كسري صندوق  2.222.222ريال -بدهكار
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دراين صورت با كنترل اسناد تحويلداري نسبت به رفع مغايرت اقدام ميگردد و يا چنانچه داشته
باشيم:
بدهكاران موقت -كسري صندوق 1.522.222ريال -بدهكار
بستانكاران داخلي -مغايرت سيستم 1.522.222ريال -بستانكار
در اين صورت نيز با كنترل اسناد تحويلداري نسبت به رفع مغايرت اقدام ميگردد.

 -22-22ملي كارت
يكي از ابزارهايي كه امكان استفاده از سيستمهاي جانبي سيبا را فراهم نموده است ،ملي كارت
ميباشد .جهت صدور ملي كارت داشتن يكي از حسابهاي زير در سيستم متمركز الزامياست:
الف -حساب سپرده قرضالحسنه جاري
ب -حساب سپرده قرضالحسنه پس انداز
پ -حساب سپرده كوتاهمدت
در حال حاضر جهت صدور ملي كارت ابتدا مشتري براي سيستم تعريف گرديده ،سپس براي وي
افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه جاري صورت ميگيرد.
اين حساب به عنوان حساب ترجيحي و يا پيش فرض تلقي ميگردد.

 -22-22-2مراحل صدور ملي كارت
الف -ارائه فرم درخواست خدمات كارت به مشتري و تكميل آن.
ب -انتخاب گزينه ( 4361درخواست صدور كارت جديد در سيستم تحويلداري بانك ايران)
پ -وارد نمودن اطالعات الزم در فيلدهاي مربوطه توسط كاربر
توضيح  :با انجام تراكنش درخواست صدور كارت جديد مبلغ بيست و سه هزار ريال به عنوان
هزينه صدور كارت به طور اتوماتيك از حساب مشتري كسر ميگردد .كارتهاي موردنظر از نوع
مغناطيسي بوده و داراي يك شماره شانزده رقميبه عنوان شماره كارت ميباشند .هريك از اين
كارتها داراي يك كد شناسايي به عنوان رمز عبور (عددي چهاررقمي) ميباشد كه اين رمز در
پاكتي به صورت محرمانه ،تحويل شعب گرديده تا در اختيار مشتريان قرار گيرد .براي تغيير رمز
عبور ،مشتريان ميتوانند از طريق دستگاههاي خودپرداز ( )ATMو نيز از طريق تلفن بانك اقدام
نمايند.
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 -22-22-2-2مراحل صدور ملي كارت آني
الف – ارائه فرم درخواست خدمات كارت به مشتري نمونه  538و تكميل آن .
ب – در صورت درخواست مجدد كارت ،قطع ارتباط شماره كارت قبلي با حساب از طريق انتخاب
گزينه4365
پ – انتخاب گزينه  4362جهت ارتباط حساب با شماره كارت جديد.
ت – تخصيص رمز با انتخاب گزينه 524
توضيح :به دليل عدم امكان برداشت وجه به صورت سيستمي ،كارمزد صدور كارت آني با صدور
سند به صورت دستي از حساب مشتري برداشت و يا با اخذ وجه نقد ،كارمزد صدور كارت به
حساب مربوط واريز ميشود.بديهي است ملي كارتهاي آني با انجام عمليات  Bachشبانه فعال
ميگردند.
 -22-22-2درخواست ارتباط حساب با كارت
اين مورد از طرف آن دسته از مشترياني كه قبالً براي آنها كارت صادرشده است ،درخواست
ميگردد .در صورتي كه مشتري داراي حسابي است كه قابليت استفاده از كارت را دارا باشد ،ميتواند
درخواست ارتباط حساب خويش را به كارت بنمايد.
متصدي مسئول پس از احراز هويت مشتري و ارائه فرم درخواست خدمات كارت و تكميل آن توسط
مشتري ،از طريق سيستم متمركز با فعال نمودن گزينه ( 4362ارتباط دادن حساب به كارت) عمليات
فوق را انجام ميدهد.
 -22-22-3درخواست صدور كارت مجدد
اين درخواست از طرف آن دسته از مشترياني كه كارت آنها مفقود گرديده و يا به دليل خراب شدن
غيرقابل استفاده ميباشد ،عنوان ميگردد .متصدي مسئول پس از احراز هويت مشتري و ارائه فرم
درخواست خدمات كارت و تكميل آن توسط مشتري از طريق سيستم متمركز با فعال نمودن گزينه
( 4363درخواست صدور كارت مجدد) عمليات فوق را انجام ميدهد.
توجه :درخواست تغيير حساب پيش فرض با استفاده از گزينه  4364صورت ميپذيرد.
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 -22-22-2درخواست حذف ارتباط حساب با كارت
اين گونه درخواستها از طرف مشتري در يكي از حاالت زير تقاضا ميگردد:
الف -بسته شدن حساب
ب -مسدودشدن حساب
پ -علل شخصي
متصدي مسئول پس از احراز هويت مشتري و ارائه فرم درخواست خدمات كارت و تكميل آن
توسط مشتري از طريق سيستم متمركز با فعال نمودن گزينه ( 4365حذف ارتباط حساب از كارت)
عمليات فوق را انجام ميدهد.
 -22-22-5درخواست توليد رمز جديد كارت
اين درخواست از طرف آن دسته از مشترياني كه رمز خويش را فراموش نمودهاند تقاضا
ميگردد .متصدي مسئول پس از احراز هويت مشتري و ارائه فرم درخواست خدمات كارت و تكميل
آن توسط مشتري از طريق سيستم متمركز با فعال نمودن گزينه ( 4366توليد رمز جديد كارت)
عمليات فوق را انجام ميدهد.
توضيح اينكه پس از مدتي معين پاكت حاوي رمز براي شعبه ارسال گرديده و تحويل مشتري
ميگردد.

 -22-25دستگاههاي جانبي خدمات كارت
درحال حاضربراي انجام خدمات بانكي از طريق مليكارت ،دستگاههاي زير فعال ميباشند:
الف -دستگاه PIN PAD
ب -دستگاه P.O.S
پ -دستگاه خودپرداز ()ATM

ت -دستگاه خود دريافت
ث -دستگاه وب كيوسك
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الف -دستگاه PIN PAD
يكي از پايانههاي منصوب در شعبه ميباشد كه با كشيدن ملي كارت بر روي اين دستگاه  ،مشتريان
ميتوانند از خدمات واريز ،برداشت و همچنين اعالم مانده از حساب فعال و يا غيرفعال نمودن كارت
بهرهمند گردند.
ب -دستگاه P.O.S
اين دستگاهها به نام پايانه هاي نقطه فروش معروف بوده و در برخي از مراكز ارائه خدمات مانند
فروشگاهها ،بيمارستانها و . . .نصب ميگردند.
پ -دستگاه خودپرداز ()ATM
دستگاهي است كه بدون نياز به اپراتور ،عمليات برداشت ازحساب توسط ملي كارت را به طور
اتوماتيك انجام ميدهد( .در آينده ،عمليات واريز نيز به وسيله اين دستگاه صورت ميگيرد) همچنين
توسط ايندستگاه ميتوان جهت انتقال از حساب به حساب ديگر و تغيير رمز مليكارت و يا پرداخت
قبوض خدمات همگاني كه مجهز به باركد مبلغ ميباشند ،استفاده نمود.
اين دستگاه داراي  4محفظه براي اسكناسهاي سالم و يك يا دو محفظه براي اسكناسهاي
مرجوعي بوده و طبق آخرين دستور عمل جاري پولگذاري ميشود .هر محفظه براي اسكناسهاي سالم،
گنجايش  2222قطعه اسكناس را داراست.

 -22-22عمليات حسابداري دستگاه PIN PAD
 -2عمليات واريز به حساب:

الف) در صورتي كه واريز وجه در شعبه صاحب حساب انجام شود:
نوع عمليات

مبلغ

سـرفصـل

رديف
1

حساب صندوق سيبا

بدهكار

مبلغ واريزي

2

حساب ترجيحي مرتبط با كارت مشتري

بستانكار

مبلغ واريزي
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ب) در صورتي كه واريز وجه در ساير شعب (غير افتتاح كننده حساب) انجام شود:
شعبه واريزكننده:

نوع عمليات

مبلغ

سـرفصـل

رديف
1

حساب صندوق

بدهكار

مبلغ واريزي

2

حساب مركز صادره سيستم متمركز

بستانكار

مبلغ واريزي

شعبه افتتاح كننده حساب:

نوع عمليات

مبلغ

سـرفصـل

رديف
1

حساب مركز وارده سيستم متمركز

بدهكار

مبلغ واريزي

2

حساب ترجيحي مرتبط با كارت مشتري

بستانكار

مبلغ واريزي

 -2عمليات برداشت وجه:

الف) در صورتي كه برداشت در شعبه افتتاح كننده حساب انجام شود:
نوع عمليات

مبلغ

رديف

سـرفصـل

1

حساب ترجيحي مرتبط با كارت مشتري

بدهكار

مبلغ برداشتي

2

حساب صندوق تحويلداري سيبا

بستانكار

مبلغ برداشتي

ب) در صورتي كه برداشت در ساير شعب (غير افتتاح كننده حساب) انجام شود:
شعبه پرداخت كننده وجه:

نوع عمليات

مبلغ

رديف

سـرفصـل

1

حساب مركز صادره سيستم متمركز

بدهكار

مبلغ برداشتي

2

حساب صندوق تحويلداري سيبا

بستانكار

مبلغ برداشتي

شعبه افتتاح كننده حساب:

نوع عمليات

مبلغ

رديف

سـرفصـل

1

حساب ترجيحي مرتبط با كارت مشتري

بدهكار

مبلغ برداشتي

2

حساب مركز وارده سيستم متمركز

بستانكار

مبلغ برداشتي
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توضيح :2اسناد واريز و برداشت در گزارشهاي تحويلداري از جمله  925 ،927با كد  PM10و
 PM20درج ميگردد.
توضيح :2اسناد واريز و برداشت با شماره پيگيري مندرج روي اسناد مربوطه در صورتحساب
مشتريان درج ميگردد.
توضيح :3عمليات حسابداري فوق صرفاً جهت اطالع همكاران گرامي از عملكرد سيستم بوده و
نيازي به صدور و ثبت اسناد حسابداري نميباشد.

 -22-27عمليات حسابداري دستگاه P.O.S
هرشخص دارنده ملي كارت مي تواند به جاي پرداخت وجه نقد به ازاي خريد يا دريافت سرويس از
فروشگاهها و مراكز خدماتي كه داراي دستگاه يا دستگاههاي ( .P.O.Sپايانههاي نقطه فروش) ميباشند ،از
ملي كارت خود استفاده نمايد .بدين ترتيب به ميزان مبلغ خريد از حساب ترجيحي دارنده ملي كارت
بال درنگ كسر و به حساب پذيرنده در شعبه متولي آن فروشگاه يا مركز خدماتي واريز ميگردد و در اثر
اين تراكنش سرفصلهاي مربوطه طبق جدول زير تحت تأثير قرار ميگيرند كه گزارش اين تأثيرات جهت
ثبت در دفاتر معين و كل شعب مربوطه توليد و در دسترس آنها قرار ميگيرد.
رديف

سـرفصـل

مبـلـغ

نوع عمليات

1

حساب مشتري (دارنده كارت)

بدهكار

به اندازه مبلغ خريد

2

حسابمركزسيستممتمركزشعبهصاحبحساب

بستانكار

به اندازه مبلغ خريد

3

حساب مركزسيستم متمركزشعبه پذيرنده

بدهكار

به اندازه مبلغ خريد

4

حساب پذيرنده كارت(صاحب فروشگاه)

بستانكار

به اندازه مبلغ خريد

توضيح  :2در صورتي كه شعبه صاحب حساب و شعبه پذيرنده يكي باشد ،فقط رديفهاي  1و 4
از جدول فوق تحت تأثير قرار ميگيرند.
توضيح  :2شعبه پذيرنده ،شعبهاي مجهزبه سيستم متمركز استكه براي هرپذيرنده كه داراي
دستگاه يادستگاههاي  .P.O.Sباشد ،يك حساب جاري افتتاح مينمايد.
مثال :
شعبه حافظ باكدحسابگري  75داراي سيستم متمركز و به عنوان شعبه پذيرنده در فروشگاه رفاه
ميباشد .شعبه ظفر با كد حسابگري 122داراي سيستم متمركز و به عنوان شعبه صاحب حساب مشتري
است.
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فرد الف در شعبه ظفر حساب جاري ملي افتتاح و درخواست كارت نموده است و داراي مبلغ
 1.622.222ريال مانده ميباشد.
فرد ب درشعبه حافظ حساب جاري ملي افتتاح و درخواست كارت نموده است و داراي مبلغ
 3.222.222ريال مانده ميباشد.
 -1در فروشگاه رفاه صاحب حساب الف مبلغ  522.222ريال كاال خريداري مينمايد و وجه
موردنظر را از طريق ملي كارت خويش پرداخت ميكند .عمليات حسابداري در سيستم متمركز به طور
اتوماتيك عبارت است از :
بدهكار :حساب مشتري در شعبه ظفر  522.222ريال
بستانكار :حساب مركز سيستم متمركز شعبه ظفر 522.222ريال
بدهكار :حساب مركز سيستم متمركز -شعبه حافظ(شعبه پذيرنده) 522.222ريال
بستانكار :حساب فروشگاه رفاه (حساب پذيرنده كارت) 522.222ريال
 -2در فروشگاه رفاه صاحب حساب ب مبلغ  1.222.222ريال كاال خريداري مينمايد و وجه
موردنظر را ازطريق ملي كارت خويش پرداخت ميكند .عمليات حسابداري در سيستم متمركز به طور
اتوماتيك عبارت است از :
بدهكار :حساب مشتري در شعبه حافظ  1.222.222ريال
بستانكار :حساب فروشگاه رفاه (حساب پذيرنده كارت) 1.222.222ريال

 -22-28نحوه تأمين موجودي دستگاه خودپرداز ()A.T.M
براي تأمين نقدينگي دستگاه خودپرداز به روش زير عمل مينمايند :
الف -با انتخاب گزينه  ،151عمليات پول گذاري دستگاه خودپرداز انجام ميگيرد.
ب -با انتخاب گزينه  ،152عمليات برگشت موجودي پايان روز دستگاه خودپرداز صورت ميگيرد.
پ -با انتخاب گزينه  ،153اعالم مانده دستگاه خودپرداز امكان پذير ميباشد.

 -22-22عمليات حسابداري دستگاه خودپرداز
مشتريان داراي ملي كارت با مراجعه به هريك از دستگاههاي خودپرداز ميتوانند عملياتبرداشت از
حساب را به صورت بالدرنگ ( )ON LINEانجام دهند .به ازاي هرمبلغ برداشت حساب مشتري تحت
تأثير قرار گرفته و سرفصلهاي مربوط طبق جدول زير متأثَر ميگردند .اين تأثيرات جهت ثبت در دفاتر
معين و كل شعب مرتبط توسط سيستم توليد و در دسترس آنها قرار ميگيرد.
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رديف

نوع عمليات

سـرفصـل

1

حساب مشتري

بدهكار

2

حساب مركز سيستم متمركز شعبه صاحب حساب

بستانكار

3

حساب مركز سيستم متمركز شعبه صاحب ATM

بدهكار

4

حساب بدهكاران داخلي -صندوق خودپرداز

بستانكار

توضيح :در صورتي كه شعبه صاحب حساب و شعبه صاحب  ATMيكي باشد ،فقط رديفهاي
 1و  4از جدول فوق تحت تأثير قرار ميگيرند.
مثال :
شعبه حافظ با كد حسابگري  75داراي سيستم متمركز و دستگاه خودپرداز ميباشد ،فرد الف در
شعبه ظفر حساب جاري ملي افتتاح و درخواست كارت نموده است و داراي مبلغ  1.122.222ريال مانده
ميباشد ،فرد ب در شعبه حافظ حساب جاري ملي افتتاح و درخواست كارت نموده است و داراي مبلغ
 2.522.222ريال مانده ميباشد.
 -2فرد الف از دستگاه خودپرداز شعبه حافظ مبلغ  422.222ريال برداشت مينمايد .عمليات
حسابداري در سيستم متمركز به طور اتوماتيك عبارت است از :
رديف

نوع عمليات

سـرفصـل

مبـلـغ

1

حساب مشتري

بدهكار

 422.222ريال

2

حساب مركز سيستم متمركز نزد شعبه ظفر

بستانكار

 422.222ريال

3

حساب مركز سيستم متمركز نزد شعبه حافظ

بدهكار

 422.222ريال

4

حساببدهكارانداخليصندوقخودپردازشعبهحافظ

بستانكار

 422.222ريال

 -2فرد ب از دستگاه خودپرداز شعبه حافظ مبلغ  222.222ريال برداشت مينمايد .عمليات
حسابداري در سيستم متمركز به طور اتوماتيك عبارت است از :
رديف

نوع عمليات

سـرفصـل

مبـلـغ

1

حساب مشتري

بدهكار

 222.222ريال

2

حساببدهكارانداخليصندوقخودپردازشعبهحافظ

بستانكار

 222.222ريال
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ث -دستگاه خود دريافت
اين دستگاه قابليت واريز آني وجه نقد ،ايران چك و واگذاري چك به حساب ،پرداخت قبوض و
انتقال وجه بين حسابها را دارا ميباشد.
ج -دستگاه وب كيوسک
اين دستگاه توانايي انجام تراكنشهاي غيرمالي را دارا ميباشد.
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خودآزمايي بخش چهاردهم
 -1كليات سيستم متمركز را نام ببريد.
 -2اهداف و خصوصيات سيستم متمركز را به طور خالصه توضيح دهيد.
 -3نحوه تأمين امنيت در سيستم متمركز را توضيح دهيد.
 -4چه نوع عملياتي در بخش تحويلداري انجام ميگيرد؟ نام ببريد.
 -5جهت راهاندازي سيستم متمركز چه اقداماتي انجام ميپذيرد؟
 -6نحوه تعريف مشتريان حقيقي در سيستم متمركز چگونه است؟
 -7نحوه تعريف مشتريان حقوقي در سيستم متمركز را توضيح دهيد.
 -8شماره حساب جاري ملي چند رقمياست؟ تركيب آن را توضيح دهيد.
 -9شرايط بردا شت از حساب و همچنين نحوه صدور دسته چك در سيستم متمركز چگونه تعريف
ميگردد؟
 -12جهت تأمين نقدينگي صندوق سيباي شعبه الف مبلغ يكصدميليون ( )122.222.222ريال از
صندوق غيرمتمركز دريافت شده است .اسناد حسابداري مربوطه را صادرنماييد .ضمناً در
صورتي كه در پايان وقت اداري مانده صندوق سيبا مبلغ  522.222ريال باشد ،اسناد مربوط به
انتقال مبلغ فوق به صندوق سيستم غيرمتمركز را نيز صادر نماييد.
 -11گزارشهايي را كه ميبايست به هنگام بستن شعبه تهيه گردد ،نام ببريد.
 -12در صورتي كه شعبه الف تعداد هشتاد جلد دسته چك سيبا از خزانه اداره امور شعب متبوع
دريافت نمايد ،مطلوب است صدور اسناد حسابداري تا مرحله تسويه.
 -13جاهاي خالي را تكميل نماييد.
 -.. . . . . . .مبلغ مسدودي  = .. . . . . . .+مانده موثر
مبلغ مسدودي + .. . . . . . .-مانده موثر = مانده قابل دسترس
 + .. . . . . . .مانده موثر = مانده جاري
 -14عمليات قابل انجام در وضعيت برون خطي ( )Off Lineرا مشروحاً توضيح دهيد.
 -15اقداماتي را كه ميبايست پس از حالت برون خطي و برقراري ارتباط ،صورت گيرد توضيح
دهيد.
 -16مراحل صدور ملي كارت آني را بنويسيد.
 -17دستگاههاي جانبي سيستم متمركز را نام ببريد.
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 -18گزارشهاي  RETPB017و  RETPB074حاوي چه اطالعاتي نميباشند؟
 -19حساب ترجيحي يا پيش فرض را توضيح دهيد.
 -22در صورت مفقود شدن ملي كارت توسط مشتري ،چه اقداميبايد صورت گيرد؟
 -21مشتري به شعبه مركزي مراجعه و ضمن افتتاح ملي كارت ،نسبت به واريز مبلغ بيست ميليون
( )22.222.222ريال اقدام نموده است .مطلوب است صدور اسناد حسابداري در هريك از
حاالت ذيل:
الف -چنانچه مشتري مربوطه به شعبه حافظ كه داراي سيستم متمركز ميباشد ،مراجعه و از طريق
دستگاه خودپرداز اقدام به دريافت  1.222.222ريال بنمايد.
ب -چنانچه مشتري مربوطه به شعبه مركزي مراجعه و از طريق دستگاه  PIN PADشعبه اقدام به واريز
مبلغ  2.222.222ريال نمايد.
 -22عمليات حسابداري دستگاه  P.O.Sرا شرح دهيد.
 -23نحوه تأمين نقدينگي صندوق دستگاه خودپرداز را بنويسيد.
 -24عمليات دستگاههاي خود دريافت و وب كيوسك را توضيح دهيد.
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فرمهاي مربوطه به بخش چهاردهم
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بخش پانزدهم :پولشويي

تعريف پولشويي
تعاريف متعددي در ارتباط با جرم پولشويي وجود دارد كه كمابيش از نظر معني قابل انطباق به نظر
ميرسد .هرچند جوهره تعريف پولشويي ناظراست به انجام عملياتي براي پنهان نمودن منشاء غيرقانوني
مال به نحوي كه ظاهري قانوني به خود بگيرد .ليكن دو تعريف زير به لحاظ آنكه فرآيند پولشويي را با
اقتصاد غيررسمي ارتباط داده از اهميت بسيار برخوردار است.
 -1پولشويي فرايندي است كه مجرمين يا گروههاي سازمان يافته باتوسل به آن ،منشاء و ماهيت مال
حاصل از جرم را تغييرداده است ،آن را به حوزه اقتصاد رسميوارد ميسازند.
 -2پولشويي پلي است براي پركردن فاصله و اتصال دنياي مجرمين با سايرين.
در اين فرايند از ابزارهاي مالي ،حسابداري و حقوقي به عنوان وسيلهاي براي تغيير منشاء ،ماهيت،
شكل و مالكيت مال غيرقانوني استفاده ميشود .تعريف اخير از اين منظر مهم است كه پولشويي را حلقه
اتصال اقتصاد قانوني و رسمي با اقتصاد غيررسمي و غير قانوني ميدانند.
براي تكميل تعريف فوق بايد به اين نكته توجه داشت كه اقتصاد غيررسمي(كه به اقتصاد سايه يا
موازي و زيرزميني نيز موسوم است) نه تنها عمليات مجرمانه بلكه كليه عمليات غيرقانوني ازجمله فرار
مالياتي ،اجتناب از پرداخت ماليات و درآمدهايگزارشنشده كه از فروش كاال و خدمات قانوني در
معامالت پولي و ساير مبادالت و تهاترها حاصل شده ،را نيز دربرميگيرد.
بديهي است افرادي كه در بازارهاي غيررسمي فعاليت دارند ،سعي ميكنند كه عمليات آنها از منظر
دولت و قانونگذاران پنهان بماند ،به همين دليل تخمين اندازه و ميزان وسعت بازارهاي غيررسمي بسيار
مشكل است.

1

 1گفتـــه مـــيشـــود وســـعت بـــازار غيررســـمي دركشـــورهاي درحـــال توســـعه بـــين  45-35درصـــد ،در كشـــورهاي درحـــال گـــذر
 32-21درصد و در كشورهاي صنعتي  15-13درصد از حجم توليد ناخالص داخلي است.
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بنابراين ضرورت دارد جهت تكميل فرآيند جرم پولشويي به تقسيم بندي زير نيز توجه شود:
 -1پول خاكستري
 -2پول كثيف

1

2

 -3پول ملتهب

3

پول خاكستري به پولي اطالق ميشود كه ناشي از عمليات غيرقانوني يا حتي قانوني است ،در
حاليكه پول كثيف ناشي از عمليات مجرمانه است .با اين توضيح كه انجام بعضي از اعمال صرفاً از
لحاظ اخالقي مذموم است ،درحاليكه ارتكاب بعضي از اعمال عالوه بر مذموم بودن موجب محكوميت
شخص خواهدشد .يعني قانون با اعمال مجازات ميخواهد از جامعه محافظت نمايد .بديهي است درجه و
ميزان مجازات متعلق به جرائم بر مبناي اين تقسيم بندي از خاكستري به كثيف متفاوت است .به عنوان
مثال فرار مالياتي درمقام مقايسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افكار عموميدر يك رده
قرارنميگيرد.
پول ملتهب به نوعي پول اطالق مي شود كه به لحاظ تغييرات سريع اقتصادي ،اجتماعي و سياسي از
كشورها ،خارج و به مناطق امن روانه ميشود .با اين توضيح كه اكثر اوقات پولشويي با فرار سرمايه از
كشورها همراه است كه آن هم تركيبي از پول كثيف ،خاكستري و حتي پولهاي تميز است.
چنانكه مالحظه ميگردد ،تقسيمبندي فوق حاكي از آن است كه تمام پولهايي كه
به هرنحو و هر شكل نياز به شستن دارند لزوماً از عوائد حاصل از جرم نبوده و پولهاي
خاكستري ممكن است ازابتدا تميز بوده و بعداً آلوده شده باشند ،زيرا صرف اينكه مالک
پول از اداي ديون مالياتي خودداري نمايد در واقع ،مرتكب عمل غيرقانوني ميشود.

مصاديق پولشويي
درصفحات پيش ديديم كه هركشور بر اساس ضوابط داخلي و قوانين جاري خود تعريفي از
درآمدهاي قانوني و غيرقانوني دارد .بنابراين اطالق درآمد ،ثروت يا منابع غيرقانوني براساس قوانين
هركشور ممكن است مصاديق متفاوت داشتهباشد .اما ازآنجاكه پولشويي جرمياست كه سازمانهاي
بين المللي نيز به آن توجه داشته و براي مبازه با آن اقدام مينمايند ،بعضي مصاديق درآمد غيرقانوني از نظر
بين المللي و ضوابط داخلي كشورها با يكديگر تطابق دارد .از جمله اين موارد ميتوان؛
Gray Money
Dirty Money
3
Hot Money

1
2
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 قاچاق مواد مخدر و داروهاي آرامبخش قاچاق انسان و اعضاي انسان دزدي ،رباخواري ،رشوه و فساد فرار از ماليات تروريسمرا نام برد .بسياري از كشورها به موارد فوق موارد ديگري نيز اضافه مينمايند .ازآن جمله سوءاستفاده از
حق مالكيت معنوي و . . .

اهداف پولشويي
هدف جنايتكاران از پولشويي در سه انگيزه متفاوت خالصه ميشود:
 )1فرار از تعقيب – اگر سازمانهاي جنايي موفق شوند پول حاصل از جنايت را به درستي وارد
چرخه شستشو نموده و در پول تميز ادغام نمايند ،ميتوانند از تعقيب مجريان قانون نيز مصون بمانند.
 )2فرار از مجازات -كامالً روشن است كه وقتي جنايتي تعقيب نشده و مجرم شناخته نشود مجازاتي
نيز در پي نخواهد داشت.
 )3فرار از مصادره اموال – باتوجه به اينكه مصادره و ضبط اموال حاصل از جنايات سازمان يافته
براي مرتكبين جرم پولشويي در اغلب كشورها درنظرگرفته شده است ،بنابراين نجات داراييها و
ثروت كثيف از مصادره ،جزء اهداف پول شويان است.

مراحل فرآيند پولشويي
معرفي جرم پولشويي بدون درنظرگرفتن فرايند آن كامل نخواهدبود ،زيرا عمل پولشويي بايد به
نحوي انجام شود كه به وسيله آن ،پول كثيف ،پاك و پول خاكستري قابل احترام شود .به گفته
صاحبنظران به ناچار اين امر با توسل به معامالت حقيقي يا صوري براي گمراه نمودن مقامات ذيربط
ازجمله بازرسين و ناظران قانوني صورت ميگيرد .تدليس و القاء شبهه ،محور اصلي در اين فرايند است
كه با انجام معامالت متعدد منشاء مجرمانه يا غيرقانوني مال ،تيره و مبهمگردد.
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مراحل فرايند پولشويي به شرح زير است:

الف) جايگذاري(:)Placement
اولين مرحله از فرايند جرم پولشويي ،جايگذاري عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه با هدف تبديل
و تغيير مالكيت آن است .جايگذاري عوايد حاصل از جرم ،با تقسيم وجوه نقدي كالن به مبالغ كوچك
صورت ميگيرد .اين شيوه كه اصطالحاً « »SMURFINGناميده ميشود ،به نحوي است كه وجوه
سپرده گذاري شده ( به دفعات و كمتر از سقف معين پيش بيني شده براي گزارش دهي) به خارج انتقال
مييابند و به سرعت استرداد ميشوند .اين روش در اغلب كشورها ،توسط مجرمان مورد استفاده
قرارميگيرد ،حتي اگر سقف معيني براي گزارش دهي معامالت نقدي وجود نداشته باشد.
يكي ديگر از روشهايي كه مورد استفاده تطهيركنندگان پول قرارميگيرد ،استفاده از نام بستگان
نزديك يا ساير اشخاصي است كه به گونهاي با آنان در ارتباط هستند .همچنين تشكيل شركتهاي
صوري يا شركتهايي كه اساساً به منظور پولشويي تأسيس ميشوند و در نقاطي به ثبت ميرسند كه
مقررات در اين خصوص سهل تر از ساير روشهاي معمول در اين زمينه است.
روش ديگري كه مورد استفاده اقليتهاي قوميقرارميگيرد ،اين است كه مهاجران مبالغ جزيي و كم
را در يك حساب مشترك واريزمينمايند .گردش اين حساب به نحوي است كه واريز به آن ،توسط
اشخاص غيرمرتبط يا به صورت مبالغ جزيي صورت ميگيرد .خاطرنشان ميسازد اين روش كه مهاجران
به شكل قانوني براي فرستادن وجوه خود از آن استفاده ميكنند ،مورد استفاده مجرمان نيز قرارميگيرد.

ب) اليه گذاري(:)LAYERING
اليهگذاري مرحله ديگري از جرم پولشويي است .اين مرحله معطوف به جداسازي عوايد حاصل از
جرم ،از منشاء غيرقانوني آن است .اين عمل از طريق ايجاد اليههاي پيچيده ناشي از معامالت (نقل و
انتقاالت) چندگانه با هدف مبهم ساختن زنجيره عطف حسابرسي و عدم امكان رديابي منشاء مال صورت
ميپذيرد .اين امر متضمن انجام دادن عملياتي مانند حواله وجه سپرده شده نزد يك موسسه مالي به موسسه
ديگر ،يا تبديل سپرده نقدي به اسناد پولي ديگر (اوراق بهادار ،سهام و چكهاي مسافرتي) است.
به بيان ديگر اليهگذاري يا اليه چيني فرايند جداكردن پول از منشاء غيرقانوني است كه در اين مرحله
سه تكنيك رايج است.
اولين تكنيك اختالط پول كثيف با پول تميز است .اغلب اين اختالط به اين ترتيب صورت ميگيرد
كه عوايد حاصل از جرم با انجام معامالتي از قبيل صادرات و واردات كاال ،توسل به كمنمايي سياهه
صادراتي و گراننمايي سياهه وارداتي وارد چرخه رسمي اقتصاد ميگردد.
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دومين روش انتقال پول از طريق واسطه است .مانند تبديل وجوه نقد به ژتون و تبديل مجدد آن كه در
اين صورت تشخيص ماهيت غيرقانوني مال مشكل ميشود.
روش سوم ،پنهان نمودن مالك واقعي مال آلوده است .بسياري از خدماتي كه ازطريق موسسات مالي
مانند ارائه وثائق در مقابل خريد اسناد يا تشكيل حسابهاي اماني صورت ميگيرد ،از اين دسته است .به
عبارتي ديگر اليه گذاري عبارت از يك سري معامالت است كه براي جلوگيري از رديابي يا مبهم نمودن
زنجيره عطف حسابرسي صورت گرفته كه امكان شناسايي مالك واقعي و منشاء مجرمانه را اگر نگوييم
غيرممكن بلكه مشكل ميسازد .در اين ميان مناطق  off shoreنقش مهمي را ايفا مينمايند .زيرا
سيستمهاي سياسي بينالمللي مبتني بر حاكميت و برابري دولتها ،ريشهيابي پولشويي در سرزمينهاي
ديگر را به ويژه در مراكز  off shoreكه قانون محرمانه بودن بر آن حاكم است ،بسيار مشكل ميسازد.
ازسوي ديگر سيستم هاي قضايي متفاوت ،مانع رسيدگي و تحقيق مراجع ذينفع درخصوص اين قبيل جرائم
ميگردد.

ج) درهم آميزي يا يكپارچهسازي(:)INTEGRATION
آخرين مرحله در فرايند پول شويي ،يكپارچه سازي يا فراهم آوردن پوشش و ظاهري مشروع براي
توجيه قانوني عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه است .چنانچه مرحله اليه چيني باموفقيت انجام شود،
عوايد حاصل از جرم بايد به نحوي وارد چرخه اقتصاد قانوني و رسميگردد.
اين مرحله ازطريق روشهاي متعددي مانند سوق داراييهاي نامشروع به سوي اشخاص و شركتهايي
كه به نحوي با مجرمان در ارتباط هستند ،يا ازطريق روشهاي ديگري مانند تأسيس شركتهاي پوششي و
غيره انجام ميپذيرد.

متن قانون مبارزه با پولشويي
ماده  -2اصل بر صحت و اصالت معامالت تجاري موضوع ماده ( )2قانون تجارت است ،مگر آنكه
براساس مفاد اين قانون خالف آن به اثبات برسد .استيالي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توام
با ادعاي مالكيت شود دال بر مالكيت است.
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ماده  -2جرم پولشويي عبارت است از:
الف -تحصيل ،تملك ،نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني با علم
بهاين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب -تبديل ،مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن با علم بهاين كه به
طورمستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده  ،يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي
مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.
ج -اخفاء ،پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي ،منشأ ،منبع ،محل ،نقل و انتقال ،جابه جايي يا
مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
ماده  -3عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي
مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده  -2به منظور هماهنگ كردن دستگاههاي ذيربط در امر جمعآوري ،پردازش و تحليل اخبار،
اسناد و مدارك ،اطالعات و گزارشهاي واصله ،تهيه سيستمهاي اطالعاتي هوشمند ،شناسايي
معامالت مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به
رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي بازرگاني ،اطالعات،
كشور و رئيس كل بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل ميگردد:
 -1جمع آوري و كسب اخبار و اطالعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقهبندي فني و
تخصصي آنها در مواردي كه طبق مقررات قرينهاي بر تخلف وجود دارد.
 -2تهيه و پيشنهاد آيين نامههاي الزم درخصوص اجراي قانون به هيأت وزيران.
 -3هماهنگ كردن دستگاههاي ذيربط و پيگيري اجراي كامل قانون در كشور.
 -4ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضاييه در مواردي كه به احتمال قوي
صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.
 -5تبادل تجارب و اطالعات با سازمانهاي مشابه در ساير كشورها درچارچوب مفاد ماده
(.)11
تبصره  -2دبيرخانه شوراي عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره  -2ساختار و تشكيالت اجرايي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب
هيأت وزيران خواهد رسيد.
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تبصره  -3كليه آييننامههاي اجرايي شوراي مذكور پس از تصويب هيأت وزيران براي تمامي اشخاص
حقيقي و حقوقي ذيربط الزم االجرا خواهد بود .متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و
قضايي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.
ماده  -5كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسالميايران ،بانكها ،موسسات مالي
و اعتباري ،بيمهها ،بيمهمركزي ،صندوقهاي قرضالحسنه ،بنيادها و مؤسساتخيريه و
شهرداريها مكلفند آييننامههاي مصوب هيأت وزيران در اجراي اين قانون را به مورد اجرا
گذارند.
ماده  -2دفاتر اسناد رسمي ،وكالي دادگستري ،حسابرسان ،حسابداران ،كارشناسان رسميدادگستري و
بازرسان قانوني مكلفند اطالعات مورد نياز در اجراي اين قانون را كه هيأت وزيران مصوب
ميكند ،حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي ،ارايه نمايند.
ماده  -7اشخاص ،نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد  5و  )6بر حسب نوع فعاليت و
ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:
الف -احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل ،احراز سمت و
هويت نماينده ،وكيل و اصيل در مواردي كه قرينهاي بر تخلف وجود دارد.
تبصره :تصويب اين قانون ناقض مواردي كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزاميشده است،
نميباشد.
ب -ارايه اطالعات ،گزارشها ،اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي
مبارزه با پولشويي در چارچوب آييننامه مصوب هيأت وزيران.
ج -گزارش معامالت و عمليات مشكوك به مرجع ذيصالحي كه شوراي عالي مبارزه با
پولشويي تعيين ميكند.
د -نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع ،سوابق حسابها ،عمليات و معامالت به
مدتي كه در آيين نامه اجرايي تعيين ميشود.
ه -تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين
قانون و آيين نامههاي اجرايي آن.
ماده  -8اطالعات و اسناد گردآوري شده در اجراي اين قانون ،صرفاً جهت اهداف تعيين شده در قانون
مبارزه با پولشويي و جرايم منشاء آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت .افشاي اطالعات يا
استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط مأموران دولتي يا ساير
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اشخاص مقرر دراين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و
افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتي مصوب  ،1353/11/29محكوم خواهد شد.
ماده  -2مرتكبين جرم پولشويي عالوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر
اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد ،مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يك
چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم ميشوند كه بايد به حساب درآمد عمومينزد بانك
مركزي جمهوري اسالمي ايران واريز گردد.
تبصره  -2چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد ،همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره  -2صدور و اجراي حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ
جرم منشاء ،مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.
تبصره  -3مرتكبين جرم منشاء ،در صورت ارتكاب جرم پولشويي ،عالوه بر مجازاتهاي مقرر مربوط
به جرم ارتكابي ،به مجازاتهاي پيش بيني شده دراين قانون نيز محكوم خواهند شد.
ماده  -20كليه اموري كه در اجراي اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضايي دارد ،بايد طبق مقررات
انجام پذيرد .قوه قضائيه نيز طبق مقررات موظف به همكاري ميباشد.
ماده  -22شعبي از دادگاههاي عموميدر تهران و در صورت نياز در مراكز استانها به امر رسيدگي به
جرم پولشويي و جرايم مرتبط اختصاص مييابد .اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير
جرايم نميباشد.
ماده  -22در مواردي كه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و
اطالعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد ،همكاري طبق شرايط مندرج در
توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دوم بهمن ماه سال
يكهزار سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  1386/11/17به تأييد
شوراي نگهبان رسيد.

متن آييننامه قانون مبارزه با پولشويي
فصل اول ـ تعاريف
ماده  -2در اين آييننامه اصطالحات و عبارات بهكاررفته به شرح زير تعريف ميگردند:
الف -قانون :قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386
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ب  -ارباب رجوع :مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل ،وكيل يا نماينده قانوني كه براي
برخورداري از خدمات ،انجام معامله ،نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير
طال ،جواهرات ،عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي وحقوقي مشمول
قانون مراجعه مينمايد.
ج  -شناسايي اوليه :تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك
شناسايي و درصورت اقدام توسط نماينده يا وكيل عالوه بر ثبت مشخصات وكيل يا
نماينده ،ثبت مشخصات اصيل.
د  -شناسايي كامل :شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذكور
در بندهاي(د) و(ه) ماده ( )3اين آييننامه.
ه -مؤسسات اعتباري :بانكها (اعم از بانكهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانكهاي
خارجي مستقر در جمهوري اسالمي ايران) ،مؤسسات اعتباري غيربانكي ،تعاونيهاي
اعتبار ،صندوقهاي قرض الحسنه ،شركتهاي ليزينگ ،شركتهاي سرمايه پذير،
صرافيها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به امر واسطهگري وجوه اقدام مينمايند.
و -معامالت و عمليات مشكوك :معامالت و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن
اطالعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معامالت به منظور
پولشويي انجام ميشود.
تبصره -قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك انسان متعارف را وادار به
تحقيق درخصوص منشاء مال و سپردهگذاري يا ساير عمليات مربوط مينمايد .برخي از اين
عمليات و معامالت مشكوك عبارتند از:
 -1معامالت و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه بيش از سطح فعاليت موردانتظار وي
باشد.
 -2كشف جعل ،اظهار كذب و يا گزارش خالف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از
آنكه معاملهاي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
 -3معامالتي كه به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يكي از متعاملين ظاهري آن
شخص يا اشخاص ديگري بودهاند.
 -4معامالت تجاري بيش از سقف مقرر كه با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاري
شناخته شده از وي مغاير باشد.
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 -5معامالتي كه اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده
باشد.
 -6معامالت بيش از سقف مقرر كه ارباب رجوع ،قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده
و يا بعد از انجام معامله ،بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.
 -7معامالتي كه طبق عرف كاري اشخاص مشمول ،پيچيده ،غيرمعمول و بدون اهداف
اقتصادي واضح ميباشد.
ز -سقف مقرر :مبلغ يكصد و پنجاه ميليون( )152.222.222ريال وجه نقد يا معادل آن به
ساير ارزها و كاالي گرانبها .هيئت وزيران در صورت نياز ،سقف مذكور را با توجه به
شرايط اقتصادي كشور تعديل خواهد نمود.
ح -وجه نقد :هرگونه مسكوك ،اسكناس و انواع چكهايي كه نقل و انتقال آنها مستندنشده
و غيرقابل رديابي باشد ،از قبيل چكهاي عادي در وجه حامل و ساير چكهايي كه
دارنده آن غيرذينفع اوليه باشد (ازقبيل چكهاي پشت نويسي شده توسط اشخاص
ثالث ،انواع چك پول ،چك مسافرتي ،ايران چك و موارد مشابه).
ط -اشخاص مشمول :تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد( )5و( )6قانون از جمله
بانك مركزي جمهوري اسالميايران ،بانكها ،مؤسسات مالي و اعتباري ،بورس اوراق
بهادار ،بيمهها ،بيمه مركزي ،صندوقهاي قرض الحسنه ،بنيادها و موسسات خيريه و
شهرداريها و همچنين دفاتر اسناد رسمي ،وكالي دادگستري ،حسابرسان ،حسابداران،
كارشناسان رسميدادگستري و بازرسان قانوني.
ي -مشاغل غيرمالي :اشخاصي كه معامالت زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر
پولشويي در معرض خطر قرار دارند ،از قبيل پيش فروشندگان مسكن يا خودرو،
طالفروشان ،فروشندگان خودرو ،فرشهاي گران قيمت ،عتيقه و محصوالت
فرهنگيگران قيمت.
ك -خدمات پايه :خدماتي كه طبق مقررات ،پيش نياز و الزمه ارائه ساير خدمات توسط
اشخاص مشمول ميباشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و
متمادي به اشخاص مشمول مراجعه ميكند ،نظير افتتاح هر نوع حساب در بانكها ،اخذ
كد معامالتي در بورس اوراق بهادار ،اخذ كد اقتصادي ،اخذ كارت بازرگاني و جواز
كسب.
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ل -شناسه ملي اشخاص حقوقي :شماره منحصر به فردي كه براساس تصويب نامه شماره
/16169ت 39271ه مورخ  1388/1/29به تمامياشخاص حقوقي اختصاص مييابد.
م -شماره فراگير اشخاص خارجي :شماره منحصر به فردي كه مطابق تصويب نامه شماره
/16173ت42266ه مورخ  1388/1/29به تمامياتباع خارجي مرتبط با جمهوري
اسالميايران توسط پايگاه ملي اطالعات اتباع خارجي اختصاص مييابد.
ن -شورا :شوراي عالي مبارزه با پولشويي.
س -دبيرخانه :دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به شرح مذكور در ماده(.)37
ع -واحد اطالعات مالي :واحدي متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت ،تجزيه و تحليل و
ارجاع گزارشهاي معامالت مشكوك به مراجع ذيربط را به عهده دارد به شرح
مذكور در ماده(.)38

فصل دوم ـ شناسايي ارباب رجوع
ماده  -2مؤسسات اعتباري ،بيمهها و شركت بورس موظفند هنگام ارائه تماميخدمات و انجام
عمليات پولي و مالي حتي كمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دريافت و پرداخت،
حواله وجه ،صدور و پرداخت چك ،ارائه تسهيالت ،صدور انواع كارت دريافت و
پرداخت ،صدور ضمانتنامه ،خريد و فروش ارز ،اوراق گواهي سپرده و اوراق مشاركت،
قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته ،بروات و اعتبارات اسنادي و
خريد و فروش سهام نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع (به شرح بندهاي «الف» و «ب»
ماده ( )3اقدام نموده و اطالعات آن را در سيستمهاي اطالعاتي خود ثبت نمايند.
تبصره -پرداخت قبوض دولتي و خدمات شهري كمتر از سقف مقرر نيازي به شناسايي ندارد.
ماده  -3تمامياشخاص مشمول ،مكلف به شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله،
عمليات و ارائه خدمات بيش از سقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام پولشويي ،به
شرح زير ميباشند:
الف -شناسايي اوليه شخص حقيقي
 -1شناسايي اوليه شخص حقيقي براساس شماره ملي و كدپستي محل سكونت و تطابق آن
با اصل كارت ملي در حد متعارف صورت ميپذيرد.
تبصره -در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال كشور و تطبيق از آن
طريق ،اخذ شناسنامه عكسدار يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر بالمانع ميباشد.
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 -2درخصوص اتباع خارجي ،گذرنامه معتبر كشور متبوع كه داراي مجوز ورود و اقامت
باشد يا كارت هويت و يا برگ آمايش اتباع خارجي معتبر ،مدارك شناسايي محسوب
ميگردد.
تبصره -اجراي تمامي تكاليف مذكور در آيين نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و
كدپستي براي كليه اتباع ايراني همچنان الزامياست.
ب -شناسايي اوليه شخص حقوقي
 -1شناسايي اوليه شخص حقوقي براساس شناسه ملي و كدپستي اقامتگاه قانوني شخص
حقوقي و تطبيق آن با اصل يا تصوير مصدق كارت شناسه (مذكور در آيين نامه الزام
استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي) صورت ميگيرد.
 -2درخصوص شخص حقوقي خارجي ،شناسايي با اخذ مدارك مجوز فعاليت معتبر در
ايران و شماره اختصاصي اتباع خارجي مأخوذه از پايگاه ملي اطالعات اتباع خارجي
صورت خواهدگرفت.
 -3شناسايي اوليه شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي برابر ضوابط مقرر در
مورد اشخاص حقيقي صورت خواهدپذيرفت.
 -4متصديان شناسايي اوليه ارباب رجوع موظفند در مواردي كه نسبت به اصالت مدارك
شناسايي ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند؛ از طريق تحقيق از ساير
نظامها و پايگاههاي اطالعاتي و يا استعالم از مراجع ذيربط قانوني مطلع نسبت به رفع
ابهام و شناسايي اقدام نمايند .به هر حال ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف ميگردد.
ج -شناسايي اوليه در موارد غيربانكي
 -1تمامياشخاصي كه عهده دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستي در
كشور هستند ،هنگام ارائه خدمت موظف به شناسايي ارباب رجوع ميباشند.
 -2تمامياشخاصي كه در زمينه قبول يا جابجايي امانات و ارائه خدمات پستي به ارباب
رجوع فعاليت دارند ،موظفند در مواردي كه ارزش امانات و محمولههاي پستي از سوي
ارباب رجوع بيش از سقف مقرر اعالم ميگردد ،نسبت به شناسايي ارباب رجوع اقدام
نمايند.
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 -3تمامياصنافي كه به تشخيص شورا در معرض استفاده پولشويان قرار دارند ،موظفند در
تماميمعامالت بيش از سقف مقرر نسبت به شناسايي اوليه مشتريان اقدام و آن را ثبت
نمايند .اين عده همچنين موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاكتور
فروش هستند.
د -شناسايي كامل اشخاص حقيقي
اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پايه (به ويژه در زمان افتتـاح حسـاب بـانكي)
عالوه بر شناسايي اوليه (مذكور در بند الف اين ماده) نسبت به شناسايي كامل ارباب رجوع و
تخمين سطح فعاليت مورد انتظار وي به شرح زير اقدام نمايند:
 -1اخذ معرفي نامه معتبر با امضاي حداقل يك نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص
مورد اعتماد يا معرفينامه از يكي از مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي
جمهوري اسالميايران ،سازمانهاي دولتي و يا نهادها و كانونهاي حرفهاي رسمي.
 -2اخذ اطالعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعالم از
اشخاص مذكور به منظور تعيين صحت اطالعات ارائه شده از سوي ارباب رجوع.
 -3اخذ جواز كسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غيرمالي كه بيشتر در معرض پولشويي
قرار دارند؛ از قبيل طالفروشان ،فروشندگان اشياي گرانقيمت ،بنگاههاي معامالت
امالك و خودرو.
 -4اخذ گواهي اشتغال به كار از اشخاص حقيقي داراي جواز كسب و يا از اشخاص
حقوقي داراي شناسه ملي.
 -5اخذ اطالعات در مورد نوع و ميزان فعاليت ارباب رجوع جهت تعيين سطح گردش مورد
انتظار ارباب رجوع در حوزه فعاليت خود.
ه -شناسايي كامل اشخاص حقوقي
 -1اخذ اطالعات راجع به نوع ،ماهيت و ميزان فعاليت ارباب رجوع به منظور تخمين سطح
فعاليت موردانتظار.
 -2اخذ اطالعات درخصوص اساسنامه ،شركت نامه ،سهامداران عمده ،نوع فعاليت،
تأمينكنندگان منابع مالي شخص حقوقي ،مؤسسان ،مديران ،بازرسان ،حسابرسان و
نشاني اقامتگاه آنان.
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 -3اخذ اطالعات مربوط به رتبه بندي شركت از مراجع ذيربط (از قبيل شركتهاي سنجش
اعتبار ،رتبهبندي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و يا ساير مراجع
حرفهاي).
تبصره -در صورت عدم رتبهبندي شركت ،شخص مشمول بايد رأساً از طريق بررسي صورتهاي مالي
تأييد شده توسط يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمينسبت به تعيين سطح فعاليت مورد
انتظار ارباب رجوع اقدام نمايد و در صورت عدم الزام شخص حقوقي به انتخاب يكي از
اعضاي جامعه حسابداران رسميآخرين صورتهاي مالي معتبر شركت مستقيماً مورد بررسي
قرار ميگيرد.
 -4اخذ تعهد از مديران و صاحبان امضاء مبني بر اينكه آخرين مدارك و اطالعات مربوط
به شخص حقوقي را ارائه دادهاند و متعهد گردند هر نوع تغيير در موارد مذكور را
بالفاصله اطالع دهند.
تبصره -نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورعملي
است كه به پيشنهاد شخص مشمول به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده  -2مدارك يادشده در بندهاي (د) و (ه) ماده ( )3بايد حسب مورد از پايگاههاي اطالعاتي ذيربط
استعالم و نسبت به صحت اسناد و اطالعات ارائه شده (از جمله شماره ملي ،شناسه ملي و
غيره) اطمينان حاصل گردد .استعالم كننده بايد زمان اخذ تأييديه از پايگاههاي مذكور را به
همراه مشخصات خود در اسناد يادشده گواهي نمايد.
ماده  -5چنانچه ارباب رجوع مدارك شناسايي مذكور در مواد فوق را ارائه ننمايد و يا ظن به انجام
فعاليتهاي پولشويي يا ساير جرايم مرتبط وجود داشته باشد ،اشخاص مشمول بايد از ارائه
خدمت به وي خودداري و مراتب را به واحد اطالعات مالي گزارش نمايند.
تبصره -اشخاص مشمول ميتوانند در دستورعملهاي داخلي خود مدارك ديگري را كه اطالعات
مذكور (به ويژه اطالعات مورد نياز در تعيين سطح مورد انتظار فعاليت ارباب رجوع) را به
صورت مطمئن تأمين نمايد؛ مورد قبول قرار دهند .اشخاص مشمول ميتوانند در
دستورعملهاي داخلي ،ميزان شناسايي را با رعايت اطمينان به تأمين اطالعات مورد نياز ،با
توجه به نوع ،ماهيت و سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع تنظيم نمايند.
ماده  -2ارائه خدمات پايه بهصورت الكترونيكي و بدون شناسايي كامل ارباب رجوع و انجام
هرگونه تراكنش مالي الكترونيكي غيرقابل رديابي يا بينام و ارائه تسهيالت مربوط ممنوع
است.
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ماده  -7اشخاص مشمول ،به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمالي بايد ضمن دريافت مدارك
مذكور در بندهاي (د) و (ه) ،تعهدات الزم درخصوص اجراي قانون و مقررات مبارزه با
پولشويي را از آنان اخذ نمايند .در صورت خودداري مشاغل غيرمالي از ارائه اين تعهد و
يا خودداري از عمل به تعهدات ،اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمات به وي خودداري
نمايند.
ماده  -8اشخاص مشمول موظف به انجام شناسايي كامل مجدد مشتريان مؤسسات مالي ،در مورد
مؤسساتي كه به تشخيص دبيرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشويي رعايت ميشود،
نميباشند.
ماده  -2اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسي خارجي دقت و نظارت
ويژه به عمل آورند.
ماده  -20اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بيشتر بر
اشخاصي كه از طريق واحد اطالعات مالي به آنها اعالم ميگردد ،اقدام نمايند.
ماده  -22اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پايه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمايند كه:
الف -اطالعات مورد درخواست اشخاص مشمول را كه در اين آيين نامه مشخص گرديده
است ،ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند.
ب -اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام
بالفاصله موضوع را به شخص مشمول اطالع دهند .موارد قانوني (از قبيل وكالت يا
نمايندگي) به شرط درج مشخصات نماينده يا وكيل و شناسايي اوليه و ثبت
مشخصات وي شامل اين بند نميباشد.
تبصره -تعهدات فوق بايد صريح و دقيق به ارباب رجوع توضيح داده شود .در صورت عدم قبول
ارباب رجوع و يا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود ،ارائه خدمات به وي متوقف
گردد.
ماده  -22اشخاص مشمول موظفند در تماميفرمهاي مورد استفاده ،محل مناسب براي درج يكي از
شمارههاي شناسايي معتبر (حسب مورد شماره ملي ،شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه)
و كدپستي را پيشبيني نمايند و اين مشخصات به طور كامل و دقيق دريافت و تطبيق داده
شود.
ماده  -23اشخاص مشمول موظفند در تمامينرم افزارها ،بانكها و سيستمهاي اطالعاتي كه عمليات
پولي و مالي در آنها ثبت ميشود ،محل الزم براي درج يكي از شمارههاي معتبر (حسب
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مورد شماره ملي ،شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و كدپستي را پيشبيني نموده و
امكان جستجو براساس شمارههاي مذكور در نرم افزارها را فراهم نمايند.
ماده  -22اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماكن ثبت شده در سيستمهاي
اطالعاتي خود را هر شش ماه يك بار به مراجع ذيربط ارسال و صحت آن را كنترل و
آخرين تغييرات را دريافت نمايند .در صورت كشف هرگونه مغايرت قطعي و غيرقابل رفع
موارد بايد به واحد اطالعات مالي گزارش گردد.
ماده  -25اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابالغ اين آييننامه در مورد مشتريان قبلي
كه از قبل خدمات پايه را دريافت نموده و بر مبناي آن هنوز به فعاليت خود ادامه ميدهند،
تكاليف فوق را عملي سازند.
تبصره  -2آن دسته از مشتريان قبلي كه در مرحله تطبيق ،مشخصات آنها داراي مغايرت بوده است،
موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند .چنانچه مغايرت مذكور رفع نگردد،
واحدهاي مبارزه با پولشويي در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطالعات مالي ارسال
نمايند.
تبصره  -2آن دسته از مشتريان قبلي كه متوسط فعاليت آنها در سال مطابق دستورعمل مربوط كه به
تصويب شورا خواهد رسيد ،كم اهميت باشد ،از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده  -22از زمان ابالغ اين آيين نامه ،اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مداركي را كه
شورا مشخص ميسازد ،به صورت پستي به آدرس ارباب رجوع ارسال نمايند .از تاريخ
مذكور ،اشخاص مشمول بايد در مورد محل سكونت اشخاص حقيقي ،كدپستي درج شده
در كارت ملي و در مورد اشخاص حقوقي كدپستي اقامتگاه قانوني درج شده در كارت
شناسه ملي را براي ارسال مدارك ،مبناي عمل قرار دهند.
ماده -27اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پايه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زير
اطالعات مربوط به شناسايي كامل مشتري را به روز نمايند:
الف -در زماني كه براساس شواهد و قراين احتمال آن وجود داشته باشد كه وضعيت ارباب
رجوع تغييرات عمدهاي پيدا نموده است.
ب -در صورتي كه شخص مشمول براساس شواهد و قراين احتمال دهد ارباب رجوع در
جريان عمليات پولشويي و يا تأمين مالي تروريسم قرار گرفته است.
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گزيدهاي از دسـتورعملهـاي بانـک مركـزي ج.ا.ا در خصـوص مبـارزه بـا
پولشويي در موسسات اعتباري
گزيده اي از دستورعمل چگونگي شناسايي مشتريان ايراني موسسات اعتباري

رويههاي شناسايي مشتري
 )1شناسايي مشتري بر حسب نوع خدمات مورد تقاضاي وي (خدمات غيرپايه ،خدمات پايه) به دو
نوع شناسايي اوليه و شناسايي كامل تقسيم ميشود.
 2-2شناسايي اوليه:
موسسه اعتباري موظف است هنگام ارايه تماميخدمات بانكي و اعتباري (اعم از
خدمات غير پايه و خدمات پايه) به مشتري (اعم از مشتري گذري و دايمي) و انجام
هرگونه عمليات پولي و مالي (حتي كمتر از سقف مقرر) از جمله انجام هرگونه دريافت
و پرداخت ،حواله وجه ،صدور و پرداخت چك ،ارائه تسهيالت ،صدور انواع كارت
دريافت و پرداخت ،صدور ضمانت نامه ،خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و
اوراق مشاركت ،قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته ،بروات
و اعتبارات اسنادي؛ نسبت به شناسايي اوليه مشتري – به شرح مندرج در اين
دستورعمل -اقدام كرده و اطالعات آن را درسيستمهاي اطالعاتي خود ثبت نمايد.
نكته :پرداخت قبوض دولتي و خدمات شهري كمتر از سقف مقرر ،نيازي به شناسايي مشتري ندارد.
ويژگيهاي كنترلي در روي كارت شناسايي ملي:
 oواتر مارك :عبارت (ثبت احوال كشور) در بافت كاغذ ايجاد گرديده و در مقابل نور
قابل رويت است.
 oفيبرهاي نامرئي :الياف نامرئي داخل كاغذ كه با تابش نور ماوراء بنفش به رنگهاي
سبز ،آبي و قرمز قابل رويت است.
 oميكرو پرينت :نوشته (جمهوري اسالميايران) كه بسيار ريز چاپ شده است.
 oچاپ امنيتي زمينه كارت
 oطرح برجسته روي المينت كه هنگام پرس كارت به وجود ميآيد.
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 oمركب  :OVIرنگ طرح مقابل با تغيير جهت كارت از رنگ سبز به رنگ طاليي
تغيير ميكند.
 oكيس كارت :برشهايي كه بر روي كاغذ ايجاد شده است.
 oپرينت عكس :به گونهاي كه طرح زمينه از زير آن مشخص است.
ويژگيهاي كنترلي در پشت كارت شناسايي ملي:
 oميكرو پرينت :نوشته (سازمان ثبت احوال كشور) كه بسيار ريز چاپ شده است.
 oسيترو(چاپ تكميل شونده) :آرم جمهوري اسالميدر پشت و روي كارت دقيقاً بر هم
منطبق هستند.
 oطرح امنيتي زمينه در پشت كارت
 oباركد مندرج در پشت كارت حاوي شماره ملي صاحب كارت ميباشد.
o

تاريخ اعتبار كارت در پشت آن درج شده است.
 1-1-1شناسايي اوليه شخص حقيقي:
 اطالعات مورد نياز:
نام و نام خانوادگي ،شماره ملي ،تاريخ تولد ،نام پدر ،نشاني كامل و كدپستي محل
سكونت ،شماره تلفن.
موسسه اعتباري موظف است پس از اخذ اطالعات فوق از مشتري ،آنهارا با
مندرجات اصل كارت ملي وي تطبيق داده و مراتب را بر روي سند مربوط تاييد نمايد.

نكته  :1موسسه اعتباري موظف است نحوه بازشناسي كارت ملي اصلي از جعلي را طبق بخشنامه شماره
 89/32532مورخ  1389/2/16بانك مركزي ج.ا.ا در خصوص ويژگيهاي كنترلي در روي كارت
شناسايي ملي كه به كليه بانكها و موسسات اعتباري ابالغ گريده است ،بررسي نمايد.
نكته  :2در مورد محجورين الزم است عالوه بر اطالعات شخص محجور ،اطالعات مذكور در خصوص
ولي و قيم نامبرده نيز دريافت شود.
نكته  :3براي محجورين ،مؤسسه اعتباري صرفاً مجاز به افتتاح حساب سپرده سرمايهگذاري و قرضالحسنه
پس انداز است .افتتاح حساب جاري ،پرد اخت وام و تسهيالت ،افتتاح اعتبار اسنادي ،صدور هرگونه
ضمانت نامه و ديگر خدمات مشابه به اين اشخاص ،كماكان ممنوع است.
نكته  :4در صورت امكان ارتباط بر خط مؤسسه اعتباري (به طور مستقيم يا غيرمستقيم) با سازمان ثبت
احوال كشور و برخورداري مؤسسه مذكور از امكان تطبيق مشخصات اظهار شده توسط مشتري با
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مندرجات شناسنامه عكسدار يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر ،انجام شناسايي اوليه مشتري بر
اساس اين مدارك نيز بالمانع است.
نكته  :5شناسايي اوليه شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي ،برابر ضوابط مقرر در مورد
اشخاص حقيقي است.
 -2-1 -1شناسايي اوليه شخص حقوقي:
با توجه به اينكه براي دريافت خدمات غير پايه ،اشخاص حقيقي به نمايندگي از
اشخاص حقوقي به موسسه اعتباري مراجعه ميكنند ،شناسايي اوليه اين اشخاص نيز
برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي است.
 -3-1-1در صورت وجود ابهام در خصوص اصالت مدارك شناسايي ارائه شده توسط
مشتري ،متصديان شناسايي اوليه در موسسه اعتباري موظف هستند با تحقيق از ساير
نظامها و پايگاههاي اطالعاتي ،اخذ مدارك معتبر  -طبق مقررات اين دستورعمل – ويا
استعالم از مراجع ذيربط قانوني مطلع ،نسبت به رفع ابهام و شناسايي مشتري اقدام نمايند.
در اين موارد ،ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف ميگردد.
در صورت اطمينان از غير واقعي بودن مشخصات ،مؤسسه اعتباري موظف است عالوه بر
جلوگيري از ادامه خدمات ،مراتب را بالفاصله به واحد اطالعات مالي گزارش دهد.
 2-2شناسايي كامل:
موسسه اعتباري موظف است هنگام ارايه هريك از خدمات پايه به مشتري دائمي؛ عالوه بر
شناسايي اوليه؛ نسبت به شناسايي كامل و برآورد سطح فعاليت مورد انتظار از وي اقدام نمايد.
 -1-2-1شناسايي كامل شخص حقيقي:
براي شناسايي كامل شخص حقيقي ،مؤسسه اعتباري موظف است عالوه بر شناسايي اوليه وي،
اطالعات و مدارك ذيل را  -بر حسب مورد  -از وي اخذ نمايد:
 معرفي نامه معتبر با امضاي حداقل يك نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص مورد اعتماد
مؤسسه اعتباري يا معرفي نامه از يكي از موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي،
سازمانهاي دولتي و يا نهادها و كانونهاي حرفهاي رسمي.
 سوابق ارتباط مشتري با هريك از مؤسسههاي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي و
استعالم از آن مؤسسه به منظور تعيين صحت اطالعات ارائه شده از سوي مشتري.
 جواز كسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غير مالي.
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 گواهي اشتغال به كار از اشخاص حقيقي داراي مجوز كسب و يا از اشخاص حقوقي داراي
شناسه ملي.
 اطالعات در مورد نوع ،ميزان و هدف فعاليت مشتري جهت تعيين سطح گردش مورد انتظار
مشتري در حوزه فعاليت خود.
نكته :شناسايي كامل شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي (اعم از ايراني و غير ايراني)،
برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي است.
 -2-2-1شناسايي كامل شخص حقوقي:
براي شناسايي كامل شخص حقوقيايراني ،موسسه اعتباري موظف است عالوه بر شناسايي
اوليه وي ،اطالعات و مدارك ذيل را  -بر حسب مورد  -اخذ نمايد:
 نوع ،موضوع ،ماهيت و ميزان فعاليت شخص حقوقي؛
 اطالعات مربوط به رتبهبندي شخص حقوقي (از مراجعي نظير شركت سنجش اعتبار،
رتبهبندي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و يا ساير مراجع حرفهاي)
نكته :در صورت عدم رتبه بندي شركت ،موسسه اعتباري موظف است از طريق بررسي صورتهاي مالي
تائيد شده توسط يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمينسبت به تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري
اقدام نمايد و در صورت عدم الزام شخص حقوقي به انتخاب يكي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي،
آخرين صورتهاي مالي معتبر شخص حقوقي مستقيماً مورد بررسي قرار ميگيرد.
 مشخصات فرد يا افرادي كه حق برداشت از حساب شخص حقوقي را دارند (شامل نام و نام
خانوادگي ،شماره ملي ،نام پدر ،تاريخ تولد ،نشاني و كد پستي) و سمت آنها (همراه نمونه
امضاي مجاز آنها)
 اسامي ،مشخصات ،نشاني و كد پستي محل سكونت اعضاي هيأت مديره ،هيأت عامل/

مديرعامل ،حسابرس(حسابرسان) مستقل ،بازرس يا بازرسان قانوني و سهام داراني (شركايي)
كه بيش از  5درصد سهام (سرمايه) شخص حقوقي را در اختيار دارند( .در مورد ساير
اشخاص حقوقي از قبيل سازمانهاي غير انتفاعي و بنيادها و ، ...مشخصات ،نشاني و كد
پستي مؤسسين يا هيأت امنا و اركان مشابه آنها)
 محل اصلي فعاليت ،نشاني و كد پستي دفتر مركزي ،شمارههاي تلفن و دورنگار آن،
اساميصاحبان امضاي مجاز و نمونه امضاي آنها و اطالعات مربوط به نحوه رسميت داشتن
كليه اسناد مالي و مكاتبات مربوط ،مدت و حدود اختيارات هيأت مديره و مدير عامل وي
يا اركان مشابه موسسه در مورد حسابها
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 تعهد از مديران و صاحبان امضاء در شخص حقوق مبني بر اينكه آخرين مدارك و
اطالعات مربوط به شخص حقوقي را ارائه دادهاند و تعهد در مورد اينكه هر نوع تغيير در
موارد مذكور را بالفاصله به موسسه اعتباري اطالع ميدهند.
نكته :در مورد موسسات و تشكيالت دولتي و بلدي (موضوع ماده  587قانون تجارت) كه به محض
ايجاد و بدون احتياج به ثبت ،داراي شخصيت حقوقي ميشوند؛ اخذ تاريخ و شماره ثبت
آنها فاقد موضوعيت است .دراين موارد ،صرفاً اخذ شناسه ملي و استعالم از سامانه ساها و يا
پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي و حفظ آن در سوابق كفايت ميكند و نيازي به انجام ساير
تكاليف مقرر در مورد شناسايي كامل مشتريان نيست.
 -3-2-1براي شناسايي كامل مشتري ،موسسه اعتباري بايد صحت اطالعات ارائه شده (از
جمله شماره ملي ،شناسه ملي و غيره) را حسب مورد از پايگاههاي اطالعاتي ذي ربط استعالم
كند .فرد استعالم كننده بايد زمان اخذ تائيديه از پايگاههاي مذكور را به همراه مشخصات
خود در اسناد يادشده گواهي نمايد.
نكته :صحت اطالعات ارائه شده را حسب مورد ميتوان از پايگاههاي اطالعاتي ذيل استعالم نمود:
 اشخاص حقيقي :پايگاه شماره ملي اشخاص حقيقي
 اشخاص حقوقي :پايگاه شناسه ملي اشخاص حقوقي
 نشاني  :شركت پست
 كد اقتصادي :سازمان امور مالياتي
(موارد فوق را ميتوان از سامانه ساها استعالم نمود) .
 كد اصناف :وزارت بازرگاني
 ايران كد :وزارت بازرگاني
 پايگاه روزنامه رسميكشور.
 -4-2-1در شناسايي كامل شخص حقيقي ،مشخصات اعالم شده از سوي وي بايد توسط
دارنده امضاي مجاز در مؤسسه اعتباري با اصل مدارك معتبر تطبيق داده شده و پس از تاييد و
درج عبارت «تصوير برابر اصل است» بر روي آنها توسط وي ،در سوابق مشتري نگه داري
شود.
 -5-2-1درصورتي كه وكيل ،وصي ،قيم و يا ولي به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص
ديگري متقاضي دريافت خدمات باشد ،الزم است موسسه اعتباري عالوه بر شناسايي اصيل
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نسبت به شناسايي هويت نماينده شخص (اشخاص) و مستندسازي مدارك وي نيز مطابق با
مفاد اين مقررات اقدام نمايد.
 -6-2-1مستندسازي نشاني مشتري در شناسايي اوليه از طريق تطبيق كد پستي اعالمي از
سوي مشتري با كد پستي ظهر كارت ملي وي انجام ميشود .براي مستند سازي نشاني مشتري
در شناسايي كامل ،الزم است كد پستي اعالمي از سوي مشتري با اطالعات پايگاه كد پستي
كشور تطبيق داده شود( .دسترسي بهاين پايگاه از طريق سامانه ساها امكان پذير است).
 -7-2-1در صورتي كه مشتري ،داراي شماره منحصر به فردي در مؤسسه اعتباري باشد كه بر
اساس آن ،شماره حسابهاي متفاوتيايجاد ميشود ،نيازي به شناسايي كامل وي براي هر
حساب نيست.
 -8-2-1در صورتي كه سهامداران عمده شخص حقوقي ،جزء اشخاصي (حقيقي،حقوقي)
باشند كه براي مؤسسه اعتباري شناخته شده نباشند ،الزم است شناسايي مشتريان نسبت به
سهامداران عمده آنها نيز اعمال شود .در هر صورت عمليات شخص حقوقي بايد تحت
مراقبت ويژه قرار گيرد( .برابر ضوابط مذكور در دستورعمل مراقبت از اشخاص مظنون)
 -9-2-1در خصوص آن گروه از خدمات كه در چارچوب قوانين و مقررات خاص مستلزم
دريافت اطالعات و مدارك ديگري نيز باشند ،مؤسسه اعتباري ميبايست عالوه بر رعايت
ضوابط مندرج در اين دستورعمل ،براي شناسايي مشتري ،مقررات ذيربط را نيز اعمال نمايد.
 -12-2-1مؤسسه اعتباري بايد در مورد اشخاصي كه وكالت كلي براي انجام كليه امور
شخص حقيقي يا حقوقي دارند ،ضمن شناسايي كامل وكيل و اصيل (به شرح مندرج در اين
دستورعمل) ،مراتب را به بانك مركزي و واحد اطالعات مالي گزارش كنند.
 -11-2-1مؤسسه اعتباري بايد اطالعات اخذ شده از مشتري را با مندرجات مذكور در
مدارك شناسايي معتبر تطبيق داده و از صحت آنها اطمينان حاصل نمايد .مدارك شناسايي
معتبر عبارتند از:
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 براي اشخاص حقيقي:
 oكارت ملي
 oشناسنامه (صرفاً براي اشخاص زير  15سال)
 oشناسنامه يا گواهي نامه رانندگي يا گذرنامه (در صورت امكان ارتباط مؤسسه اعتباري
و تعيين صحت اطالعات آنها با اطالعات موجود در سامانه ساها) .
نكته :در مورد محجورين الزم است عالوه بر مدارك فوق ،سند رسمي دال بر تاييد سمت ولي ،قيم و
وصي نيز دريافت شود.
 براي اشخاص حقوقي:
 oاصل يا تصويرگواهي نامه ثبت شركت ،شركت نامه
 oاظهار نامه ثبت شركت يا اساسنامه (با توجه به وضعيت شركت)
 oمصوبه هيأت مديره مبني بر افتتاح حساب (به نام شركت) و معرفي صاحبان امضاي
مجاز؛
 oتعهدنامه اشخاص حقوقي مذكور مبني بر اعالم هر نوع تغيير – بالفاصله پس از وقوع-
كه در شركت نامه يا اساسنامه و يا بر اساس تصميمات هيأت مديره در خصوص افتتاح
حساب و معرفي صاحبان امضاي مجاز ايجاد ميشود.
 -12-2-1چنانچه مشتري مدارك شناسايي مذكور در مواد فوق را ارائه ننمايد و يا ظن به
انجام فعاليتهاي پولشويي يا ساير جرايم مرتبط وجود داشته باشد ،مؤسسات اعتباري بايد از
ارائه خدمت به وي خودداري كرده ،مراتب را به واحد اطالعات مالي گزارش نمايند.
نكته :مؤسسات اعتباري ميتوانند در دستورعملهاي داخلي خود مدارك ديگري را كه اطالعات مذكور
(به ويژه اطالعات مورد نياز در تعيين سطح مورد انتظار فعاليت مشتري) را به صورت مطمئن تأمين نمايد،
مورد قبول قرار دهند .مؤسسات اعتباري ميتوانند در دستورعملهاي داخلي ،ميزان شناسايي را با رعايـت
اطمينان به تأمين اطالعات مورد نياز ،با توجه به نوع و ماهيت و سطح فعاليت مورد انتظـار مشـتري تنظـيم
نمايند.
 )2ارائه خدمات پايـه بـه صـورت الكترونيكـي و بـدون شناسـايي كامـل مشـتري و انجـام هرگونـه
تراكنش مالي الكترونيكي غيرقابل رديابي يا بينام و ارائه تسهيالت مربوط ممنوع است.
 )3مؤسسه اعتباري ،به هنگام ارائه خدمات پايه به مشـاغل غيرمـالي بايـد ضـمن دريافـت مـدارك
مربوط به شناسايي كامل ،تعهدات الزم در خصوص اجراي قانون و مقررات مبارزه باپولشويي
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را از آنها اخذ نمايد .در صورت خودداري مشاغل غيرمالي از ارائه اين تعهد ويا خـودداري از
عمل به تعهدات ،موسسه اعتباري بايد از ارائه خدمت به آنها خودداري نمايد.
 )4مؤسسه اعتباري موظف است هنگام ارائه خدمات به اشخاصي كه اساميو مشخصـات آنهـا از
طريق بانك مركزي به آنها اعالم ميشود ،دقت و نظارت بيشتري را به عمل آورد و عملكـرد
مالي آنها را به طور مداوم ،زير نظر داشته باشد.
نكته :مؤسسه اعتباري موظف است در مورد اشخاص زير ،دقت و مراقبت ويژه به عمل آورد:
 oافراد و موسساتي كه نام آنها در فهرست جرايم تروريستي يا مرتبط با پولشويي قـرار
دارد و نام آنها از سوي بانك مركزي به موسسه اعتباري اعالم ميشود؛
 oاصنافي كه فاقد كد صنفي هستند.
 )5مؤسسه اعتباري بايد هنگام ارائه خدمات پايه به مشتري ،آنها را متعهد نمايد كه:
الف  -اطالعات مورد درخواست مؤسسه اعتباري را كه دراين دستورعمل مشخص شده است،
ارائه كرده ،مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند.
ب  -اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام ،موضوع
را بالفاصله به موسسه اعتباري اطالع دهند .نمايندگي قانوني به شرط درج مشخصات نماينده يا
وكيل و شناسايي اوليه و ثبت مشخصات وي شامل اين بند نميباشد.
نكته :تعهدات فوق بايد به طور صريح و دقيق ،براي مشتري بيان شود .در صورت عدم پذيرشاين
تعهدات از سوي مشتري و يا عدم رعايت آنها توسط وي ،الزم است ارائه خدمات به مشتري متوقف
شود.
 )6مؤسسه اعتباري موظف است در تمامي فرمهاي مورد استفاده ،محل مناسب بـراي درج يكـي از
شمارههاي شناسايي معتبر (حسب مورد شماره ملي و شناسه ملي) و كد پستي را پيش بيني نمايد
و اين مشخصات به طور كامل و دقيق دريافت و تطبيق داده شود.
 )7مؤسسه اعتباري موظف است در تمامينرم افزارها ،بانكها و سيستمهاي اطالعاتي كـه عمليـات
پولي و مالي در آنها ثبت ميشود ،محل الزم براي درج يكي از شمارههاي معتبر (حسب مورد
شماره ملي و شناسه ملي) و كد پستي را پيش بيني نموده و امكان جستجو بر اساس شمارههـاي
مذكور در نرم افزارها را فراهم نمايد.
 )8در صورتي كه مؤسسه اعتباري مشخصات درج شده اشخاص و اماكن ثبت شده در سيستمهاي
اطالعاتي خود را با پايگاههاي اطالعاتي ذيربط تطبيق نداده باشد ،الزم است مشخصات مذكور
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را حداكثر ظرف مدت  1ماه پس از ارائه خدمات پايه به مشتري ،به پايگاههاي مـذكور ارسـال
كرده ،صحت آ نها را كنترل نمايد.
 )9مؤسسه اعتباري موظف است اطالعاتي را كه قبال بـا پايگـاههـاي ذيـربط تطبيـق داده اسـت هـر
 3ماه يك بار به روز نمايد .در صورتي كه محرز شود شخص حقيقي طي اين مدت فوت شده
ليكن مراتب به مؤسسه اعتباري اعالم نشده باشد ،الزم است حساب وي بالفاصله مسدود شود و
در صورتي كه پس از فوت وي ،تراكنش يا معامله باالتر از سقف مقرر انجام شده باشد ،مراتب
به بانك مركزي و واحد اطالعات مالي گزارش شود.
 )12مؤسسات اعتباري ارائه دهنده خدمات پايه موظفند به طـور مـداوم و مخصوصـاً در مـوارد زيـر
اطالعات مربوط به شناسايي كامل مشتري را به روز نمايند:
الف  -در زماني كه بر اساس شواهد و قراين احتمال آن وجود داشته باشد كه وضعيت مشتري
تغييرات عمدهاي پيدا نموده است.
ب  -در صورتي كه موسسه اعتباري بر اساس شواهد و قراين احتمال دهد مشتري در جريان
عمليات پولشويي ويا تأمين مالي تروريسم قرار گرفته است.
 )11به منظور مستند سازي اطالعات مشتريان ،الزم است پس از استعالم اطالعات مربوط به آنها از
مراجع ذيربط و اطمينان از صحت اطالعات؛ تصوير اين اسناد توسط صاحب امضـاي مجـاز در
مؤسسه اعتباري برابر اصل شود.
 )12شش ماه پس از ابالغ اين دستورعمل ،الزم است كد پستي محل اقامتگاه قانوني مشـتري دائمـي
با اطالعات مندرج در پايگاه ذي ربط (ثبت احوال ويا ثبـت اسـناد) همخـواني داشـته باشـد .در
مورد مشتريان گذري ،موسسه اعتباري موظف به تطبيق كدپستي مندرج بر روي كارت ملي بـا
اطالعات ابراز شده از سوي مشتري است.
 )13ارائه خدمات به مشتريان به منزله تائيد انجام رويه شناسايي مشتري توسـط كاركنـان ذيـربط در
مؤسسه اعتباري است و مسئوليت وجود هرگونه نقص دراين زمينه در چارچوب اين دستورعمل
متوجه آنها است.
 )14مؤسسه اعتباري موظف است حداكثر ظرف مدت  3ماه از تاريخ ابـالغ ايـن دسـتورعمل ،كليـه
حسابهاي فاقد شماره يا شناسه ملي را مسدود نمايد .به محض ارائه شـماره يـا شناسـه ملـي ،از

حسابهاي مزبور رفع انسداد ميشود.
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تعهدنامه
به استناد قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال  2382و آييننامه اجرايي آن ،موضوع
تصويب نامه شماره /282232ت  23282مورخ 2388/2/22
اينجانــب  ..........................................فرزنــد  ....................بــه شــماره شناســنامه  .....................صــادره از
 ................داراي كـــد ملـــي بـــه شـــماره  ............................مقـــيم  ......................................شـــركت
 ...............................ثبت شده به شماره  ...........................و  ..............................داراي شناسنامه ملي بـه
شماره  ..........مقيم  ............................با نماينـدگي آقـاي/خـانم  ..................فرزنـد  ...........طبـق آگهـي
منتشــره بــه شــماره  .................مــورخ  ....................در روزنامــه رس ـميكشــور بــه عنــوان مشــتري شــعبه
 ...................بانك ملي ايران ،متعهد به رعايت الزامات ذيل گرديدم /گرديد:
الف -به هنگام استفاده از تماميخدمات بانكي ،مقررات مربوط به مبارزه با پولشـويي را رعايـت نمـوده و
اطالعات مورد درخواست بانك و اسناد مربوطه را تهيه و ارايه نمايم /نمايد.
ب -در حوزه خدمات الكترونيكي بانك ،ابزارهاي شناسايي اعـم از شناسـهي اطالعـاتي و يـا فيزيكـي كـه
براي اخذ انواع خدمات بانكي در اختيار اينجانب /اين شركت قرار ميگيرد ،در اختيار شـخص ثالـث قـرار
ندهم/ندهد و در صورت بروز مشكل ،مسئوليتهاي آن را تقبل مينمايم /مينمايد.
ج -هرگونه تغيير در نشاني و كدپستي را براي اصالح مندرجات كارت ملي سريعاً به سازمان ثبـت احـوال
اعالم و مراتب را در اسرع وقت (حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ تغيير) بـه بانـك اطـالع دهـم/دهـد ،در
غير اين صورت نشاني اعالم شده از سوي مراجع ذيربط ،از نظر بانك ،نشاني اينجانب /اين شركت تلقـيو
حق هرگونه ادعا و اعتراضي را از خود سلب و ساقط مينمايم /مينمايد.
د -اجازه استفاده اشـخاص ديگـر بـه اسـتثناي وكيـل و يـا نماينـده قـانوني از خـدمات پايـه دريـافتي نظيـر
حسابهاي بانكي ،اعتبار اسنادي ،ضمانتنامه هاي صـادره ،خريـد ديـن ناشـي از اسـناد تجـاري ،صـندوق
امانت ،كارتهاي دريافت و پرداخت را ندهم/ندهد و در صـورت اسـتفاده غيـر ،موضـوع را بالفاصـله بـه
بانك اطالع دهم/دهد.
اينجانب /..........................................شركت  .......................................با امضاي اين تعهدنامه ضمن الزام
به كليه تعهدات فوق ،حق هرگونه ادعا و اعتراضي را نسبت به عملكرد و اقدام بانك از خود سلب و ساقط
نمودم /نمود.
محل امضاء:

تاريخ:
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اشخاص حقيقي
نام و نامخانوادگي:

شماره شناسنامه:

تاريخ تولد:

نام پدر:

شماره ملي:

شغل:

شماره پرسنلي:

شماره تلفن:
كدپستي:

آدرس محل سكونت:

اشخاص حقوقي
نام شركت:

شناسه ملي:

كد اقتصادي:

آدرس:

كدپستي:

نام و نامخانوادگي واريز /برداشت كننده:

شماره ملي:

اشخاص خارجي
نام و نامخانوادگي:

كشور:

شماره فراگير:

شماره گذرنامه:

تابعيت:

مشخصات تراكنش
نام بانك:

شماره حساب:

تاريخ:

مبلغ:

نوع ارز:

نوع تراكنش:

توضيحات (منشأ وجه):

شعبه:

امضاء مشتري:

شماره پرسنلي كاربر:

توضيحات:
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امضاء كاربر:

عناوين مربوطه به بخشنامههاي سري ب
جهت اطالع و مطالعه همكاران محترم ،شماره ،عنوان بخشنامههاي سري ب و
اداره ناشر ذيربط ذيالً درج ميگردد:
شماره

عنوان بخشنامه

بخشنامه

اداره ذيربط
اداره كل مطالعات ،برنامهريزي و مديريت

( 1ب)

تهيه گزارشهاي اقتصادي

( 2ب)

امور مربوط به اسكناس و اوراق بهادار

( 3ب)

در بخشنامه ( 2ب) ادغام گرديد

( 4ب)

در بخشنامه ( 2ب) ادغام گرديد

( 5ب)

در بخشنامه ( 2ب) ادغام گرديد

( 6ب)

امور مربوط بهحفاظت تحويل وتحول كليدها

مديريت امور بازرسي و حسابرسي

( 7ب)

امور مربوط به تحويل و تحول واحدها

مديريت امور بازرسي و حسابرسي

( 8ب)

امور حقوقي

اداره كل حقوقي

( 9ب)

امورمربوط به مهرهاي مورد استفاده در بانك

اداره كل تشكيالت و روشها

( 12ب)

امور مربوط به ماليات بر درآمد

مديريت امور بازرسي و حسابرسي

( 11ب)

امور مربوط به اطالعات اعتباري

اداره كل ارزيابي و اعتبارسنجي

( 12ب)

امور مربوط به تمبر مالياتي

مديريت امور بازرسي و حسابرسي

( 13ب)

امور مربوط به نامهها -تلگراف

اداره كل عمليات ارزي

( 14ب)

امورمربوطبهحسابهايقرضالحسنهجاري

مديريت امور بازرسي و حسابرسي

ريسك

اداره كل خزانه

مشتريان

( 15ب)
( 16ب)

امور مربوط به بايگاني مدارك ،اسناد و دفاتر

مديريت امور بازرسي و حسابرسي

( 17ب)

امور مربوط به بروات

مديريت امور بازرسي و حسابرسي

( 18ب)

امورمربوطبه واخواست -مطالباتدعاوي

اداره كل پيگيري و وصول مطالبات

( 19ب)

امورمربوط به توجه مسئولين -واحدها

مديريت امور بازرسي و حسابرسي

( 22ب)

امور مربوط به معامالت و تسهيالت اعتباري

اداره كل اعتبارات
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شماره
بخشنامه

اداره ذيربط

عنوان بخشنامه

( 21ب)

دربخشنامه ( 7ب) ادغام گرديد

( 22ب)

دربخشنامه ( 18ب) ادغام گرديد

( 23ب)

امور مربوط به حوالهها

مديريت امور بازرسي و حسابرسي

( 24ب)

امورمربوطبهصندوق-قرضالحسنهپسانداز

اداره كل تشكيالت و روشها

( 25ب)

امور مربوط به كارپردازي

اداره كل كارپردازي

( 26ب)

امور مربوط به كارگزيني

اداره كل سرمايه انساني

( 27ب)

امور مربوط به عمليات ارزي

اداره كل عمليات ارزي

( 28ب)

امور مربوط به بيمه

اداره كل عمليات ارزي

( 29ب)

امور مربوط به اداره سازمان

اداره كل تشكيالت و روشها

( 32ب)

امور مربوط به مطبوعات

اداره كل تشكيالت و روشها

( 31ب)

امور مربوط به آموزش كاركنان

اداره كل آموزش

( 32ب)

امورمربوط به ابنيه ساختمانهاي ملكي و استيجاري

اداره كل مهندسي و امالك

( 33ب)

امور مربوط به سپردههاي سرمايهگذاري

اداره كل تشكيالت و روشها

( 34ب)

امور مطالبات معوق

اداره كل پيگيري و وصول مطالبات
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