عنوان قراردادی

 :ایران .بانک و بانکداری

عنوان و نام پدیدآور

 :بانکداری داخلی( 2-تخصیص منابع) /بانک ملی ایران،
کل آموزش.
 :تهران :بانک ملی ایران ،اداره کل آموزش.4831 ،

مشخصات ظاهری

 164 :ص : .نمونه.

شابک

873-861-86676-3-8 :

وضعیتفهرستنویسی

 :فیپا

یادداشت

 :کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع

 :بانک و بانکداری --قوانین و مقررات --ایران

موضوع

 :بانک و بانکداری (اسالم)

شناسه افزوده

 :بانک ملی ایران .اداره کل آموزش

رده بندی کنگره

22 4831 :بHG8274/2/46

ردهبندی دیویی

882/44811 :

شمارهکتابشناسیملی

31-17138 :م

مشخصات نشر

عنوان

 :بانکداری داخلی( 2-تخصیص منابع)

ناشـر

 :بانک ملی ایران ـ اداره کل آموزش

چاپ اول

 4831 :ـ  1444جلـد

چاپ دوم

 4831 :ـ  1444جلـد

چاپ سوم

 4837 :ـ  1444جلد

چاپ چهارم

 :بهار  2444 -4838جلد

چاپ پنجم

 :زمستان  8444 -4838جلد

چاپ ششم

 :پاییز  8444 -4884جلد

چاپ هفتم

 :زمستان  1444 -4884جلد

چاپ هشتم

 :بهار  2444 -4882جلد

چاپ نهم

 :تابستان  144 -4886جلد

چاپ دهم

 :بهار  2444 -4883جلد

چاپ و صحافی

 :شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران

اداره

كليه حقوق اين كتاب براي بانك ملي ايران محفوظ است .اقتباس و تكثير آن
منوط به كسب اجازه كتبي از اداره كل آموزش بانك ملي ايران ميباشد.

باسمه تعالي
(( پيشگفتــار))

بانک ها از طریق جذب و تخصیص منابع مالی نقش مهمی در ثبات و کارایی محیط
اقتصادی ،حفظ سطح عمومی قیمتها ،پشتیبانی تولید ،گسترش رفاه و تسهیل رشد و توسعه
اقتصادی کشور دارند .تخصیص به موقع منابع و تزریق صحیح پول در اقتصاد ،بخش مهمی از
عملیات هر بانک را تشکیل می دهد و این قسمت از فعالیتهای بانکی از لحاظ اقتصادی حائز
اهمیت است چرا که عامل موثری در به گردش درآوردن چرخهای اقتصاد کشور و حمایت از
کسب و کار داخلی میباشد .بانکها با انجام عملیات اعتباری خود موجب انتقال منابع از
اشخاصی که مستقیما مایل و قادر به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی نمیباشند ،به کسانی که
در جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه میباشند را فراهم ساخته و به این ترتیب باعث
افزایش تولیدات کشور میشوند .با افزایش تولید ،سطح اشتغال در جامعه ارتقا یافته و از طرفی با
ازدیاد کاالها و خدمات در یک اقتصاد متعادل ،شرایط کاهش قیمتها فراهم میشود .یکی از
عمدهترین پیامدهای کارائی بازار و کارائی سرمایههای نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری
توجه به این مساله است که از منابع موجود به بهترین وجه و به شکلی بهینه و مطلوب بهره
برداری شود.
بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای جهان اسالم ،برای رونق هرچه
بیشتر کسب و کار در کشور ،پرداخت تسهیالت به بخش های اقتصادی را یکی از مهم ترین
اولویت ها و سیاست های کاری خود قرار داده است که این امر قطعا با داشتن نیروی انسانی
کارآمد ،آموزش دیده و مسلح به دانش بانکی صورت میپذیرد.
اداره کل آموزش بانک ملّی ایران که هدف خود را تربیت نیروی انسانی متعهد و
متخصّص و تعمیم علوم بانکی قرار داده است ،ضمن توجه به مبانی علمی و تئوریک بانک و
بانکداری ،سعی نموده اصول کاربردی را نیز بطور خاص مورد توجّه قراردهد .چاپ و انتشار
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کتاب حاضر که اکنون چاپ دهم (تجدید نظر شده) آن را پیش روی دارید با همکاری اداره
کل اعتبارات در راستای این هدف انجام پذیرفته است.
در این کتاب سعی شده دانش الزم درباره مبانی نظام اعتباری ،حرمت ربا در اسالم ،شرایط
اساسی صحت معامالت ،بخشهای اقتصادی ،وثایق و تضمینات ،ارزیابی و بیمه اموال ،تخصیص
منابع ،انواع تسهیالت اعطائی ،مطالبات سررسید شده و معوق  ،صدور اجرائیه ،نظارت بر امور
دایره معامالت و  . . .به زبان ساده و کاربردی برای کارکنان بانک تشریح شود.
مسلماً ارائه نظرات و پیشنهادات میتواند در چاپهای بعدی به غنای کتاب کمک نماید.
لذا از مدرسین ،صاحبنظران و پایوران فاضل بانک و سایر همکاران انتظاردارد با راهنماییهای
بیشائبه خود درجهت هرچه غنیتر شدن کتاب ،این اداره را یاری نمایند.
در خاتمه از کلیه همکارانی که در تدوین اولیه ،مراحل بازنگری ،اصالح ،ویرایش ،تایپ و
چاپ کتاب نقش داشتهاند تشکر و قدردانی به عمل میآید.

اداره کل آموزش
خردادماه 3189
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بخش اوّل  :مباني نظام اعتباري
مفهوم نظام اعتباري
نظام ) (Systemدر لغت به معنی روش ،طریقه ،اسلوب ،قاعده و رویه آمده است و در

اصطالح عبارت است از« :مجموعهای از اصول ،قواعد و ضوابط در ارتباط سازمانی با یکدیگر و
در راستای هدف یا اهداف مشخص».
بنا به تعریف فوق در نظام اعتباري رابطه سازمانی و بههم پیوستة اصول ،قواعد ،ضوابط و
اهداف اعتباری هرجامعه مطمحنظر قرار میگیرد.
بنابراین مطابق تعریف نظام اعتباری ،نظام بانکی و اقتصادی هر کشور را تحت تاثیر قرار
میدهد .اهمیت و حساسیت نظام اعتباری و بانکی ،در کل نظام اقتصادی هرجامعه ،دولتها را
برآن داشته تا ازطریق اتخاذ و اعمال مجموعة تدابیری که اصطالحاً «سیاستهایپولی و
اعتباری» نامیده میشود ،گردش پول را در جامعه تنظیم نموده و در تامین این منظور ،بانکها به
صورت اهرم نیرومندی جهت نیل به اهداف ،سیاستها و برنامههای اقتصادی که متکی و مبتنی
بر امکانات ،نیازها و ارزشهای هرجامعه است ،انجام وظیفه نمایند.

مفهوم تخصيص منابع
اعطای تسهیالت ،بخش مهمی از عملیات هربانک را تشکیل میدهد و این قسمت از فعالیت
های بانکی از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است ،درواقع رشد و توسعه اقتصادی بدون افزایش
کمّی عامل سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید ممکن نیست و چون برای تمام اشخاص
حقیقی و حقوقی به دالیل مختلف مقدور نیست که در کلیه موارد از امکانات و منابع پولی خود
جهت تامین نیازهای موجود استفاده نمایند ناگزیر به استفاده از تسهیالت و منابع بانکها می
باشند .بدین ترتیب بانکها با عملیات اعتباری خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصی که
مستقیماً مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیتهای اقتصادی نمیباشند به آنان که جهت انجام
امور اقتصادی نیازمند به سرمایه میباشند فراهم ساخته و باعث افزایش تولیدات کشور میشوند.
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با افزایش تولید ،سطح اشتغال در جامعه ارتقاء یافته و از طرفی با ازدیاد کاالها و خدمات در
یک اقتصاد متعادل ،شرایط کاهش قیمتها فراهم میشود.

شرايط پولي و اعتباري قبل از پيروزي انقالب اسالمي
درسال  3131هجری شمسی با افزایش منابع ارزی کشور ،به دلیل افزایش بیسابقه قیمت
نفت در بازارهای جهانی و پائینبودن ظرفیت جذب این منابع در داخل کشور باعث گردید تا
بانک ،از یکسو نرخ رسمی بهره را کاهش داده و از سوی دیگر نسبتهای مربوط به سپرده
قانونی و الزام بانکها به خرید اوراق قرضه دولتی تقلیل یابد ،به این ترتیب به طور نسبی
تسهیالت بیشتری در جهت گسترش اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی فراهم آمد .این
اقدامات در شرایطی انجام گرفت که رشد نقدینگی بخش خصوصی تحت تاثیر عوامل انبساطی
روند فزایندهای داشت .افزایش شدید نقدینگی در جامعه ،موجب رشد سریع سپردهها نزد بانک
ها گردید و قدرت اعتباری آنها را به شدت باال برد و با ازدیاد تقاضا برای استفاده از وام و
اعتبارات ،حجم اعتبارات بانکی نیز به طور تصاعدی افزایش یافت.
با وجود اینکه با بروز و تشدید عدم تعادل اقتصادی در سالهای بعد ،تصمیمات محدودکننده
پولی اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شد ،لیکن به علت عوامل انبساطی متعدد از رشد اعتبارات
بانکها کاستهنشد .از اواسط سال  3131هجری شمسی ،کمکم فشارهای بحران اقتصادی به شکل
«تورم توام با رکود» در اقتصاد کشور بروز کرد و این روند با گسترش دامنه اعتصابات و
مبارزات پیگیر مردم تشدید و از اواسط سال  3131هجری شمسی به سرعت وارد مرحله تازهای
شد که سرانجام به توقف اقتصادی منجر گردید و در این ایام ،غالب بانکها با برداشتهای
غیرعادی روبرو شدند و علیرغم استرداد بخش قابل توجهی از وجوه تودیعی بانکها نزد بانک
مرکزی ،عدم اعتماد و اطمینان سپردهگذاران ،شبکه بانکی را در وضع متزلزل و بیثباتی قرارداد
و تعدادی از بانکها تا مرحله توقف و ورشکستگی سقوط نمودند.
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نظام بانکی در دوران قبل از انقالب که بر پایه اصول نظام اقتصادی سرمایهداری و براساس
هدفهای سودجویانه سرمایهگذاران خصوصی و خارجی پایهگذاری شده بود با اتکاء به منابع
داخلی و خارجی موفق شد وامها و اعتبارات اعطایی خود به بخش خصوصی را با رشد
چشمگیری افزایش دهد و چون حجم وامها و اعتبارات مذکور به مراتب بیشتر از ظرفیت
تولیدی اقتصادی ایران بود عمالً صرف نیازهای واقعی براساس سرمایهگذاری نشد ،لذا منابع
اعتباری عمدتاً بر واردات هرچه بیشتر کاالها و خدمات خارجی تخصیص یافت و بر
مصرفگرایی و وابستگی که از ویژگیهای بارز اقتصاد این دوران است افزود.

سير تحوالت نظام بانكي بعد از پيروزي انقالب اسالمي
در آستانه پیروزی انقالب اسالمی ،در نتیجه عوامل متعدد منجمله انتقال سپردهها به خارج
توسط سرمایهگذاران وابسته ،سلب اعتماد مردم به بانکها و هجوم آنان برای استرداد سپردههای
خود و الوصول ماندن مطالبات بانکها اغلب بانکهای خصوصی در وضعی قرار گرفتهبودند که
علیرغم کمکهای بانک مرکزی ،عملیاتشان متوقف و یا خطر ورشکستگی آنها را تهدید
مینمود .از این رو شورای انقالب درتاریخ  3139/1/31کلیه بانکهای خصوصی را ملی اعالم
نمود.
براساس قانون مذکور ،مالکیت  82بانک خصوصی سلب و به دولت واگذارشد .به دنبال ملی
شدن بانکها الیحه قانونی اداره امور بانکها درجهت تعیین ارکان و سازمان جدید بانکها در
تاریخ  3139/1/1از تصویب شورای انقالب گذشت و سپس طرح ادغام بانکها به تصویب
مجمع عمومی بانکها رسید .با اجرای این طرح تعداد بانکهای کشور به استثنای بانک مرکزی
از  11بانک در پایان سال  3131به  9بانک (به استثنای بانکهای استان) که شامل  1بانک
تجاری و  1بانک تخصصی است تقلیل یافت.
همزمان با اقداماتی که برای تغییر و اصالح ساختار نظام بانکی به عمل میآمد ،مطالعات
پراکندهای در زمینه اسالمیکردن بانکها در جریان بود .اقدامات اولیه در جهت حذف بهره،
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تنها به کاهش نرخ بهره و تغییر نام آنها به «کارمزد و حداقل سود تضمينشده»
محدودگردید .از آنجا که این اقدامات نمیتوانست ماهیتاً تغییر اساسی در نظام بانکی گذشته
ایجاد نماید ،الزم بود تدابیر اصولی و اساسی دیگری اتخاذشود .بدین منظور پس از مطالعات
الزم نهایتاً الیحه «حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسالمی» به مجلس شورای
اسالمی تقدیم شد که در تاریخ  3161/6/9تحت عنوان «قانون عملیات بانکی بدون ربا
(بهره)» تصویب و در تاریخ  3161/6/31به تائید شورای نگهبان رسید و از ابتدای سال 3111
هجری شمسی رسماً در ایران به اجرا درآمد.

اهداف ،اصول و ويژگيهاي نظام اعتباري بانكداري بدون ربا
الف) اهداف

براساس ماده اول قانون عملیات بانکی بدون ربا و مشخصاً سه بند اول آن ،اهداف و
استراتژیهای اعتباری نظام بانکی جدید عبارتند از:
 )3استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسالمی) به منظور تنظیم
گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سالمت و رشد اقتصاد کشور.
 )8فعالیت درجهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت جمهوری اسالمی
با ابزارهای پولی و اعتباری
 )1ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش تعاون عمومی و قرضالحسنه از طریق جذب و جلب
وجوه و اندوختهها و پسانداز و سپردهها و بسیج آنها در جهت تامین شرایط و امکانات
کار و سرمایهگذاری به منظور اجرای بندهای ( )8و ( )9اصل چهلوسوم قانون اساسی.
ب) اصــول

عالوه بر حذف ربا به عنوان یک اصل و شالوده اساسی ،نظام اعتباری مبتنی بر قانون عملیات
بانکی بدون ربا بر دو اصل عمده نیز استوار است:
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 )3صحت اعطای تسهیالت :
اعطای تسهیالت توسط بانکها باید به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیشبینیهای
مربوط ،اصل منابع تعیینشده برای تسهیالت و همچنین سود مورد انتظار در صورت
تحقق ،درمدت معینی قابل برگشت باشد .درواقع ،با در نظر گرفتن ماهیت سپردههایی
که بانک وکالت به کارگرفتن آنها را در انواع معامالت و عقود دارد ،الزم است در
اعطای تسهیالت نهایت دقت به عمل آمده و تا حد نیاز بررسیهای کافی قبل از برقراری
تسهیالت معمول و از بازگشت منابع اطمینان کامل حاصل شود تا از به مخاطره انداختن
سپردههای مردم اجتناب شود.
 )8نظارت بر مصارف :
در جهت حسن اجرای قراردادهای منعقده ،بانکها میباید بر نحوه مصرف و بازگشت
تسهیالت اعطایی نظارتهای الزم و کافی به عمل آورند .به عبارت دیگر گرچه بانک
در جریان برقراری روابط متنوع تجاری با متقاضیان ،مبنای کار را بر پایه امینشناختن
آنان قرارمیدهد ،معذالک مکلف است بهمنظور حصول اطمینان از کاربرد و مصرف به
جای تسهیالت اعطایی و برگشت منابع تخصیصی ،نظارتهای خاصی را اعمالنماید.
پ) ويژگيها

باتوجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعملهای ذیربط ،اهم ویژگیهای نظام
اعتباری جدید را به شرح ذیل میتوان برشمرد:
 )3تخصيصبخشي
تسهیالت اعطایی باتوجه به ماهیت و چگونگی هزینههای هربخش اقتصادی و در چارچوب
اولویتهای تعیینشده برای هربخش تخصیص مییابد به طوری که بخش تولید (صنعت ،معدن
و کشاورزی) به لحاظ دارابودن اولویت کامل در سیاست اقتصادی کشور میتواند از انواع
تسهیالت بانکی در رفع نیازهای سرمایه در گردش و همچنین هزینههای سرمایهای خود استفاده
نماید .در حالی که بخش بازرگانی به لحاظ ماهیت آن ،از تسهیالت کوتاهمدت و بخشهای
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خدمات و ساختمان که عمدتاً نیازمند تسهیالت سرمایهای میباشند ،از تسهیالت میانمدت و
بلندمدت بانکی بهرهمند میشوند.
 )1تعديل فرهنگ وثيقه
در نظام اعتباری جدید ،نکته قابل توجه ،اختیاری است که عنداللزوم جهت اخذ تامین کافی
به بانک تفویضشده و این امر تحولی در فرهنگ اخذ وثیقه در نظام بانکی به وجود آوردهاست.
با عنایت به اینکه طبق مفاد ماده  33اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ،قراردادهای
عقود اسالمی الزماالجرا میباشند ،بنابراین دریافت تضمین و وثیقه اضافی ضرورت نداشته و این
امر ،عالوه بر کاهش هزینه معامالت و سود بیشتر برای طرفین معامله ،سرعت عمل بیشتری به
انجام معامالت میبخشد و تحول قابل مالحظهای را در تعدیل فرهنگ وثیقه در نظام بانکی جدید
به وجود میآورد.
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 )1بازگشت روان و بدون وقفه پول و سرمايه
یکی دیگر از عمدهترین ویژگیهای نظام جدید اعتباری ،بازگشت روان منابع ناشی از
قراردادهای منعقده در غالب تسهیالت اعطایی میباشد .در واقع مشخص بودن مصرف نهایی و
تناسب تسهیالت با مصارف ،توجه به زمان بازگشت سرمایه و سود پیشبینی شده و نظارتهایی
که بر استفاده و کاربرد مطلوب منابع بعمل میآید ،مجموعه عواملی هستند که باعث گردش
منابع بانکی گردیده و از رسوب و بلوکه شدن منابع به طور موثری جلوگیری مینماید .در نتیجه
این ویژگی ،استفاده بهینه از منابع بانکی و تامین تمامی نیازهای متقاضیان را فراهم میآورد.
 )4هدايت ،کنترل و نظارت بر مصرف تسهيالت
معین بودن مصرف نهایی تسهیالت ،با توجه به ماهیت عقوداسالمی و اینکه تسهیالت اعطایی
مشخصاً و متناسب با نیاز متقاضی برآورد و پرداخت میگردد از جمله عوامل مهمی است که
 )3در حال حاضر طبق دستورالعملهای اجرایی ،واحدها مجاز میباشند ،در مورد وام قرضالحسنه ،تسهیالت مرابحه فروش اقساطی
خرید کاالهای بادوام و جعاله تعمیر مسکن و همچنین در خصوص امور تولیدی برای مشتریان معتبر نیز با اخذ مجوز از ادارات
مربوطه نسبت به اعطای تسهیالت مذکور با استفاده از قرارداد الزماالجرا و با تضمین شخص ثالث اقدام نمایند.
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کنترل و هدایت پول را در مسیر تعیینشده فراهممیآورد .این ویژگی میتواند بهگونهای
درجهت اعمال سیاستها و تحقق اهداف اقتصادی موثرباشد.
 )3سودآوري مطلوب و کاهش ريسك سرمايهگذاري
از آنجایی که در بانکداری بدون ربا ،سرمایهگذاری بانکها از تنوع قابل مالحظهای در
بخشهای مختلف (کشاورزی ،صنعت و معدن ،مسکن و ساختمان ،خدمات و بازرگانی)
برخوردار میباشد ،لذا از دیدگاه سودآوری ،مشابه سبد سرمایهگذاری بازار است .بنابراین
انتخاب و اولویت طرحها با بازدهی بیشتر از طرف بانکها میتواند موجب مدیریت ریسک و
افزایش سود عملیات بانکی و در نهایت کارایی نظام اقتصادی کشور گردد.
 )6احتمال زيان در بانكداري اسالمي به مراتب کمتر از بانكداري ربوي است
باعنایت به اینکه درآمد ناشی از عملیاتبانکی بدون ربا با ریسک کم عاید بانکها
میگردد ،احتمال زیاندهی بانک بعید بهنظرمیرسد .ازسویدیگر ،سودحاصل از عملیات
بانکها ،طبق ضوابط مقرر ،بین بانک و سپردهگذار تقسیمخواهدشد و در غیر اینصورت سودی
بین سپردهگذاران توزیع نخواهدگردید .حال آنکه دربانکداری ربوی سپردهگذاران به سود یا
زیان بانک توجهی نداشته و در پایان مدت ،بهره از پیش تعیینشده را بههرصورت ،مینماید.
 )1توزيع درآمد بانكها متناسب با واقعيت در سطح وسيعي از اقشار جامعه صورت ميپذيرد.
در بانکداری بدون ربا ،به دلیل ماهیت معامالت و با توجه به اینکه بانکها وکیل تاماالختیار
سپردهگذاران میباشند ،لذا سود حاصل از عملیات را پس از وضع حقالوکاله مقرر ،بین خود و
سپردهگذاران توزیع مینمایند ،بنابراین برخالف بانکداری ربوی که بهره ثابتی به سپردهگذاران
پرداخت میگردد ،توزیع درآمد بانکها متناسب با واقعیت ،اقشار مختلفی از جامعه را در بر
میگیرد .بدین نحو که این حجم درآمد ،در مرحله اول بین بانک و گیرندگان تسهیالت تقسیم
و در مرحله بعد ،بین بانک و سپردهگذاران توزیع میگردد.
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تفاوت بين بانكداري سنتي (ربوي) و بانكداري بدون ربا در ايران
مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری بدون ربا از دو جنبه چگونگی تجهیز و تخصیص منابع
حائزاهمیت است که به تبع آن تغییراتی در تنظیم وضعیت ترازنامه یا صورت دارائیها و
بدهیهای بانک بین بانکداری اسالمی و بانکداری سنتی به وجود خواهدآورد.
 -3تجهيز منابع
در بانکداری سنتی (ربوی) روشهای تجهیز منابع یا جذب سپردهها بشرح ذیل است:
 -3سپردههای جاری (حسابجاری)
 -8سپردههای پسانداز (حسابهای پسانداز)
 -1سپردههای ثابت (مدتدار)
در این سیستم بین سپردهگذار و بانک یک رابطه مستقیم وجود دارد که این رابطه مستقیم
مبتنی بر رابطه بستانکار و بدهکار و یا دائن و مدیون است .با این تفاوت که سپردههای جاری
در حسابجاری نگهداری و برای مشتری یک طلب عندالمطالبه محسوب میگردد و بازپرداخت
آن در هر زمانی به تقاضای مشتری ازجانب بانک الزامی است.
در مورد سپردههای پسانداز و ثابت نیز ضمن آنکه رابطه دائن و مدیون وجوددارد ،در
قرارداد اخذ سپرده و یا طبق عرف و معمول رقم از قبل تعیینشدهای تحت عنوان بهره (ربا) به
آنان تعلق میگیرد که از دیدگاه فقه اسالمی چون این رقم اخیر بر روی قرض پرداخت شده
است ،ربای قرضی محسوب و از نظر شرعی حرام است.
اما به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا ،نحوه تجهیز منابع به دو گونه بشرح ذیل پیش
بینی گردیدهاست:
 -3سپردههاي قرضالحسنه (جاری و پسانداز)
 -1سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار (کوتاهمدت و بلندمدت)
در مورد سپردههای قرضالحسنه (جاری و پسانداز) بین بانک و سپردهگذار همان رابطه
مستقیم دائن و مدیون وجوددارد و استرداد اصل اینگونه سپردهها توسط بانکها تعهد و تضمین
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میگردد و برای بانک یک بدهی عندالمطالبه محسوب و به مجرد تقاضای این سپردهگذاران،
بانکها مکلف به پرداخت اصل سپرده آنها میباشند .به اینگونه سپردهها تحت هیچ عنوان سود
یا کارمزدی تعلق نمیگیرد و عموماً هدف این سپردهگذاران رسیدن به اجر معنوی و یا استفاده
از خدمات بانکی میباشد و این سپردهها بعد از واگذاری از سوی مشتریان ،جزء منابع مالکانه
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بانک محسوب میگردند و ترجیحاً باید صرف اعطای تسهیالت قرضالحسنه شوند.
اساس سپردههای سرمایهگذاری مدتدار از نظر حقوقی بر رابطه وکیل و موکل استوار است
(منابع وکالتی)  8و بانک بعنوان وکیل امین از جانب سپردهگذاران برای استفاده از این منابع و
سرمایهگذاری آن در بخشهای مختلف اقتصادی و در معامالتی که از نظر شرعی منعی نداشته
باشند 1،اقدام مینماید و بانک منافع حاصله را متناسب با مدت و مبالغ سپردههای سرمایهگذاری
و رعایت سهم منابع بانک پس از کسر حقالوکاله خود ،بین سپردهگذاران تقسیم مینماید ،یعنی
اساس کار بر مبنای مشارکت در سود و زیان میباشد.
به اینگونه سپردهها مبلغی ازقبل تعیینشده به عنوان سود تعلق نمیگیرد لیکن بانک میتواند
از محل درآمدهای حاصله و تا مشخصشدن سود قطعی ،بخشی از آن را به صورت علیالحساب
بین سپردهگذاران تقسیم نماید و پیشبینی گردیده که بانکها بتوانند اصل سپردههای سرمایه
گذاری مدتدار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه نمایند.
 -1تخصيص منابع (تسهيالت اعطايي)
قبل از مقایسه نحوه تخصیص منابع در سیستم بانکداری ربوی و اسالمی بهتر است ابتدا
واژههای اعطای اعتبار و وام مورد توجه قرارگیرد:
 )3منابع مالکانه :شامل سرمایه ،ذخایر ،اندوختهها ،سپردههای قرضالحسنه جاری و پسانداز و سایر ماندههای بستانکار تودیع شده
مشتریان نزد شعب که در حکم سپرده قرض الحسنه بوده و براساس موازین شرعی بانک مالک قرض میشود.
 )8منابع وکالتی :شامل سپردههای سرمایهگذاری (کوتاهمدت و بلندمدت) مشتریان نزد بانک است و بانک در مصرف آن منابع به
وکالت از طرف سپردهگذاران اقدام به سرمایهگذاری و فعالیتهای انتفاعی و اقتصادی مینماید.
 )1موارد مصرف در قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص شده است و در امور مشارکت ،مضاربه ،اجاره بشرط تملیک ،معامالت
اقساطی ،مساقات ،مزارعه ،سرمایه گذاری مستقیم ،معامالت سلف و جعاله و خرید دین مورد استفاده قرار میگیرد.
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اعطاي اعتبار عبارتست از پذیرش تعهدات مالی مشتری توسط بانک برای مدتی معین.
بدینگونه مشتری از اعتبار مالی ،کاال یا خدمات بانک استفاده نموده و پرداخت آن را به بعد
موکول مینماید و به عبارت دیگر اعطایاعتبار یعنی قبولتحمل بارمالی شخص توسط بانک یا
شخص دیگر برای مدت معین.
وام مبلغ معینی است که یک شخص از بانک یا شخص دیگر دریافت میدارد و بین آن دو
رابطه دائن و مدیون برقرار میشود.
در سیستم بانکداری ربوی تخصیص منابع بر مبنای انواع وام و اعطای اعتبار است و از جمله
انواع وام های صنعتی و تولیدی ،صنفی ،مسکن و متفرقه و اعتبار در حسابجاری و انواع اعتبارات
نزولی به اعتبار واگذارنده را میتوان نامبرد و نهایتاً تمام آنها جنبه وام پیداکرده و این نوع
اعتبارات همراه با نرخ بهره از قبل تعیینشدهای است که به خصوص در مورد انواع وامها تعیین
و اخذ میگردد.
در سیستم بانکداری اسالمی به عنوان نخستین وجه تمایز اصلی ،تخصیص منابع یا تسهیالت
اعطایی و ایجاد تعهدات به پنج گروه ذیل تقسیم میگردد:
گروه اول ـ در ارتباط با وامدهي:
ـ قرضالحسنه
گروه دوم ـ در ارتباط با مشارکت:
 -3مشارکت مدنی
 -8مشارکت حقوقی
 -1مضاربه
 -4سرمایهگذاری مستقیم
 -3مزارعه
 -1مساقات
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گروه سوم ـ در ارتباط با مبادالت تجاري:
 -3فروش اقساطی
 -8اجاره بشرط تملیک
 -1سلف (پیشخرید محصوالت)
 -4خرید دین
 -3مرابحه
 -1استصناع
گروه چهارم ـ در ارتباط با انجام عمل:
3ـ جعاله
گروه پنجم ـ در ارتباط با خدمات:
3ـ صدور انواع ضمانتنامه
-8اعتبارات اسنادی
در تقسیمبندی فوق ،تنها موردی که از واژه وام استفاده میشود مربوط به قرضالحسنه است
که بانکها در این خصوص صرفاً به دریافت کارمزد اکتفانموده و مجاز به دریافت مبلغ
اضافهتری بر اصل مبلغ وام نمیباشند و در سایر موارد از واژه تسهیالت استفاده میشود.
تسهیالت در قالب مشارکت شامل تامین تمام یا قسمتی از سرمایه الزم جهت انجام یک
عمل بازرگانی ،خدماتی و تولیدی (صنعتی ،معدنی ،کشاورزی) با شرایط خاص هریک و
برگشت سرمایه و تقسیم سود حاصله در پایان مدت قرارداد براساس نمودار زیر میباشد:
برگشت سرمايه

انعقاد قرارداد و تامين سرمايه

خاتمه قرارداد

دوران مشاركت ،استفاده از سرمايه
و انجام عمليات موضوع مشاركت

تقسيم سود

نقلوانتقالمالكيت
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بررسي

دريافت تقاضا

×

در این گروه از تسهیالت پیشبینی سود توسط مشتری تعیین و بر آن اساس نسبت سهم سود
بانک و مشتری توافق میگردد.
البته سود پیشبینی شده توسط مشتری ممکن است در پایاندوره مشارکت عیناً بدستنیاید و
کمتر یا بیشتر باشد.
گروه سوم تسهیالت اعطایی در ارتباط با معامالت یا مبادالت تجاری میباشد در این گروه
از تسهیالت ،سود در هنگام انعقاد قرارداد و بصورت قطعی تعیین میگردد.
گروه چهارم در ارتباط با انجام کار یا عملی معین میباشد و در مقابل انجام آن ،اجرتی اخذ
میگردد.
گروه پنجم در ارتباط با انجام امور خدماتی بوده که براساس آن بانک ،تعهدات مشتریان را
به عنوان ضامن یا متعهد به عهده میگیرد و در قبال آن ،کارمزد دریافت مینماید.
باتوجه به موارد فوق ،ترازنامه یک بانک اسالمی در دوبخش منابع و مصارف بشرح صفحه
بعد ترسیم میگردد:
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ترازنامه ساده يك بانك اسالمي
منابع  /بدهيها  +سرمايه

مصارف  /دارائيها

حقوق صاحبان سرمايه:

تسهيالت اعطائي:
×××

الف) در قالب قرضالحسنه
ب) در قالب عقد يا قراردادهاي مشارکتي

سرمایه

×××

اندوختهها

×××
×××

 -3مضاربه

×××

 -8مشارکت مدنی

×××

 -1مشارکت حقوقی

×××

سپردهها:

 -4مزارعه و مساقات

×××

الف) قرضالحسنه

 -3سرمایهگذاریمستقیم

×××

 -3جاری

×××

 -8پسانداز

×××

×××

×××

ج) درقالبمعامالتيامبادالت
 -3انواع فروش اقساطی

×××

ب) سپردههايسرمايهگذاريمدتدار

 -8انواعاجارهبشرطتملیک

×××

 -3کوتاهمدت

×××

 -1سلف (پیشخرید)

×××

 -8بلندمدت

×××

 -4خرید دین
 -3مرابحه

×××
×××

 -1استصناع
×××
×××
ج) ساير

د) در قالب انجام عمل
 -3جعاله

×××

جمعکل

×××
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جمعکل

×××
×××

سئواالت بخش اوّل

 -3مفهوم نظام اعتباری را به طور مختصر توضیح دهید.
 -8مختصری از سیرتحوالت نظام بانکی بعداز پیروزی انقالب اسالمی را شرح دهید.
 -1اهداف بانکداری بدون ربا را توضیح دهید.
 -4سه مورد از ویژگیهای نظام بانکداری بدون ربا را بنویسید.
 -3نحوه تخصیص منابع در بانکداری سنتی (ربوی) و بدون ربا را شرح دهید.
 -1در بانکداری بدون ربا ،عقود به چند دسته تقسیم میشوند ،نام ببرید.
 -1ترازنامه یک بانک اسالمی را ترسیم نمائید.
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بخش دوّم :حرمت ربـا در اسالم
شاید مهمترین و شاخصترین تفاوت بین اقتصاد اسالمی با سایر اقتصادها ،ممنوعیت ربا از
دیدگاه اسالم باشد .درحالیکه ربا و بهره در تاروپود اقتصاد متعارف دنیای امروز حضوردارد و
به اشکال مختلف نظیر اوراققرضه ،سپردهها ،وامها و اعتباراتبانکی ،کارتهای اعتباری و . . .
در همه ابعاد اقتصاد جریان دارد ،اسالم با شدت تمام از آن نهی کرده و ربا را از گناهان کبیره
شمرده و مرتکب شونده آن را نه تنها به عقاب دردناك اخروی بیم داده ،بلکه به مبارزه دنیوی
نیز تهدید نمودهاست .بحث از ربا و تبیین ابعاد مختلف آن نیازمند تحقیق مستقل و مفصل است.
در این قسمت با رعایت اختصار ،به بررسی ربا میپردازیم.

مستندات حكم تحريم ربا
روشنی حکم تحریم ربا و مستند بودن آن به قرآن ،سنت و اجماع مسلمین به قدری واضح
است که جای هیچ بحث و گفتگویی نمیماند ،به طوری که در طول تاریخ اسالم کسی در آن
تردید نکرده است.
امام خمینی (ره) در این باره میفرماید:
«حرمت ربا به وسيله قرآن و سنت و اجماع مسلمين ثابت است ،بلكه بعيد نيست که
حرمت آن از ضروريات دين باشد» .

وضعيت اقتصادي جزيرهالعرب در عصر قبل از اسالم
پیش از اسالم ،به سبب جنگهایی که بین ایران و روم رخ داده بود ،روابط تجاری این دو
کشور که عمدتاً از طریق دریا بود ،کاهش یافت و این امر زمینه مناسبی را به وجود آورد تا
مردم جزیرهالعرب به ویژه مکه ،نقش واسطه تجاری بین دو منطقه ،مهم اقتصادی را عهده دار
شود .تجار عرب کاالهای ایرانی را از بنادر یمن خریداری و در شام میفروختند و کاالهای
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رومی را از شام خریداری نموده و در یمن میفروختند .آنان هر سال دو سفر تجاری داشتند که
در قرآن کریم به این دوسفر اشاره شده است.

3

ثروتمندان مکه گذشته از بازرگانی به صورت مستقیم ،معامالتی چون مضاربه ،سلف و ربا
انجام میدادند .رباخواری در میان آنها شایع بود .کسب درآمد از طریق ربا چنان بین اعراب
رواج یافتهبود که وقتی اسالم ربا را تحریمکرد ،آنان شگفتزده میگفتند« :انما البیع مثلالربا»

یعنی خرید و فروش و ربا مانند هم هستند.
آنها معتقد بودند که نمیتوان ربا را از دایره فعالیتهای اقتصادی کنار گذاشت .چون ربا
اجرت سرمایهای است که در اختیار تاجر گذاشته میشود.

ماهيت رباي عصر قبل از اسالم
بعضی از نویسندگان معاصر ادعا میکنند ،اسالم و قرآن تنها ربای جاهلی را که شکل
خاصی از ربا به معنای عام کلمه میباشد ،تحریم نمودهاست ،در نتیجه خیلی از معامالت رایج که
فقها حکم به ربوی بودن آنها را دادهاند مشمول ربا نمیدانند .برای مثال با اعتقاد به اینکه ربای
جاهلی اختصاص به زیادی برای تمدید مدت دین ،اختصاص به زیادی فاحش ،و یا اختصاص به
زیادی در قرضهای مصرفی دارد ،در صدد تجویز قرضهای با بهره یا قرضهای با بهره کم و
قرضهای با بهره تولیدی و تجاری بودهاند ،بررسی متون تاریخی نشان میدهد که ربای مرسوم
در جزیرهالعرب اختالفی با ربای رایج در جوامع دیگر نداشت و به طور کلی در دو مورد مطرح
است:
 -3ربای در قرض ،مالی را تا مدت معین قرض میدادند و در مقابل شرط میکردند که
بدهکار مقدار زیادتری بپردازد و مقدار زیادی طبق توافق طرفین به صورت ماهانه یا
ساالنه پرداخت میشد.

 )3سوره قریش آیات  3و « 8الیالف قریش » . . .
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 -1ربا در تمدید مدت ،وقتی بدهکار در سررسید قدرت پرداخت بدهی خود را
نداشت ،در قبال تمدید مدت بر مبلغ بدهی افزوده میگردید.

چگونگي تحريم ربا در قرآن
گروهی از مفسران و محققان ،تحریم ربا را همانند تحریم شرابخواری به صورت تدریجی
میدانند .این افراد معتقدند در عصر ظهور اسالم رباخواری چنان گسترده بود که امکان تحریم
دفعی آن وجود نداشت .لذا خداوند متعال با فرستادن آیات مختلف از آغاز بعثت ،ربا را مورد
نکوهش قرارداده و به تدریج زمینه تحریم قاطع و فراگیر آن را به شرح ذیل فراهم نمود:
الف -آیه  19سوره روم
اکثر قائلین به نظریه تدریجی معتقدند ،خداوند متعال با فرستادن آیه  19سوره روم اعالم
کرد که رباخواری از دیدگاه خداوند عملی ناپسند و نامطلوب است.
«وَمآاتَيْتُمْ مِنْ رِباً ِليَربُوَا فـي اَمْوالِ النّاسِ فَاليَربْوا عِنْدَ اهللِ وَمآاتَيْتُمْ مِنْ زَكوةٍ تُريدُونَ وَجهَ اهللِ
فَاوُلئكَ هُمُ الْمُضْعِفُون» 93
آنچه به عنوان ربا ميپردازيد تا در اموال مردم فزوني يابد ،نزد خداوند فزوني
نخواهديافت و آنچه را به عنوان زکات ميپردازيد و تنها رضاي خدا را ميطلبيد (مايه برکت
است) و کساني که چنين ميکنند داراي پاداش مضاعف هستند.
ب -آیه  313سوره نساء
« وَاَخذِهِمُ الرِّبوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَاَكِلْهِمْ اَمْوالَ النّاسِ بِالباطِلِ ،وَاَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ مِنْهُمْ عَذابأً اَليمَأً»
161
به سبب آنكه يهوديان ربا مي گرفتند در حالي که از آن نهي شده بودند و به ناحق اموال
مردم را ميخوردند ،براي کافران از آنها عذابي دردناك آماده ساختهايم.
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پ -آیه  311سوره آل عمران
به اعتقاد قائلین به نظریه تدریجی ،خداوند متعال در این مرحله با فرستادن این آیه از قرآن
نوع خاصی از ربا (ربای فاحش را) برای مسلمانان تحریم کرد و فرمود:
«يااَيُّهَا الَّذينَامَنُوا التَأكُلُوا الرِّبوا اَضْعافَاًمُضاعَفَهً ،وَاتَّقوُاهللَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحوُن» 131
اي کساني که ايمان آوردهايد ،ربا را چندين برابر مخوريد و از خدا پروا کنيد ،شايد که
رستگار شويد.
بعضاً «اضعافاً مضاعفه» را بدینگونه تفسیرنمودهاند ،در سررسید سود را به اصل اضافهکردن
و مجدد از اصل و سود ،سود گرفتن.
ت -آیات  812 ،811 ،813و  819سوره بقره
«اَلَّذينَ يَأكُلونَ الرِّبوا اليَقوُموُنَ اِالّ كَما يَقوُمُ الّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِاَنَّهُمْ قالوُا اِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا وَ اَحَلُّ اهللُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبوا ،فَمَن جاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِنْ رِّبْهِ فَاْنتَهي فَلَهُ ما سَلَفَ
وَ اَ 'مْرُهُ اِليَ اهللِ وَ مَنْ عادَ فَاوُلئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدونَ  572يَمْحَقُ اهللُ الرِّبوا
وَيُربِيَ الصَّدَقاتِ وَاهللُ اليُحِبُّ كُلَّ كَفّارٍ اَثيمٍ 576يآ اَيُّهَا الَّذينآمَنوُا اتَّقوُا اهللَ وَ ذَرَوُا مابَقِيَ
مِنَ الرِّبوا إنْ كُنْتُمْ مُؤمِنينْ  572فَإنْ لَمْ تَفْعَلوُا فَأذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اهلل وَ رَسُولِه وَ اِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُؤُسُ امْوالِكُمْ ال تَظْلِموُنْ وَ ال تُظْلَمُون 572
آن کساني که ربا خوارند برنخيزند جز به مانند آنكه به وسوسه و فريب شيطان مخبط و
ديوانه شده و بدين سبب در اين عمل زشت افتد که گويند هيچ فرق ميان معامله تجارت و ربا
نيست و حال آنكه خداوند تجارت را حالل کرده و ربا را حرام ،هر کس پس از آنكه
پندواندرز کتاب خدا بدو رسيد از اين عمل دستکشد خدا از گذشته او درگذرد و عاقبت
کار او با خدايمهربان باشد و کسانيكه از اينکار دستنكشند ،آنان اهلجهنمند ودرآن جاويد
و معذب خواهندبود ( )113خداوند ربا را نابودگرداند و صدقات را افزونيبخشد و خدا
دوست ندارد مردم سخت بي ايمان گنه پيشه را ( .)116اي کساني که ايمان آوردهايد از خدا
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بترسيد و ربا مگيريد اگر براستي اهل ايمانيد ( .)119پس اگر ترك ربا نكرديد آگاه باشيد
که به جنگ خدا و رسول او برخاستهايد و اگر از اين کار پشيمان گشتيد اصل مال ،از آن
شماست ،به کسي ستم نكرده و ستمي نكشيدهايد)118( .

تحريم ربا در احاديث
پیامبر اکرم (ص) میفرماید :
«روزگاری بر این مردم خواهدآمد که ربا را به اسم خرید و فروش ،شراب را به اسم نبیذ و
رشوه را به اسم هدیه حالل بشمرند» .
عن علی (ع) قال رسول ا ( . . .ص):
رسول خدا (ص) ربا خورنده و فروشنده و مشتری ربا و نویسنده و دوشاهد آن را لعنت
کرده است.
قالعلی (ع) :معاشرالناس! الفقهثمالمتجر واهللالربا فیهذهاالُمّه أخفیمندبیبالنمل علی الصّفا.
ای مردم! اول فقه بیاموزید ،بعد تجارت کنید .قسم به خدا ربا در میان دین ،پنهان تر از
حرکت مورچه بر سنگ سیاه است.
امام جعفر صادق(ع) از قول امام علی (ع) میفرماید:
آکل الرّبا و مؤَکلِه و کتابه و شاهداه فی الوزریه سواء.
رباگیرنده و ربادهنده و نویسنده و دو شاهد آن در گناه ربا مساوی هستند.

فلسفه تحريم ربا
علل تحریم ربا به شرح ذیل است:
 -3ربا اکل مال بالباطل است (بدون دلیل منطقی و عقلی درآمدی ایجاد شود)
 -8ربا بازدارنده مردم از تالشهای اقتصادی سازنده است.
 -1ربا مصداق بارز ظلم است.
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 -4ربا باعث تضعیف عواطف انسانی میشود ،یعنی مردم از کارهای خیر و شایسته مثل
قرض الحسنه باز میمانند.

تعريف ربا
ربا در لغت دو معنا دارد -3 :زیادی  -8علو و برتری (فزونی توأم با رشد)

انواع ربا
فقهای بزرگوار اسالم ربا را بر دو قسم ،ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم نمودهاند:
 -3رباي قرضي
ربای قرضی چه در زمانهای گذشته و چه در عصر حاضر ،رایج ترین نوع ربایی است که
وجود دارد ،به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی ،جهت امور مصرفی یا سرمایه گذاری
تقاضای قرض میکند و درضمن قرارداد ،متعهد میشود آنچه را میگیرد ،همراه با زیادی
برگرداند .در حقیقت ربای قرضی ،قرارداد قرضی است که در آن شرط زیادی شده است.
چنین ربایی از دیدگاه اسالم حرام است.
امام جعفر صادق (ع) در تبیین موضوع میفرماید:
ربا دونوع است :ربای حالل و ربای حرام ،ربای حالل آن است که شخصی به برادر خود
قرض دهد به این امید که موقع ادای آن بیش از آنچه گرفته است بپردازد ،بدون آنکه بین آن
دو شرط شده باشد .پس اگر بدون شرط به وی زیادتر داد برای او مباح است ولی نزد خداوند
ثوابی ندارد و این همان است که خداوند درباره آن میفرماید:
«فالیربوا عندا » . . .و اما ربای حرام عبارت است از این که کسی قرض دهد و در آن
شرط کند که بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده ،برگرداند .این همان ربای حرام است.
امام خمینی (ره) در این باره میفرمایند:
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«شرط زیاده در قرض جایز نیست و فرقی نمیکند که این زیاده عینی باشد مانند ده درهم
به دوازده درهم ،یا کاری باشد مانند دوختن لباس برای قرض دهنده یا استفاده از منفعتی باشد
مانند استفاده از عین رهنی که نزد قرضدهنده است ،یا صنعتی باشد مثل اینکه درهمهای شکسته
را قرض دهد و شرط کند که درهمهای سالم بگیرد».
برقراري شروط زير در قرض ،حالل است:
 -3وام در مصارف مشخص و معینی صرف شود (مثل وام ازدواج)
 -8اعطای وام مشروط به کمک به نیازمند باشد
 -1پرداخت مبلغی به حساب خودش (وام گیرنده) و پرداخت وام به چندین برابر آن
 -4پرداخت وام مشروط به افتتاح حساب با مبلغ معینی
 -3پرداخت وام به شرط کارمزد معقول
چهارشرط تحقق ربا عبارتند از:
 -3داین و مدیون مستقل از هم باشند.
 -8دین ،دین واقعی باشد.
 -1مبلغ اضافه از پیش شرط شده باشد.
 -4مبلغ اضافه اخذ شده باشد.
بديهي است با عدم تحقق هريك از شرايط فوق ،ربا تحقق نمييابد.
 -1رباي معاملي:
ربای معاملی آن است که یکی از دوکاالی مثل هم ،با زیاده عینی به مثل دیگر فروخته
شود .مثل فروختن یک من گندم به دو من گندم.
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جهت تحقق رباي معاملي وجود سه شرط زير الزم است:
 -3جنس مکیل (حجمی یا لیتری) یا موزن (وزنی) باشد.
 -8هموزن نباشند.
 -1طرفین معامله (عوض و معوض) از یک جنس باشند (مثل گندم در مقابل گندم)

نحوه تحصيل سود يا درآمد
 )3نحوه تحصيل سود يا درآمد در معامالت اسالمي

در معامالت اسالمی دو روش شناخته شده برای پرداخت اجرت خدمات عامل ،وجوددارد:

3

 -3روش دستمزد  -8روش شرکت در منافع یا محصول.
بدین ترتیب عامل حق دارد اجرت معینی را بطور کمی و کیفی در ازاء کار خود دریافت و
یا اینکه چند درصد ازمنافع را مطالبهکند .امتیازی که روش اول نسبت به روش دوم دارد ،آن
است که به موجب قرارداد ،عامل ،دستمزد و اجرت معینی را که نسبت به آن توافق گردیده،
دریافت مینماید .اعم از آنکه صاحب مال سود ببرد یا زیان کند.
در روش دوم :نتیجه فعالیت عامل معلوم و معین نیست .چنانچه سودی عایدنگردد عامل هم
درآمدی نخواهدداشت .ازطرفی ممکن است ،سود بیشتری عاید او شود که به مراتب از حد
متعارف دستمزد بیشتر باشد ،از آنجا که سود همواره دستخوش تغییراست ،با قبول این روش در
واقع عامل کار ،عنصر زیاده و نقصان را میپذیرد .البته بر هر کدام از این دو روش مزایایی
چند مترتب است .روش اول با تشریح احکام اجاره و روش دوم با تشریح احکام مزارعه،
مساقات ،مضاربه و جعاله تنظیم گردیده است.

 )3شهید صدر ،محمدباقر ،اقتصاد ما ،ترجمه :ع-اسپهبدی ،انتشارات اسالمی جلد دوم ،چاپ دوم
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 )1نحوه تحصيل سود يا درآمد در بانكداري اسالمي

در رابطه با انواع تسهیالت اعطایی به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) نکته حائز
اهمیت چگونگی تحقق سود یا درآمد میباشد.
در تسهیالت اعطایی ،تنها موردی که سود به آن تعلق نمیگیرد ،وام قرضالحسنه است ،چرا
که در غیر اینصورت جنبه ربوی داشته و حرام است.
در رابطه با تسهیالت معامالتی و یا مشارکتی نحوه عمل را میتوان به سه بخش متمایز ذیل
تقسیم نمود:
 -3دوره یا زمان بررسی
 -8زمان اجرای عمل یا طرح
 -1دوره بازگشت تسهیالت یا انتقال مالکیت
در اعطای تسهیالت و تعیین سود با توجه به نحوه عمل هریک از دو گروه تسهیالت
معامالتی یا مشارکتی روش تعیین سود به دو طریق ذیل انجام میگیرد:
 -3در مورد معامالتی که انعقاد قرارداد همراه با نقل و انتقال مالکیت است ،سود بصورت
قطعی و براساس نرخهای اعالم شده از سوی شورای پول و اعتبار تعیین و به قیمت تمام شده
کاال یا اموال و یا خدمات موضوع تسهیالت اعطایی افزوده شده و بعد از انتقال مالکیت وصول
میگردد مانند تسهیالت فروش اقساطی و یا از قیمت پیشبینی کسر و کاال ارزانتر خریداری
می گردد مانند سلف و یا سود در طول دوره قرارداد در قالب اجاره تحقق مییابد و سپس انتقال
مالکیت صورت میگیرد ،مانند اجاره بشرط تملیک( .نمودار شماره یک)
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پذيرشتقاضا

انعقاد قرارداد

وتعيينشرايط

واگذاري اموال

خاتمه قرارداد

تهيه و تدارك

رابطهداينومديون

كاال

(طلبكاروبدهكار)

بررسي → دريافت تقاضا

دوران بازگشت اصل منابع و سود
رابطه بدهكار و بستانكار

 -1تعيين قيمت فروش يا واگذاري
 -2تحويل كاال يا اعطاء تسهيالت
(انتقال مالكيت)

(نمودار شماره )1
 -8در مورد تسهیالتی که در زمان انعقاد قرارداد ،نقل و انتقال مالکیت صورتنمیپذیرد
بلکه انتقال مالکیت به بعد از دوران اجرای عمل یا طرح موکول میگردد ،اعطای تسهیالت
براساس پیشبینی سود مورد انتظار بانک صورت میپذیرد و لذا سود واقعی بعد از نقل و انتقال
مالکیت مشخص خواهدشد .نظیر مضاربه ،مشارکت ،سرمایهگذاری مستقیم و . . . .

سرمايه

خاتمه عمليات

خاتمه قرارداد

پذيرشتقاضا

زمان اجراي موضوع قرارداد

بازگشت منابع

بررسي

و تامين منابع الزم از سوي بانك

ومشخصشدن

ســود

سودقطعي

(نمودار شماره )2
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انعقاد قرارداد و
پيشبيني تقسيم سود

→ دريافتتقاضا

سئواالت بخش دوّم

 -3وضعیت اقتصادی جزیره العرب در عصر قبل از اسالم را بصورت مختصر بنویسید.
 -8آیاتی از کالم ا . . .مجید که در رابطه با تحریم ربا میباشد ،نام ببرید و یکی از آنها را
به اختصار توضیحدهید.
 -1حدیثی در رابطه با تحریم ربا از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین را بنویسید.
 -4فلسفه تحریم ربا از دیدگاه اسالمی چه بوده است؟ توضیح دهید.
 -3ربا را تعریف کنید و انواع آن را بنویسید.
 -1ربای قرضی و ربای معاملی را شرح دهید.
 -1چهارشرط از شرایط تحقق ربا را بنویسید.
 -2شرایط تحقق ربای معاملی چیست؟
 -9نحوه تحصیل سود یا درآمد در معامالت اسالمی را به صورت مختصر شرح دهید.
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بخش سوّم :واژه شناسي
در اینجا نسبت به تبیین بعضی از واژههای حقوقی مورد نیاز میپردازیم:

عقـد
عقد عبارت است از اینکه یک یا چندنفر در مقابل یک یا چندنفر دیگر تعهد بر امری
نمایند و مورد قبول آنها باشد .هرعقدی دوطرف دارد .ایجاب (پیشنهاد) و قبول.
بر اساس تقسيم بندي قانون مدني ،عقود بر دوگونهاند:
 -3عقود معینه

 -8عقود غیرمعینه

 -3عقود معينه
عقودی هستند که دارای آثار و احکام مخصوص به خود بوده و هریک به نام خاصی
موسوم اند ،مانند نکاح ،بیع ،اجاره ،سلف و . . .
 -1عقود غيرمعينه
عقودی هستند که در قالب هیچیک از عقود معینه قرار نمیگیرند و طرفین عقد
شروط(غیرمعین) خود را در ضمن عقد تعیین مینمایند ،این نوع عقود عمدتاً شامل «قراردادها»
میشوند.
به عالوه طبق ماده  324قانون مدنی ،عقود به اقسام ذیل تقسیم میشوند:
الف -الزم

ب -جایز

پ -خیاری

ت -اقاله

ث -منجَّز

ج -معلق

الف -عقد الزم
عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند ،مانند سلف ،فروش
اقساطی و اجاره به شرط تملیک (مگر در سه شرط خیاری ،خیارات و اقاله)
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ب -عقد جايز
عقدیاست که هریکازطرفین میتوانند هروقت بخواهند آن را فسخنمایند ،مانند مضاربه و
جعاله (دربانکداریبدونربا بعضاً عقودجایز باتوجه به عقدخارجالزم تبدیل به عقدالزم میگردند)

پ -عقد خياري
عقدی است که ضمن آن برای طرفین یا یکی از آنها یا برای اشخاص ثالث اختیار فسخ
شرط شدهباشد.
ت -اقاله
توافق هردوطرف معامله برای بازگشت به حالت قبل از وقوع معامله است.
ث -عقد منجَّز (قطعي)
عقدی است که قطعیت آن مشروط به انجام یا وقوع امری نباشد .مانند بیع.
ج -عقد معلق
عقدی است که قطعی شدن آن مشروط به انجام یا وقوع امر دیگری باشد مثل مالک شدن
مستأجر در قرارداد اجاره به شرط تملیک.

ايقـاع
درمقابل عقد قرارداد و با قصد انشای یک تن ،بدون آنکه موافقت شخص دیگری را الزم
داشته باشد ،حاصل میگردد و حقی را ایجاد و یا اسقاط مینماید .مانند آنکه شخص طلبکار،
تمام و یا قسمتی از طلب خود را ببخشد.

قـرارداد
عبارت است از توافق اراده دوطرف که در نتیجه آن رابطه حقوقی جدیدی به وجود میآید
یا رابطه حقوقی موجود را تغییر میدهد و یا به خاتمه آن رابطه میانجامد .عمل موضوع قرارداد،
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الزم نیست که حتماً فیزیکی باشد .عمل ،اعم است از فعل یا ترك فعل .در رابطه با وجه تمایز
عقد و قرارداد کافی است اشاره شود که هر عقدی قرارداد است ولی هر قراردادی عقد نیست.

معامله
معامله مترادف است با عقد ،با این تفاوت که معامله مخصوص عقد یا قرارداد است که
بیشتر آثار مالی و تجاری را دربرمیگیرد .مانند مضاربه ،سلف ،بیع ،اجاره و . . . .
طرفین معامله را «متعاملين» مینامند.

رهـن
رهن عقدی است که به موجب آن ،مدیون مالی را برای وثیقه به دائن میدهد .عمل رهن
را «ارتهان» ،رهندهنده را «راهن» ،طرف دیگر را «مرتهن»  ،مال موضوع رهن را «رهينه» و
خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه را «فك رهن» مینامند .عقد رهن از جانب راهن الزم و
از طرف مرتهن جايز است.

صلح
عقدی است که در آن طرفین توافق بر امری از امور کنند بدون آنکه توافق آنها عنوان
یکی از عناوین معروف عقود (مانند رهن ،بیع ،اجاره و  ) . . .را داشته باشد .عمل صلح را
«مصالحه»پیشنهاددهنده را«مصالح» وقبولکنندهرا«متصالح»وطرفین عقدرا«متصالحين»مینامند.

ضمان
عبارت است از اینکه شخص مالی راکه برذمه دیگری است به عهده گیرد.
متعهدرا«ضامن» ،طرف دیگر را «مضمون له» و شخص ثالث را «مضمون عنه» یا مدیون اصلی
میگویند.
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هبـه
عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک کند .تملیک کننده
را «واهب» و طرف دیگر را «متّهِب» و مالی را که مورد هبه است «عين موهوبه» میگویند.

بيـع
تملیک عین است به عوض معلوم .مال موضوع بیع را «مبيع»  ،فروشنده را «بايع»  ،خریدار
را «مشتري»  ،عوض را « ثمن» و معوض را «مثمن» گویند.

تعهد
تعهد ،رابطه حقوقی است که به موجب آن ،شخص یا اشخاص ،ملتزم به دادن چیزی یا
متعهد به انجام فعل یا ترك فعل معینی به نفع شخص یا اشخاص معینی میشوند ،تعهدکننده را
«متعهد» و تعهدشونده (ذینفع) را «متعهدله» مینامند .تعهد مترادف التزام میباشد.

وجه التزام
مبلغ مقطوع و معینی است که در قرارداد به تراضی طرفین مقرر میگردد .وجه التزام گاهی
فقط به منظور تأمین خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر آن مقرر شده و گاهی طبیعت آن ،طبیعت
تأمین خسارت نبوده ،بلکه برای توثیق و استواری انجام قرارداد میباشد و گاهی هردوکیفیت در
آن دیده میشود.

خسارت تاخير تاديه
خسارتی است که از بابت دیرکرد در پرداخت بدهی از طرف مدیون باید به داین پرداخت
شود( .به عنوان مثال خسارت تاخیر تادیه وامهای قرضالحسنه)
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دين حال
دینی که موعد داشته ولی سررسید شده و مطالبه میگردد و یا به علت قانونی یا سایر موارد
(مانند عدم ایفای تعهدات طبق قرارداد) ،تبدیل به دین حال شده باشد ،مانند دیون شخصی
متوفی.

اشاعـه
عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحوی که از هرقسمت و
هرذره آن سهمی به صورت مشاع متعلق به یک تن و سهمی متعلق به دیگری یا دیگران باشد.

ِافـراز
افراز مقابل «اشاعه» میباشد و منظور ،تقسیم مال بین دارندگان آن بهطور مستقل است.
مال افرازشده را«مفروز» مینامند.

وکالت
وکالت عبارت است از تفویض یا واگذاری و در اصطالح عقدی است که به موجب آن
یکی از طرفین ،طرف دیگر را برای انجام امری ،نایب خود مینماید .کسی را که وکالت
میدهد «موکل» و شخصی را که وکالت به او تفویض میشود «وکيل» و موضوعی را که
وکالت بابت آن انجام میشود «مورد وکالت» مینامند.
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تفويض وکالت (حق توکيل به غير)
گاهی اوقات وکیل اختیار امور ذیل را دارد:
الف -وکيلي ديگر براي موکل خود معين کند.
ب -وکيلي براي خود معين کند.
توضیح :توکیل در وکالت میتواند کراراً انجام شود.

حد/سقف اعطاي تسهيالت يا ايجاد تعهدات براي مشتريان
منظور از حد یا سقف تسهیالت ( تعهدات )  ،حداکثر مبلغی است که بانک حاضر است به
عنوان تامین مالی یا قبول تعهد در قالب ابزار مشخصی در یک زمان معین در اختیار یک
مشتری قرارداده یا برای او تعهد نماید .حد تسهیالت معموال برای مدت یکسال و یا یک دوره
تولیدی برقرار میگردد و دارنده حد تسهیالت میتواند بطور کلی و یا به تدریج از تسهیالت
مربوطه تا سقف تعیین شده استفاده نموده و به ازاء هر واریزی مجددا از تسهیالت جدیدی
برخوردار گردد.
معموال حد تسهیالت در سررسید مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفته و حسب شرایط
زمانی و عملکرد متقاضی  ،میزان آن تایید  ،کاهش یا افزایش داده شده یا کال باطل می شود.
بنابراین حد تسهیالت هیچگاه ثابت نبوده و با تغییر شرایط مخصوصا وضعیت مشتری تغییر می
کند.

حد مجاز قانوني
حد مجاز اعطای تسهیالت یکی از ابزارهای اعمال سیاستهای پولی و برنامهریزیهای
اعتباری است که توسط شورای پول و اعتبار و به منظور کنترل حجم و جهتگیری تسهیالت
اعطایی وضع میو به موسسات مالی ابالغ مینماید.
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سقف تعیین شده برای اعطای تسهیالت اعطایی به یک متقاضی حد مجاز فردی و سقف
تعیین شده جهت برقراری مجموعه ای از تسهیالت اعطایی برای یک بانک حد مجاز جمعی
نامیده می شود.

مراجع يا ارکان اعتباري
به افراد یا واحدهایی که دارای اختیار یا مسئولیت اتخاذ تصمیمات اعتباری میباشند،
مراجع یا ارکان اعتباری نامیده میشوند .ترکیب ارکان اعتباری و چگونگی اتخاذ تصمیم آنها
تابع سیاستهای اعتباری هر بانک میباشد.

تعهدات مستقيم
به تعهدات مشتریان بابت استفاده مستقیم آنها از تسهیالت /خدمات بانکی (ضمانت نامه و
اعتبارات اسنادی)  ،تعهدات مستقیم میگویند.

تعهدات غيرمستقيم
پذیرش انجام تعهدات اشخاص ثالث است که ضامن به عنوان متعهد ،پرداخت بدهی
بدهکار را در سررسید ،تضمین مینماید.
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سئواالت بخش سوّم

 -3عقد را تعریف نموده و انواع آن را بنویسید.
 -8عقد الزم ،جایز ،خیاری  ،منجز و معلق را توضیح دهید.
 -1ایقاع چیست؟
 -4قرارداد و معامله را توضیح دهید.
 -3واژههای رهن ،صلح ،هبه ،بیع را شرح دهید.
 -1وجهالتزام چیست؟ تفاوت آن را با جریمه تاخیر بنویسید.
 -1واژههای دین حال ،اشاعه ،افراز را تعریف کنید.
 -2عقد وکالت را تعریف و وکیل در توکیل را توضیح دهید.
 -9حد مجاز اعطای تسهیالت و انواع آن را توضیح دهید.
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بخش چهارم :شرايط اساسي صحت معامالت
از ویژگیهای اساسی صحت انجام معامالت ،وجود شرایطی است که هنگام انجام هر معامله
باید تحقق یابد .این شرایط طبق ماده  391قانون مدنی عبارتند از:
 -3قصد و رضای طرفین معامله
 -8اهلیت طرفین معامله
 -1معین بودن موضوع معامله
 -4مشروعیت جهت معامله
ذیالً هریک از شرایط مذکور را مورد بررسی قرار میدهیم.

 -3قصد و رضاي طرفين
قصد به معنای نیت و رضا به مفهوم اختیار و قبول است .قصد از شرایط الزمه صحت عقد
است ولی باید با رضا توأم باشد .بنابراین اگر قصد وجود نداشته باشد ،عقد باطل است و اگر
وجود داشته باشد باید رضای صحیح نیز حاصلشود تا عقد به صحت واقع گردد .قصد و رضای
متقاضی در رابطه با امور بانکی ،با ارائه درخواست کتبی و امضای اسناد و مدارك و قراردادهای
بانک احراز میشود .در برگ درخواست کتبی مشتری نکات زیر حائز اهمیت است:
 -3مبلغ  -8موردمصرف  -1تعیین نوع وثائقوتضمینات

 -4مدتقرارداد و امضایآن

 -1اهليت طرفين معامله
اهلیت یعنی صالحیت برای داراشدن یا انجام معامله و انعقاد قرارداد .اهلیت دو نوع است:
الف -اهلیت تمتع ب -اهلیت استیفاء.
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الف -اهلیت تمتع
اهلیت تمتع آن نوع اهلیتی است که با زنده متولدشدن شخص ایجاد میشود و هنگام مرگ
او از بین میرود.
ب -اهلیت استیفاء
توانایی در اعمال و اجرای حق را اهلیت استیفاء مینامند .در قوانین ایران سن رشد برای
طرفین معامله هیجده سال تمام شمسی مقرر شده است.
شخص وقتی میتواند برای انجام معامله توانایی قانونی داشته باشد که دارای اهلیت تمتع و
استیفاء و به عبارت دیگر عاقل ،بالغ ،رشید بوده و مهجور نباشد.

 -1معين بودن موضوع معامله
موضوع معامله باید مال یا عملی باشد که :
الف -یکی از طرفین قرارداد بتواند آن را تسلیم کند.
ب -دارای منفعت مشروع و عقالیی باشد.
پ -معین باشد ،اگر انتقال یکی از چند مال متفاوت و یا انجام یکی از چند کار گوناگون
موضوع معامله باشد ،به نحوی که نتوان گفت کدام یک موضوع معامله است ،آن معامله باطل
میباشد.
ت -مبهم نباشد ،طرفین قرارداد به اوصاف موضوع معامله آگاه باشند.
ث -قابلیت انتقال داشته باشد.
ج -هرگاه موضوع معامله انتقال مال باشد ،باید آن مال هنگام انعقاد معامله موجود باشد .در
مواقعیکه تسلیم مال درمدت صورت گیرد (مانند سلف) وجود مال هنگام انعقاد قرارداد الزم
نیست.
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 -4مشروعيت جهت معامله
مشروعیت به معنای قانونی بودن یا طبق قانون بودن است و هنگامی که قراردادی بین
اشخاص منعقد میگردد الزم است جهت آن مشروع باشد ،یعنی منظور هریک از طرفین قرارداد
در انعقاد قرارداد قانونی باشد .بنابراین هرگاه اشخاص به منظور غیرقانونی مبادرت به انعقاد
قرارداد قانونی نمایند و در قرارداد جهت قرارداد قید گردد آن قرارداد باطل خواهدبود .مثل
قرارداد خرید انگور جهت تهیه شراب.
البته الزم نیست جهت قرارداد تصریح شود .ولی چنانچه تصریح شده باشد ،میبایستی
مشروع باشد و اال معامله باطل است.

شخصيت و هويت متقاضي
در معامالت بانکی ،طرفین معامله عبارتند از:
الف -مشتری به عنوان طرف اول معامله
ب -بانک به عنوان طرف دیگر معامله
اشخاص طرف معامله با بانک یا اشخاص حقیقی هستند و یا حقوقی.

اشخاص حقيقي
به هر یک از افراد نوع بشر اشخاص حقیقی گفته میشود و هنگامی اهلیت انجام معامله را
دارند و انعقاد قرارداد با آنها صحیح است که عاقل ،بالغ و رشید باشند.
بلوغ برای انجام معامله رسیدن به سن قانونی  32سال تمام شمسی است و در قوانین ایران
شخصی که به سن قانونی مذکور رسیده باشد ،بالغ ،عاقل و رشید محسوب میشود ،مگر آنکه
عدم رشد یا غیرعاقل بودن وی در محاکم قضایی ثابت و مورد حکم واقع شده باشد .در صورت
مراجعه ولی قهری (پدر یا جد پدری) صغیر یا قیم شخص صغیر و غیررشید ،به والیت یا
قیمومت از طرف صغیر و شخص غیررشید بانک میتواند با آنان مبادرت به انجام معامله نماید.
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اشخاص حقوقي
از اجتماع و تشکل و همبستگی اشخاص حقیقی به منظور انجام مقصود و هدفی اعم از
انتفاعی و یا غیرانتفاعی طبق قانون تجارت یا به موجب قانون خاص به وجود آمده و از لحاظ
حقوقی دارای شخصیت مستقلی میگردد .به این ترتیب هرشخص حقوقی دارای شخصیتی
فرضی میباشد که شخصيت حقوقي نامیده میشود.

تقسيم بندي اشخاص حقوقي
اشخاص حقوقی دو دستهاند:
ب -اشخاص حقوقی خصوصی

الف -اشخاص حقوقی عمومی
الف -اشخاص حقوقي عمومي

آن دسته از اشخاص حقوقی هستند که به محض ایجاد دارای شخصیت میشوند و حدود و
وظایف و تکالیف آنها را قانون تعیین مینماید و وجود حقوقی آنها احتیاج به تشریفات و ثبت
ندارد .مانند وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و شهرداریها.
اشخاص حقوقی عمومی فقط در حدود اختیارات و وظایف و مقررات مربوط به خود با
ارائه مجوز قانونی خاص میتوانند از تسهیالت بانک استفاده نمایند ،لذا اوالً معامله بانک با آنان
فقط در حدود اختیارات آنها صحیح است ،ثانیاً اجازه بانک مرکزی ج .ا .ا برای معامله با آنها
ضرورت دارد ،ثالثاً تعهدات آنها را (به استثناء شهرداریها) سازمان مدیریت و برنامهریزی
تضمین مینماید .باتوجه به موارد مذکور معامله واحدهای بانک با اشخاص حقوقی عمومی فقط
پس از رسیدگی و تصویب اداره مرکزی مجاز میباشد.
ب -اشخاص حقوقي خصوصي
اشخاص حقوقی خصوصی آن دسته از اشخاص حقوقی هستند که پس از ثبت در مرجع
قانونی ،شخصیت پیدا میکنند و بر دو دسته تقسیم میشوند:
 -3شرکتهای تجاری

 -8تشکیالت و موسسات غیرتجاری
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 -3شرکتهاي تجاري
شرکتهای تجاری به هفت دسته تقسیم شدهاند:
الف -شرکت سهامی (عام و خاص)
ب -شرکت با مسئولیت محدود
پ -شرکت تضامنی
ت -شرکت مختلط غیرسهامی
ث -شرکت مختلط سهامی
ج -شرکت نسبی
چ -شرکت تعاونی
الزم است هنگام انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی ،اساسنامه یا مجوز تشکیل آنها بررسی و
اجازه و صالحیت آنها جهت استفاده از تسهیالت بانکی یا استقراض و عباراتی نظیر آن قید شده
باشد .همچنین مدت تصدی مدیران و صاحبان امضاء هم مورد مداقه قرار گیرد.
 -1تشكيالت و موسسات غيرتجاري
این دسته از اشخاص حقوقی که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا
خیریه و امثال آن تشکیل میشوند به موجب ماده  324قانون تجارت از تاریخ ثبت در دفتر
مخصوص در وزارت دادگستری یا سایر مراجع و یا سازمانهای ذیربط دارای شخصیت حقوقی
میگردند ،اعم از آنکه موسسین و تشکیلدهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
این گونه موسسات مشمول مقررات راجع به شرکتهای قانون تجارت نبوده و اطالق
«موسسه» به آنها از همین رو است و به دو دسته تقسیم میشوند:
الف -موسسه انتفاعی

ب -موسسه غیرانتفاعی
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الف -موسسات انتفاعي
مقصود از تشکیل آنها جلب و کسب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا
غیره میباشد مانند کانونهای فنی ،حقوقی ،موسسات حسابرسی ،موسسات آموزشی و . ...
ب -موسسات غيرانتفاعي
موسساتی هستند که بدون قصد انتفاع توسط شخص یا گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی
در جهت پیشبرد هدفهایی در راستای منافع جامعه تشکیل و به فعالیت میپردازند .مانند
موسسات خیریه ،احزاب ،جمعیتها ،اتحادیهها ،انجمنهای فرهنگی ،سندیکاها و صندوقهای
قرض الحسنه.
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سئواالت بخش چهارم

-3

شرایط اساسی صحت معامالت را نام ببرید؟

-8

قصد و رضای طرفین در انجام معامله را شرح دهید.

-1

اهلیت چیست؟ انواع آن را توضیح دهید.

-4

اشخاص حقیقی و حقوقی را تعریف نمائید.

-3

اشخاص حقوقی عمومی کدامند؟

-1

انواع شرکتهای تجاری را نام ببرید؟ به هنگام اعطای تسهیالت به این گونه از
شرکتها چه مدارك و مستنداتی اخذ میگردد.
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بخشپنجم :بخشهاي اقتصادي
شناخت فعالیتهای مختلف اقتصادی و تطبیق هر یک از آن فعالیت ها برای مبادرت
بانک ها به اعطای تسهیالت اعتباری در زیر بخش های ذی ربط  ،از ابزارهای اصلی تشخیص
اولویت های اعتباری برای اجرای صحیح سیاستهای پولی و الزم صحت عمل به قانون عملیات
بانکی بدون ربا است.
اولویتهای هر بخش در برنامههای بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت اقتصادی کشور
توسط سیاستگزاران تصویب و آنچه که مربوط به سیستم بانکی است ،همه ساله در قالب
سیاستهای پولی از طریق شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت
اجرا به بانکها ابالغ میگردد و بانکها مکلفند صرفاً درچارچوب حد مجازهای تعیینشده
درهربخش اقتصادی ،نسبت به پرداخت تسهیالت اعتباری اقدامنمایند .رعایت حدمجازهای
مزبور مستلزم شناخت دقیق و مطابقت درست هرفعالیت اقتصادی در بخش مربوط خواهد بود.
لذا در اجرای صحیح سیاستهای پولی و با تأکید به رعایت حد مجازهای مقرر در هربخش
اقتصادی و اعمال نظارتهای الزم توسط مسئولین ادارات امور شعب و واحدها ،ذیالً به تشریح
اجمالی بخشهای مختلف اقتصادی میپردازیم:

بخش اقتصادي:
مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی متشابه و متجانس را یک بخش اقتصادي مینامند.
بخشهای اقتصادی عبارتند از :
 -3بخش کشاورزی
 -8بخش معدن
 -1بخش صنعت
 -4بخش مسکن و ساختمان
 -3بخش بازرگانی و کسب و کار
 -1بخش خدمات
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 -3بخشکشاورزي
بخش کشاورزی عبارت است از به کارگیری عوامل طبیعی و محیط زیست به عنوان مواد
اولیه و استفاده از نیروی انسانی و یا وسایل تولید و ماشینآالت بمنظور تولید محصوالت
کشاورزی و دامی
این بخش فعالیت های ذیل را در بردارد:
الف -کشت و زرع:
شامل تولید کلیه محصوالت زراعی و گلخانه ای.
ب -جنگلداری و بریدن الوار
پ -پرورش و صید آبزیان (انواع ماهی ،میگو و )...
ت -باغداری
ث -دامپروری و دامداری:
شامل پرورش دام و تولید انواع محصوالت دامی.
ج -پروش طیور
چ -پرورش زنبورعسل و کرم ابریشم
ح -آبیاری:
شامل احداث  ،نگهداری از سازه ها و سیستم آبیاری.
خ -خدمات حمایتی کشاورزی:
ـ شامل کلیه فعالیتهای خدماتی که عمالً از فعالیت کشاورزی تفکیک ناپذیرند
نظیر آمادهکردن خاك ،آبیاری ،مبارزه با آفات و سمپاشی ،خرمنکوبی و
فعالیت تلقیح مصنوعی.
ـ تهیه ماشینآالت کشاورزی همراه با راننده و خدمه برای فعالیتهای خاك
ورزی ،کاشت یک محصول ،آبیاری ،تسریع رشد وحفاظت آن درمقابل امراض
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وحشرات ،عملیات برداشت محصول تحت عنوان فعالیتهای خدماتی،
کشاورزی و دامپروری (به جز فعالیتهای دامپزشکی) .
د -سایر فعالیتهای کشاورزی

 -1بخش معدن:
استخراج کلیه معادن زیرزمینی و روی زمینی و هرگونه عملیاتی که مواد معدنی را قابل
عرضه به بازار نماید .مانند الک کردن ،شستن ،پاك کردن ،درجه بندی ،ذوب و گلوله کردن
فعالیتهای فوق تحت عنوان «استخراج مواد معدني و سنگ» طبقه بندی میگردند.
معادن زیرزمینی مانند انواع سنگهای معدنی فلزی ،ساختمانی ،نفت خام و گاز طبیعی و
معادن روی زمینی مانند شن و ماسه میباشند.
معادن در ایران به دو دسته تقسیم میشوند:
الف -معادن متشکل که دارای پروانه و یا اجازه بهرهبرداری بوده و بطور امانی برای
استخراج و بهره برداری واگذار میشوند.
ب -معادن غیرمتشکل که احتیاجی به اجازه استخراج یا پروانه بهره برداری ندارند مانند
خاكرس .ضمناً گرچه نفت هم جزء معادنغیرمتشکل محسوبمیگردد ولیکن به لحاظ اهمیتی
که نفت دراقتصادکشور دارد استخراج آن درانحصاردولتمیباشد و بهدوبخشزیرتقسیممیگردد:
 نفت خام شامل عملیات مربوط به اکتشاف ،حفاری تا مرحله تکمیل و تجهیز چاهها،استخراج نفت و کلیه عملیات مربوط به حوزههای نفتی
 -کلیه فعالیتهای مربوط به تصفیه نفت بمنظور تولید فرآوردههای نفتی.
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 -1بخشصنعت
به هرنوع فعالیت اقتصادی که با استفاده از نیروی انسانی ،وسائل تولید و ماشینآالت ،مواد
اولیه خام یا نیمهساخته را با تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی به محصول ساخته شده مصرفی یا
واسطهای تبدیل نماید ،فعالیت صنعتي نامیده میشود .فعالیتهای بخش صنعت به شرح ذیل طبقه
بندی میگردد:
الف -صنایع تولید محصوالت معدنی غیرفلزی (غیر از محصوالت نفت و ذغال سنگ):
شامل صنایع تولید شیشه ،سیمان ،آهک ،گچ ،آجر ،ساخت ظروف چینی،گلی  ،سرامیک و
سایر محصوالت معدنی غیرفلزی
ب -صنایع تولید مواد غذایی ،نوشابهها و توتون:
شامل صنایع تولید مواد غذایی ،کشتارگاههای صنعتی دام و طیور و تهیه و نگهداری
گوشت و فرآوردههای گوشتی ،تهیه لبنیات ،کنسروسازی ،صنایع فرآوری و بسته بندی میوه،
سبزی و سایر مواد غذایی ،تولید انواع روغنهای نباتی و حیوانی ،تولید انواع نان ،تولید قند و
شکر ،کاکائو ،شکالت ،شیرینی ،صنایع آشامیدنی تولید مشروبات غیرالکلی ،تولید توتون و
تنباکو و سایرمحصوالت خوراکی.
پ -صنایع تولید منسوجات ،پوشاك و چرم:
شامل صنایع تولید منسوجات ،ریسندگی ،بافندگی ،کشبافی ،تولید انواع فرش ،قالی و
قالیچه و سایر انواع کفپوش ،ساخت چرم و محصوالت چرمی و تولید انواع پوشاك و کفش
ت -صنایع تولید چوب و محصوالت چوبی:
شامل صنایع ساخت محصوالت چوبی و چوب پنبه و فرآوردههای آنها در کارگاهها و
کارخانجات ،ساخت اثاثیه چوبی و مبل (غیر از انواع فلزی آن) و سایر محصوالت چوبی.
ث -صنایع تولید کاغذ و محصوالت کاغذی:
شامل صنایع تولید خمیر کاغذ ،کاغذ و مقوا ،کاغذ دیواری ،دستمالکاغذی و ظروف و
جعبههایکاغذی و مقوایی.
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ج -صنایع چاپ و انتشارات:
شامل صنایع چاپ کتب و نشریات ،صحافی ،گراورسازی ،ساخت دفتر و دفترچه و سایر
تولیدات کاغذی.
چ -صنایع تولید مواد شیمیایی ،پتروشیمی ،صنایع تولیدی از نفت ،ذغال سنگ ،الستیک و
پالستیک:
شامل محصوالت تصفیه خانههای نفتی ،مواد پاالیشگاهی ،صنایع پتروشیمی ،تولید مواد
شیمیایی صنعتی ،تولید انواع کودها و سموم ضد آفات ،تولید انواع رنگ ،دارو ،صابون و
موادپاكکننده ،ترکیبات آرایشی ،فرآوردههای نفتی و محصوالت تولیدی از ذغال سنگ ،تولید
انواع محصوالت الستیکی و پالستیکی.
ح -صنایع فلزات اساسی:
شامل صنایع تولید آهن و فوالد و انواع فلزات غیرآهنی.
خ -صنایع ماشینآالت غیربرقی:
شامل صنایع تولید موتور و توربین ،ماشینآالت و وسایل کشاورزی ،ماشینآالت فلزی،
ماشینآالت اداری و ماشینهای محاسب و سایر ماشینآالت و وسایل غیربرقی.
د -صنایع حمل و نقل:
شامل صنایع تولید کشتی و قایق و تعمیر آنها ،ساخت تجهیزات راه آهن و واگن سازی،
تولید وسائط نقلیه موتوری ،تولید موتورسیکلت و دوچرخه پائی ،هواپیماسازی و تولید سایر
وسائل حمل ونقل.
ذ -صنایع ماشینآالت و دستگاههای کامل و وسائل و لوازم برقی:
شامل صنایع ساخت ماشینآالت و دستگاههای کامل صنعتی برقی ،تولید کامپیوتر و
تجهیزات جانبی ،رادیو ،تلویزیون و دستگاههای کامل ارتباطی ،تولید وسائل و ظروف خانگی،
تولید وسائل حرفهای علمی و اندازهگیری و کنترل ،کاالهای سمعی و بصری و عکاسی و سایر
صنایع تولید دستگاهها و لوازم برقی.
49

ر -صنعت تولید محصوالت و وسائل فلزی:
شامل صنایع تولید وسایل فلزی آشپزخانه و ابزار دستی ،مبل و اثاثیه فلزی و تولید
محصوالت فلزی ساختمانی مثل قفل و لوال و سایر تولیدات فلزی غیربرقی.
ز -صنعت تولید آب ،برق  ،گاز  ،بخار و تهویه هوا شامل انواع نیروگاههای آبی و سیکل ترکیبی
ژ -صنعت گردشگری:
شامل ایجاد هتل ،متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی ،مهمانپذیر ،مراکز
خودپذیرایی شامل:پانسیون ،زائرسرا و ،...مراکز اقامتی جوانان ،تفرجگاهها ،اردوگاه گردشگری،
محوطههای کمپینگ و کاروانها ،مراکز سرگرمی و تفریحی (مراکز تعطیالت) ،دفترهای
خدمات مسافرتی و جهانگردی ،مناطق نمونه گردشگری اقامتگاهها با مالکیت زمانی.
س -صنایع تولید محصوالت با تکنولوژی نانو :
شامل تولید انواع محصوالت نانویی بعنوان مکمل ،واسطهای و محصوالت مصرفی
ش -سایر صنایع:
شامل صنایع ساخت جواهرات و اشیاء وابسته ،صنعت اسباب موسیقی ،تولید کاالهای
ورزشی ،صنعت ساعتسازی ،اسباب بازی و فعالیتهای طراحی و تولید قطعات و لوازم
ماشینآالت ،فعالیتهای طراحی مهندسی و مونتاژ و فعالیتهای البراتورهای صنعتی.
الزم به یادآوری است که مطابق تبصره ماده  2قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب
سال« 3118واحدها حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضرور سرمايهگذاري
نمایند»
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 -4بخشمسكن و ساختمان
بخش مسکنوساختمان عبارتاست از تولیدوساخت هرنوعابنیهوتأسیساتشهری و روستایی
اعم ازایجادیاتوسعه ،مانند راهسازی ،ساختمانسازی ،ساختناسکله ،تأسیساتبرق ،نیروگاه و. ...
کلیه فعالیتهای ساختمانی تحت عناوین زیر در این بخش قراردارند:
الف -ساخت مجتمعهای مسکونی  ،مسکن انفرادی و مجتمعهای بین راهی تفریحی
ب -ساخت راه ،جاده  ،بزرگراهها و ساختمانهای مربوط به آنها
پ -ساخت فرودگاه
ت -ساخت بندر و اسکله سازی
ث -سدسازی و پل سازی
ج -تأسیسات و شبکه انتقال آب
چ -تأسیسات و شبکه انتقال برق
ح -تأسیسات و شبکه انتقال ارتباطات (تلفن ،تلکس ،فاکس و )...
خ -تأسیسات و شبکه انتقال گاز
د -تأسیسات و شبکه آب و فاضالب و تصفیه فاضالب
ذ -ساخت راههای زیرزمینی (مترو) ،ریلی ،قطار برقی و تأسیسات مربوط
ر -سایر فعالیتهای ساختمانی

 -3بخشبازرگاني و کسب و کار
بخش بازرگانی عبارت است ازخرید ،توزیع و فروش(داخلی  ،خارجی) کاال مانند
بنکداری ،خرده فروشی ،تهیه وپخش کاال و ...
فعالیتهای ذیل تحت این سرفصل طبقه بندی میشوند:
الف -فعالیت شرکتهای تعاونی مصرف
ب -فعالیتهای مربوط به تهیه و پخش کاال
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پ -فعالیت فروشگاههای زنجیرهای
ت -فعالیتهای عمده فروشی کاال (بنکداری):
شامل فروش مجدد کاالهای نو به خرده فروشها ،مصرفکنندگان صنعتی و تجارتی و
یا سایر عمده فروشان
ث -فعالیت خرده فروشی:
شامل فعالیت کسبه و فروشندگان انواع محصوالت مجاز و فروش مجدد کاالهای نو و
مستعمل به مصرفکنندگان
ج -سایر فعالیتهای بازرگانی:
دارندگان انواع مجوزهای قانونی از مراجع ذیصالح مانند پروانه کسب،کارت بازرگانی و
...

 -6بخشخدمات و متفرقه
بخش خدمات و متفرقه عبارت است از هرنوع فعالیت اقتصادی که عمدتاً با استفاده از
نیروی انسانی و وسایل کار و بدون بکارگیری مواد اولیه قابل مالحظه انجام میگیرد .مانند
هتلداری ،حمل و نقل ،انبارداری ،خدمات حرفهای ،بهداشتی و درمانی ،خدمات فرهنگی و ...
فعالیتهای ذیل تحت این سرفصل ها طبقهبندی میشوند:
الف -خدمات آموزشی و فرهنگی
ب -خدمات عمومی مرتبط با سالمت (پزشکی و بهداشتی) و مددکاری اجتماعی
پ -خدمات حرفهای ،علمی ،فنی و کارشناسی:
شامل خدمات محاسبات فنی ،طراحی ،معماری ،حسابداری ،حسابرسی ،ارزیابی اموال
منقول و غیرمنقول و...
ت -خدمات مالی و بیمه:
شامل خدمات ارائه شده از سوی موسسات پولی (بانکی) و مالی و بیمه
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ث -خدمات حقوقی
ج -خدمات هنری ،سرگرمی و تفریحی
چ -خدمات انبارداری
ح -سردخانه
خ -مسافرخانه
د -خدمات تبلیغاتی ،اطالعاتی و ارتباطی
ذ -هتل داری
ر -رستورانها و غذاخوریها
ز -خدمات حمل و نقل:
شامل خدمات حمل و نقل دریائی ،هوائی ،ریلی و زمینی اعم از برون شهری و درون
شهری
ژ -خدمات حقالعملکاری و پیمانکاری
س -گرمابه داری
ش -لباسشویی
ص -خدمات امالك و مستغالت:
شامل اجاره دادن و بهرهبرداری از ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی و فعالیت
دالالن واحدهایی که شغل آنها اجاره دادن ،خرید و فروش و یا قیمتگذاری امالك و
مستغالت است.
ض -تعمیرات مسکن و ساختمان و بازسازی آنها
ط -خرید محل کار طبق ضوابط و مقررات
ظ -خدمات بازرگانی:
شامل کرایه دادن وسائط حمل و نقل و ماشینآالت و وسائل کار

53

ع -سایر فعالیتهای خدماتی نظیر توزیع گاز با استفاده از وسائل حمل و نقل ،توزیع آب و
برق  ،مدیریت پسماند ،فاضالب و فعالیتهای تصفیه و...
 فهرست زير بخش هاي اقتصادي که در اين بخش توضيح داده شد در فصل چهارم از
بخش چهارم بخشنامه  13ب (شهريور ماه  )3186با عنوان جداول پيوست درج
گرديده است .

کاربرد معامالت موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا درفعاليتهاي مختلف اقتصادي
در قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطای تسهیالت اعتباری با استفاده از ابزارهای مختلف
معامالتی صورت میگیرد ،به همین علت ضروری است کاربرد هریک از معامالت دقیقاً شناخته
و متناسب با مورد معامله مورد نظر ،از مناسبترین ابزار مربوطه استفاده گردد.
لذا برای اطالع از چگونگی کاربرد هریک از انواع ابزارهای معامالتی مندرج در قانون
مزبور در فعالیتهای مختلف تولیدی ،بازرگانی ،خدماتی ،مسکن ،ساختمان و صادرات کاربرد
آنها در جداول شماره ( )3و ( )8نشان داده میشود.
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جدول شماره (:)3
كاربرد ابزارهاي تسهيالت اعتباري و معامالت مبتني بر قانون عمليات بانكي بدون
ربا در فعاليتهاي مختلف اقتصادي
فعاليتهاياقتصادي
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صنعت

معدن

كشاورزي

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*
*

4
3
1
1
2
9
31
33
38
31
34
33
31

فروش اقساطی مواد اولیه لوازم
یدکی و ابزارکار
فروش اقساطی وسائل تولید ماشینآالت و
تاسیسات کاالی بادوام و خودرو

فروش اقساطی مسکن
اجارهبشرطتملیکاموالمنقولوغیرمنقول
سلف (پیشخریدمحصوالتواحدهایتولیدی)

جعاله
سرمایهگذاری مستقیم
مشارکت حقوقی
قرضالحسنه اعطایی
مزارعه
مساقات
خرید دین
مرابحه
استصناع
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مسكن

1

مشارکت مدنی

ساختمان و

داخلي

صادرات

3
8

واردات

*

انواعمعامالتاسالمي
مضاربه

بازرگاني
بخش

خدمات

بخش

خصوصي عمومي

جدول شماره (:)1
كاربرد انواع ابزارهاي تسهيالت اعتباري و معامالت مبتني بر قانون عمليات بانكي بدون ربا در فعاليت
هاي مختلف اقتصادي «براساس مصوبات و دستورالعمل اجرايي موجود»
شرح معامالت

انواع معامالت و ابزار اعطاي تسهيالت اعتباري بانكداري بدون ربا در ايران
كوتاهمدت تا يكسال (سرمايه در

فعاليتهاي اقتصادي

صنعت
 -3تولیدی

معدن
کشاورزی

 -8بازرگانی

داخلی
واردات
صادرات

 -1خدماتی

 -4مسکن و ساختمان

 -3رفع احتیاجات ضروری
(فعالیت غیرانتفاعی)

گردش)
 -3مشارکت مدنی
 -8جعاله
 -1فروش اقساطی مواد اولیه و لوازم یدکی
 -4قرضالحسنه
 -3معامالت سلف (فروش نسیه)
 -1مزارعه (فقط در کشاورزی)
 -1مساقات (فقط در کشاورزی)
 -2خرید دین
 -9مرابحه
 -31استصناع
 -3مشارکت مدنی
 -8مضاربه
 -1جعاله
 -3خرید دین
 -1مرابحه
 -3مشارکت مدنی
 -8جعاله
 -1خرید دین
 -4فروشاقساطیمواداولیه،لوازم یدکی،ابزارکار
 -3مرابحه

 -3مشارکت مدنی
 -8جعاله
 -1مرابحه

قرضالحسنه
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بيش از يكسال (هزينههاي
سرمايهاي)
 -3مشارکت مدنی
 -8جعاله
 -1فروشاقساطیماشینآالتوتاسیساتووسایلکار
 -4قرضالحسنه
 -3اجاره بشرط تملیک
 -1سرمایهگذاری مستقیم
 -1مشارکت حقوقی
 -2مرابحه
 -9استصناع
 -3مشارکت حقوقی
 -8مرابحه

 -3مشارکت مدنی
 -8جعاله
 -1اجاره بشرط تملیک
 -4فروشاقساطی ماشینآالت و تاسیسات و
وسایلکار ،کاالهای بادوام و خودرو
 -1مشارکت حقوقی
 -1مرابحه
 -3مشارکت مدنی
 -8جعاله
 -1مشارکت حقوقی
 -4سرمایهگذاری مستقیم
 -3فروش اقساطی
 -1اجاره بشرط تملیک
 -2مرابحه
قرضالحسنه

سئواالت بخش پنجم

 -3بخش اقتصادی را تعریف کنید ،انواع آن را نام ببرید.
 -8بخشهای صنعت و خدمات را شرح دهید.
 -1فعالیت بخش بازرگانی را بنویسید.
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بخش ششم :اطالعات اعتباري مشتريان ،نحوه اخذ اطالعات و
تعيين عوامل اساسي حدمجازها
اطالعات اعتباري مشتريان
شرط الزم جهت اتخاذ تصمیم برای اعطای تسهیالت اعتباری به هر شخص متقاضی اعم از
حقیقی و یا حقوقی ،آگاهی کامل بانک از وضعیت اعتباری وی بوده و برای تعیین این منظور،
اولین اقدام ،کسب اطالعات و اخذ مدارك و مستندات ضروری از متقاضی برای احراز
صالحیت میباشد .بنابراین الزم است از جانب متصدیان امر نهایت دقت به کار گرفته شود تا
اطالعات مکتسبه از هرحیث جامع و کامل باشد تا وضع مالی ،معامالتی و اعتباری مشتریان را
به نحو صحیح نشان دهد.
متقاضيان تسهيالت بانك به دو دسته تقسيم ميگردند:
الف -مشتریان دائمی
ب -مشتریان غیردائمی
الف -مشتريان دائمي:
مشتریانی هستند که به اقتضاء فعالیت اقتصادی خود معموالً قسمتی از نیازهای مالی خود را
اعم از فعالیتهای بازرگانی ،خدماتی و تولیدی (کشاوزی ،صنعت ،معدن و ساختمان) با استفاده از
تسهیالت اعطایی بانک مرتفع میکنند .این گونه مشتریان معموالً به دفعات از تسهیالت بانک
استفاده مینمایند.

ب -مشتريان غير دائمي:
به آن دسته از متقاضیان و استفاده کنندگان تسهیالت اعطائی اتالق میشود که معموالً
برای رفع نیازهای مقطعی خود از تسهیالت بانک استفاده میکنند .مانند متقاضیان وام قرض
الحسنه ،انواع تسهیالت انفرادی و تعمیرات مسکن و . . . .
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باتوجه به دسته بندی فوق ،جهت اعطای تسهیالت دو نوع پرونده معامالتی شامل «پرونده
عمومی» و «پرونده معامالتی» برای مشتریان دائمی تشکیل میگردد .کلیه مدارك و مستندات
که جهت تداوم فعالیتها و اعطای تسهیالت اعتباری با مشتری ضروری است و اخذ آن برای
انعقاد یک قرارداد یا قراردادهای متعدد مشترك بوده و برای ادامه همکاری و انجام معامالت
آتی نگهداری آنها الزم میباشد ،در پرونده عمومی مشترك ضبط و نگهداری میشود.
مدارك و مستنداتی که جهت انعقاد قراردادها در معامالت مختلف مشترك نبوده و صرفاً
مربوط به انجام یک معامله خاص میباشد و با واریز و تسویه آن معامله یا قرارداد ،آن مدارك
و مستندات در سایر قراردادها و معامالت بیاثر و فاقد کاربرد میباشد در پرونده معامالتی
مشتریان ضبط و نگهداری میگردد.
الزم به ذکر است درخصوص مشتریان غیردائمی تنها به تهیهپرونده معامالتی استناد
میشود.
عمدهترین مدارك و مستندات الزم برای نگهداری در پرونده عمومی مشتریان اعتباری
حسب مورد عبارتند از:
 -3برگ درخواست متقاضی
 -8پرسشنامه نمونه  211برای اشخاص حقیقی و نمونه  213برای اشخاص حقوقی
 -1تصویر مصدق صفحات شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی متقاضی و اعضاء هیأت
مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی
 -4یکقطعه آخرین عکس متقاضی و اعضاء هیأت مدیره
 -3اوراق اطالعات اخذ شده درباره متقاضی (اخذ گزارشهای اعتبارسنجی از مراجع و
ادارات ذیربط)
 -1تصویرکامل اسنادمالکیت اموال غیرمنقول متقاضی که با اصل آن اسناد مطابقت
دادهشده باشد.

61

 -1تصویر مدارك مربوط به مجوزهای قانونی (پروانه کسب ،پروانه تأسیس ،پروانه
بهرهبرداری و ) . . .
 -2تصویر اسناد مالکیت یا قرارداد اجاره محل کار و یا کارخانه
 -9آخرین صورتمجلس ارزیابی وثائق و اموال منقول و غیرمنقول متقاضی
 -31بیمه نامه وثائق و یا اموال موضوع تسهیالت به نام و به نفع بانک
 -33اصل برگ امضاءمسلمالصدور 3از متقاضی و . . . .
 -38تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر ثبت شرکتها
 -31روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها
 -34روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات در اساسنامه و سرمایه شرکت و تغییرات
مربوط به انتخاب هیأت مدیره و امضاء داران شرکت
 -33اظهارنامه مالیاتی ممهور به مهر ادارهدارایی محل مربوط به ماده  321قانون مالیاتهای
مستقیم
 -31صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال گذشته اشخاص
 -31استعالم از چکهای برگشتی و تعهدات مشتری
 -32دریافت شناسه ملی و کد اقتصادی اشخاص حقوقی
 -39سایر مدارك و مستنداتی که به اقتضاء شرایط مشتری و نوع معامله متفاوت باشد.

 )3امضاء مسلمالصدور به امضائی گفته میشود که نزد مراجع صالحیتدار قانونی (دفترخانه اسناد رسمی) اخذ شده باشد تا امضاکننده
آن نتواند انکارنماید و چون در معامالت بانک با مشتریان بسیاری از اسناد خصوصاً قراردادهای عادی اعطای تسهیالت که غالباً در
حکم اسناد الزماالجرا محسوب میشوند در محل شعبه به امضاء مشتری می رسند ،لذا باید شعب اعطاکننده تسهیالت به استثناء موارد
پرداخت قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری ،جعاله تعمیرمسکن و جعاله رفع احتباجات ضروری ،خرید لوازم منزل ،خرید اتومبیل
(که احراز هویت متقاضی تسهیالت و عنداللزوم ضامنین آنها توسط مسئولین واحد صورت میپذیرد) از مشتری نمونه امضائی را
که در دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد اخذ و در سوابق مربوطه ضبط و نگهداری نمایند .ضمناً در هر زمان که قرارداد عادی با
مشتری منعقد می شود ،مشتری قرارداد را در حضور یکی از مسئولین شعبه در امور معامالت و با همان امضائی که نمونه آن گواهی
شده و در سوابق وی موجود میباشد امضاء می نماید .در مواقعی که مشتری با بانک قرارداد ثبتی در دفتر اسنادرسمی منعقد نموده
باشد وجود همان قرارداد و نمونه امضاء ذیل آن کفایت میکند و نیازی به اخذ امضاء مسلمالصدور نمیباشد.
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عمدهترينمداركومستنداتيکهدرپروندهمعامالتيمشتريانضبطونگهداريميشوند:
 -3برگ درخواست تسهیالت اعطائی ،پیشفاکتور کاالی مورد نظر متقاضی
 -8صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات
 -1برگ اطالعات مربوط به تولیدکننده یا فروشنده کاالی موضوع انجام معامله
 -4فرم  231کمیته معامالت
 -3قرارداد انجام معامله و اعطاء تسهیالت
 -1اسناد انتظامی قرارداد و وثائق و تضمینات
 -1اصل یا تصویر سایر مدارك و مجوزاتی که به اقتضاء معامله اخذ و نگهداری آنها
ضروری است.

نحوه اخذ اطالعات
در مورد آن دسته از مشتریان بانک که جهت دریافت تسهیالت به یکی از واحدها مراجعه
مینمایند مسئولین واحدها میتوانند تا حدود اختیارات تفویضی رأساً اطالعات الزم را روی فرم
نمونه  027درج و همراه با مدارك مربوط در پرونده مشتری ضبط نمایند .درخصوص سایر
مشتریان که تقاضای آنها بیشتر از حدود اختیارات واحدها می باشد واحدها با تکمیل فرم نمونه
 111از اداره امور یا طریق اداره کل اعتبارات  ،اطالعات الزم را کسب مینمایند .کسب
اطالعات مجدد هر  1ماه یکبار باید از وضعیت دریافتکنندگان تسهیالت صورتگیرد .اصلح
است واحدها قبل از اتمام  1ماه ،نسبت به اخذ اطالعات جدید اقدام نموده تا در صورت تقاضای
مشتری ،آمادگی الزم برای اعطای تسهیالت داشته باشند( .اخذ اطالعات مشمول اخذ هزینه بر
اساس مقررات مربوطه میباشد)
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عوامل اساسي تعيين حد اعتباري متقاضيان تسهيالت /تعهدات
در تعیین و تشخیص حد اعتباری متقاضیان تسهیالت ،عوامل متعددی میتواند مالك عمل
قرارگیرد که به ترتیب درجه اهمیت ،پنج عامل مهم «شخصیت» «ظرفیت» «سرمایه» و
«وثیقه» و «شرایط اقتصادی» که مربوط به اصول کلی تعیین اعتبار متقاضیان است ،مختصراً
بشرح ذیل تشریح میگردد:
 -3شخصيت
خصائص و ویژگیهای فردی و حسن شهرت متقاضی تسهیالت اعتباری ،اولین و مهمترین
عاملی است که باید مورد توجه قرارگیرد .اعتبار و خوشنامی مشتری از نظر روابط اجتماعی و
تجاری و تقید و پایبندی وی به ایفای تعهدات باید برای واحدها مسلم باشد .در بررسی
شخصیت متقاضی (و درخصوص شرکتها بررسی شخصیت مدیران آنها) تمایل و اراده ایشان به
بازپرداخت تسهیالت اعتباری و بدهیهای بانکی بدقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار
میگیرد  ،نه قدرت و توانایی وی در بازپرداخت بدهی .همچنین تجربه کاری و تجاری متقاضی
و چگونگی بازپرداخت مطالبات در گذشته و حال مورد توجه قرارگیرد.
 -1ظرفيت
منظور از ظرفیت قدرت و توان عملی متقاضی در بکارگیری و بهرهبرداری صحیح و
منطقی از منابع و کسب سود از امکانات واحد اقتصادی خود میباشد.
مهمترین ابزار تشخیص و تعیین ظرفیت هر واحد اقتصادی صورتهای مالی شامل حسابهای
عملکرد و سود و زیان و ترازنامه و صورت منابع و مصارف آنها است.
استخراج نسبتهای مالی شامل نسبتهای نقدینگی ،فعالیت ،اهرمی ،مالکیت و سودآوری هر
واحد تولیدی یا بازرگانی و یا خدماتی متقاضی و روند تغییرات وضع مالی وی در سه دوره مالی
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گذشته مورد توجه قرارگرفته و با عنایت به نتایج حاصله از بررسی و تجزیه و تحلیل نسبتهای
مالی درخصوص قدرت بازپرداخت تسهیالت مورد درخواست او میتوان قضاوت نمود.
 -1سرمايه
سومین عامل اساسی تعیین حد اعتباری متقاضیان تسهیالت ،سرمایه و یا بطور دقیقتر
امکانات مالی مشتری در فعالیت مورد نظر به منظور بکارگیری تسهیالت بانک در آن فعالیت
اقتصادی میباشد .در این بررسی باید مشخص شود که چه میزان از منابع متقاضی بصورت وام و
یا بدهی متعلق به دیگران است ونسبت مالکانه واحد متقاضی چه میزان است .بدیهی است هر
چه میزان مالکیت متقاضی برواحد متعلق به وی بیشتر و مبلغ بدهی او بهویژه بدهیهای آنی و
کوتاهمدت کمتر باشد ،حصول اطمینان نسبت به برگشت منابع بانک نیز بیشترخواهد بود.
 -4وثيقه
وثیقه به منظور حصول اطمینان و بمنظور تأمین استحکام معامله و حسن ایفای تعهدات و
نهایتاً کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیالت اعطایی اخذ میگردد.
بنابراین چنانچه در بررسی شخصیت ،ظرفیت و سرمایه متقاضی نتایج مطلوب و اطمینان
بخش حاصلنشود ،عامل وثیقه (اعم از اموال منقول وغیرمنقول) مورد توجه خاص قرار
میگیرد .در هر صورت واحدها میبایست هنگامی به اعطای تسهیالت مبادرت ورزند که از
متقاضی وثیقه و تضمینات کامالً معتبر وکافی اخذ نموده باشند.
 -3شرايط اقتصادي
شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه نظیر تورم ،رکود ،رونق ،برحسب مورد زمینهساز اعمال
متفاوت سیاستهای پولی بانک مرکزی شده و ممکن است باعث ایجاد محدودیت و یا افزایش
میزان اعطای تسهیالت و تعیین حد اعتباری اشخاص حقیقی و یا حقوقی گردد.
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سئواالت بخش ششم
 -3هدف از اخذ اطالعات اعتباری از مشتریان چیست؟
 -8مشتریان به چند دسته تقسیم میشوند؟ توضیح دهید.
 -1از مدارك اساسی پروندههای معامالتی و عمومی مشتریان ،چهار مورد را نام ببرید.
 -4عوامل اساسی تعیین حد مجاز متقاضیان تسهیالت اعتباری را بنویسید.
 -3شخصیت ،ظرفیت ،سرمایه و وثیقه را شرح دهید.
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بخش هفتم :وثائق و تضمينات ،ارزيابي و بيمه اموال
وثائق و تضمينات
تعريف :وثیقه در لغت عمدتاً به معنی عبارت زیر میباشد:
محکم ،استوار . . . ،و آنچه عهد و پیمان را استوار میسازد .تأمین یا پوششهایی که
برای حسن اجرای تعهدات داده میشود  . . .اطمینانی که برای ایفای تعهدات داده میشود.
وثائق و تضمینات در معامالت و تسهیالت اعتباری به مفهوم عام و به طور کلی عبارتند از
تأمین کافی بمنظور حصول اطمینان از حسن ایفای تعهدات مشتری و نهایتاً بازپرداخت مطالبات
بانک.

الف -وثائق:
وثایق اموالی هستند که مشتری یا وثیقهگذار بمنظور تضمین و تأمین تعهدات خود یا
دیگری در قبال بانک ،آن اموال را در رهن بانک قرار میدهد.

ب -اسناد تضميني:
اسناد تضمینی اسنادی هستند که بانک میتواند به استناد آنها بدهکار و ضامن یا ضامنین را
از طریق مراجع ذیصالح ملزم به ایفای تعهدات نموده و مطالبات و حقوق خود را از بدهکار و
ضامن یا ضامنین وی مطالبه و وصول نماید.
انواع وثایق و تضمینات قابل قبول واحدها جهت اعطای تسهیالت اعتباری به مشتریان
بشرح ذیل میباشد:
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انواع وثایق و تضمینات قابل قبول واحدها جهت ایجاد تعهدات  /اعطای تسهیالت اعتباری به
مشتریان بشرح زیر میباشد:
-3اموال غیرمنقول

انواع وثایق
-8اموال منقول

انواع وثایق

-3اموال غیرمنقول ثبت شده
-8ماشینآالت ،وسائل تولید و تاسیسات منصوب
در کارخانه یا محل کار

-3انواع سپرده سرمایهگذاری بلند مدت و کوتاه
مدت (ارزی و ریالی)
-8سپرده قرضالحسنه جاری و پسانداز
-1انواع کاالی رهنی امانی
-4انواع کاالی زیر کلید بانک

و تضمینات
-3ضمانتنامه بانکهای داخلی
 -8ضمانتنامه بانکهای خارجی

انواع اسناد
تضمینی

-1انواع اوراق بهادار
-4قبوض انبارهای عمومی
-3سفته به تعهد مشتری و تعهد تضامنی شخص یا اشخاص ثالث
-1قرارداد ثبتی یا عادی متضمن تعهد یا ضمانت شخص یا اشخاص ثالث
-1تعهدنامه شماره 248

تذکر :ارزش ،استحکام و کاربرد هر یک از وثایق و تضمینات فوقالذکر ،با توجه به شرایط
و مالحظات اقتصادی ،اجتماعی ،قضائی و همچنین ماهیت معامالت متفاوت بوده و الزم است
واحدها به هنگام اخذ وثایق و تضمینات به این مهم توجه کافی داشته باشند و برای حفظ منافع
بانک و حسن انجام تعهدات و اجرای قراردادهای منعقده با مشتریان در امر اعطای تسهیالت
اعتباری از یک یا ترکیبی از وثایق و تضمینات معتبر و مورد قبول استفاده نمایند.
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از نظر معامالتی ترهین وثائق نسبت به اخذ اسناد تضمینی ارجحیت دارد زیرا وصول
مطالبات و استیفای حقوق بانک با استفاده از وثایق مطمئن تر است.
اخذ هرگونه اسناد از مشتری اعم از اسناد تجاری ،قراردادهای عادی و ثبتی که صرفاً
متضمن تعهد مشتری بوده و در آن وثیقه ،تضمین ،تعهد شخص یا اشخاص ثالث پیش بینی نشده
باشد ،تضمین تلقی نمیشود و اقدام به استناد چنین اسنادی مستلزم معرفی اموال قابل توقیف
مشتری است که در صورت فقدان مال قابل توقیف ،اسناد مذکور برای استیفای حقوق بانک
کفایت نمینماید .درخصوص تعهد شخص یا اشخاص ثالث نیز واحد پرداختکننده تسهیالت
بایستی به تمکن مالی متعهد یا متعهدین توجه داشته باشد.
وفق ماده  33اصالحی قانون عملیاتبانکیبدونربا باقید توافقطرفین درمتن آن در خصوص
الزماالجرا بودن قرارداد ،در حکم اسناد الزماالجرا محسوب میشود و وصول مطالبات به استناد
آنها ازطریق اجرای ثبت وتوقیف اموالمتعهد یاضامنین به استثنایمستثنیاتدین مقدور میباشد.

 -3رهن اموال غيرمنقول و منقول
ممکن است تسهیالت در قبال رهن اموال غیرمنقول متعلق به تسهیالت گیرنده یا شخص ثالث
اعطا گردد دراین صورت الزم است براساس دستورالعمل  2ب از قراردادهای رهنی و با ضرایب
ترهین مربوطه در دستورالعمل اجرایی  33ب استفاده شود.

نكاتي که هنگام ترهين اموال غيرمنقول بايستي رعايت گردد:
الف -برای صرفه جوئی در وقت و هزینههای قانونی ترهین اموال غیرمنقول ،واحدها باید
تالش نمایند که اینگونه اموال و متعلقات مربوط را بر اساس طرح قراردادهای سری ( 4111با
اطالع و رضایت وثیقهگذار) حداقل برای مدت ده سال به رهن بانک درآورند.
ب -طبق ماده  8آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری ،رهن اراضی مشمول قانون مذکور
که به موجب اوراق واگذاری به اشخاص واگذار شده باشد ،به عنوان وثیقه تسهیالت اعطائی
مسکن بالمانع میباشد .چنانچه برای قطعات زمین واگذاری صورتمجلس تفکیکی صادر نشده
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باشد ،ثبت سند رهنی نسبت به آن بایستی با حضور و امضای نماینده زمین شهری در دفتر اسناد
رسمی صورت گیرد.
پ -رهن گرفتن امالك مشاع کشاورزی که به عنوان محل اجرای طرح معرفی شود و
متصرف مالک قانونی سهم مشاعی باشد که قبالً در اجرای قانون اصالحات اراضی به وی یا
مالک قبلی واگذار و نقل و انتقاالت بعدی آن هم مورد موافقت مراجع قانونی (اداره کشاورزی
ـ هیئت  1نفره) قرارگرفته باشد نیز بالمانع است.

3

ت -اراضی واقع در شهرك های صنعتی براساس مندرجات نامه عمومی شماره
/91/1131/13/44881ب مورخ  3191/11/31اداره کل سازمان و روش ها به عنوان بخشی از
وثایق و تضمینات قابل قبول هستند.
هنگامی که در یک قرارداد بیش از یک ملک غیرمنقول به رهن گرفته میشود بهتر است
مبلغ قرارداد به نسبت ارزش هر یک از وثائق تقسیم و بعد از شرح همان وثیقه عبارت ذیل را
تکمیل و در قرارداد قید نمایند.
«مورد رهن فوق درقبال مبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ریال از
تسهیالت و تعهدات موضوع این قرارداد به عالوه سود و هزینهها و خسارات متعلقه در رهن
بانک قرار گرفت» .
ث -تعويض يا کاهش وثيقه
هرگاه مشتری طی مدت قرارداد بخواهد یک یا چند مورد از وثائق قرارداد رهنی را آزاد و
به جای آنها امالك غیرمنقول دیگری را در رهن قرار دهد شعبه طرف مراجعه میتواند تقاضای
مشتری را بپذیرد ،مشروط براینکه مشتری فاقد بدهی معوق بوده و با ارزیابیامالك معرفیشده
جدید ،مشخصشود که آن امالك حداقل معادل وثیقه قبلی ارزیابی شده و شرایط الزم برای
جانشین شدن وثائق قبلی را دارد.

 3دستورالعمل شماره  21312مورخ  21/3/89اداره کل اعتبارات
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برای تعویض وثائق قراردادهای رهنی الزم است از فرم قراردادهای تعویض وثیقه که
توسط اداره کل حقوقی تهیه شده استفاده شود.
هرگاه مشتری بخواهد بعضی از وثائق خود را در طی مدت قرارداد در قبال پرداخت
قسمتی از مطالبات بانک به همان نسبت آزاد نماید ،باید مبلغ قرارداد رهنی معادل مبلغ پرداختی
کاهش یابد و از وثائق مورد نظر فکرهنشود .کاهش وثیقه و کاهش مبلغ قرارداد بایستی در
دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

نكات قابل توجه در تنظيم قراردادهاي ثبتي:
الف -هنگام تنظیم قراردادهائی که موارد وثیقه آن اموال غیرمنقول است ،دفتر اسناد رسمی
ثبت کننده قرارداد بایستی از مراجع قانونی به شرح ذیل استعالم و شماره پاسخ استعالم را در
موارد  3و  8در قرارداد قید نماید:
 -3از ثبت اسناد محل نسبت به کلیه امالك غیرمنقول
 -8عالوه بر ثبت محل از جهاد کشاورزی و هیئت هفت نفره نسبت به امالك کشاورزی
-1

از شهرداری یا بخشداری مربوط در مورد امالك شهری ،به این منظور که
مشخصگردد ملک در معرض توسعه معبر یا خیابان یا داخل طرح دیگری نباشد.

عالوه بر پاسخ استعالمهای فوقاالشعار در قرارداد بایستی شماره گواهیها و مفاصاحسابهای
ذیل نیز درجشود:
 -3شماره مفاصا حساب تأمین اجتماعی درخصوص محل کارگاهها و کارخانجات
 -8شماره مفاصاحساب شهرداری نسبت به تمام امالك شهری
 -1گواهی پایان کار نسبت به تمام امالك شهری
 -4مفاصاحساب دارائی نسبت به تمام امالك شهری
 -3ارائه گواهی وزارت راه و ترابری دایر بر آنکه ملک در حریم جاده قرار ندارد.
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ب -در مواردی که عالوه بر محل کارخانه یا کارگاه ،ماشینآالت و وسایل موجود در آن
وسائط نقلیه نیز به رهن گرفته میشود ،مشخصات ماشینآالت و وسایل و ریز آنها نیز بایستی
در قرارداد رهنی قید شود.

 -1سپرده سرمايهگذاري بلندمدت
صاحب سپرده سرمایهگذاری میتواند سپرده سرمایهگذاری بلندمدت ،صادره شعب بانک
ملی ایران را به عنوان تضمین بدهیهای خود و یا شخص ثالث (حقیقی یا حقوقی) به وثیقه
بانک درآورد و حسب مورد خود یا شخص ثالث تا  %91اصل مبلغ سپرده و در صورت عدم
دریافت سود تا  %311مبلغ سپرده از تسهیالت اعتباری یا ضمانتنامه با رعایت ضوابط مربوطه
بانک استفاده نماید.
در این صورت صاحب سپرده سرمایهگذاری بلندمدت اصل برگ سپرده خود را پس از
ظهرنویسی به انضمام تعهدنامه به شرح ذیل به بانک تسلیم مینماید:
« بانک ملی ایران -شعبه وجه این سپرده وثیقه تعهدات اینجانب /

آقای  /خانم
شرکت

فرزند

شماره شناسنامه

صادره

نوع شرکت

شماره ثبت

محل ثبت
در قبال بانک ملی ایران

به نشانی

میباشد و بانکملیایران حق دارد به تشخیص خود هر زمان وجه آن را بابت حقوق و مطالبات خود
رأساً برداشت نماید .پرداخت وجه آن نیز منوط به موافقت بانک ملی ایران میباشد» .
شعبه نیز پس از انجام بررسیهای الزم و تطبیق نمونه امضاء صاحب سپرده با امضاء
مسلمالصدور وی قرارداد عادی نمونه  4118را در سه نسخه تنظیم و پس از الصاق تمبر به هزینه
مشتری در حساب انتظامی و زیر کلید نگهداری مینماید.
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 -1سپرده سرمايهگذاري کوتاهمدت
ممکناست مشتری از بانک درخواست نماید که موجودی سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت
متعلق به خود یا شخصثالث را در قبال تعهدات قبلی و یا تسهیالتی که بعداً استفاده خواهدنمود،
به عنوان تضمین و وثیقه به بانک بسپارد و در این صورت صاحب سپرده میتواند تا  %21اصل
مبلغ سپرده از تسهیالت اعتباری بانک استفادهنماید و برای این منظور دفترچه خود را به ضمیمه
تعهدنامهای به شرح ذیل تسلیم مینماید:
« بانک ملی ایران -شعبه

آقای  /خانم

اینجانب /

فرزند

شرکت

شماره شناسنامه

صادره

شماره ثبت

محل ثبت

به نشانی

با تسلیم دفترچه حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت به شماره
مبلغ

و با موجودی به

ریال به ضمیمه این نامه درخواست مینمایم که بانک موجودی حساب مذکور را به
شرکت

عنوان تضمین و وثیقه تعهدات اینجانب آقای /خانم

قبول نماید و بدینوسیله بصورت غیرقابل عدول و بشرح قراردادی که با بانک منعقد خواهدشد ،به تشخیص خود
از موجودی حساب مذکور حقوق و مطالبات خود را رأساً برداشت نماید» .

شعبه پس از انجام بررسیهای الزم وتطبیق امضای صاحب سپرده همانند سپرده
سرمایهگذاری بلندمدت اقداممینماید.

 -4سپرده سرمايهگذاري مدتدار ،قرضالحسنه جاري و پسانداز ارزي
مشتریان میتوانند با ارائه درخواست کتبی ازمانده حسابهای ارزی بهعنوان سپرده و وثیقه
برای انواع خدمات بانکی استفاده نمایند .بدینمنظور مبنای محاسبه از محل مسدودکردن
حسابهای فوق معادل  %91ریالی ارزهای معتبراست.
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 -3اوراق مشارکت
اوراق مشارکت همانند سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت میتوانند بهعنوان تضمین ،ضبط
و نگهداری شوند .درحال حاضر درصورت پرداخت کوپن اوراق مشارکت با معادل  %91اصل
مبلغ اوراق مربوطه و درصورت عدم پرداخت کوپن تا  %311اصل مبلغ اوراق مزبور با رعایت
سایر ضوابط میتواند به عنوان تضمین مورد استفاده واقع گردد.

 -6انواع کاالي رهني اماني
بانک ممکن است پس از رهن اموال منقول آنها را به امانت در اختیار مشتری قراردهد ،در
چنین مواردی از طرح قرارداد نمونههای شماره  4133برای قراردادهای عادی و  4131برای
انعقاد قراردادهای ثبتی استفاده میشود .به عنوان مثال ماشینآالت کارخانجات.

 -1کاالهاي زيرکليد
بانک اموالمنقولی را به رهنمیگیردکه فاسدشدنی نبوده و قابلیت مصرف و بهکارگیری و
استفاده از آنها برای مدت قابل پیشبینی تا استیفایمطالبات بانک ،وجودداشتهباشد .رهن اموال
منقول هم به صورت عادی و هم به صورت ثبتی معتبرمیباشد .در چنین مواردی غالباً بانک
اموال مورد رهن را در محل معینی زیرکلید قرار میدهد .با رهن اموال و زیرکلید گرفتن آنها
عمالً وثائق و هرگونه تغییری در محل استقرار آنها در اختیار بانک خواهدبود.

 -9ضمانت نامه بانكهاي داخلي و معتبر خارجي
چنانچه مشتری از بانک تقاضا نماید در قبال تعهدات خود ضمانت نامه بانکهای داخلی و یا
معتبر خارجی به بانک بسپارد واحدها میتوانند ضمانت نامههای مذکور را حداقل معادل 311
درصد تسهیالت اعتباری مورد تقاضا یا تعهدات مشتری قبول نمایند.
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بدیهی است سررسید تسهیالت اعطائی یا تعهدات مشتری بایستی قبل از سررسید
ضمانتنامه باشد .الزم به ذکراست که صدور ضمانتنامه واحدهای یک بانک به نفع یکدیگر
قابل قبول نمیباشد.

 -8قبوض انبارهاي عمومي
درمواردی که مشتری درقبال تعهدات خود به بانک درخواست ارائه قبوض انبارهای
عمومی را داشته باشد ،شعبه مجاز است بانظر اداره مرکزی تسهیالتی تامبلغ  %31ارزش کاالی
موضوع قبوض موردبحث در اختیار مشتری قراردهد.

 -31سفتههاي تضميني
هرگاه مشتری از بانک درخواست استفاده از تسهیالت در قبال سفتههای تضمینی نماید
شعبه میتواند حداقل معادل  311درصد مبلغ تسهیالت یا تعهدات قبلی مشتری ،سفته به حواله
کرد بانک ملی ایران با تعهد و تضمین شخص یا اشخاص معتبر و مورد قبول شعبه با شناسایی
اموال آنها از مشتری اخذ نماید .تسهیالت با درج عبارت « اینجانب /اینجانبان /این شرکت
پرداخت وجه این سفته را در سررسید و یا غیر اعطابه با متعهد منفرداً و متضامناً قبول و تعهد
مینمایم /مینمائیم /مینماید» در ظهر سفته و امضاء آن به شعبه تسلیم نماید .اصلح است سفته
های تضمینی با رعایت ضوابط مربوطه به صورت عندالمطالبه اخذشود.

 -33سفتهجنسي با تعهد تضامني شخص يا اشخاص ثالث
در مواقعی که مشتری از بانک درخواست نماید که از تسهیالت بانک در قبال سفتههای
جنسی که از بابت معامالت انجام یافته تحصیل نموده است ،استفاده کند واحد طرف مراجعه
میتواند حداقل معادل  311درصد تسهیالت مورد تقاضا سفتههای جنسی معتبر که در وجه بانک
ظهرنویسی گردیده از مشتری اخذ نماید .سررسید این سفتهها نباید از سررسید قرارداد معامله
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مربوط تجاوزنماید .هرگاه وجه اینسفتهها قبلازسررسید ویا اقساط موضوع قرارداد وصولگردد،
در حساب بستانکاران موقت منظور و تا واریز تعهدات مشتری در حساب مذکور باقیمیماند.

 -31تعهدنامه 941
در مواردی که شرکتها یا اشخاص حقیقی که بطور غیررسمی با یکدیگر شریک هستند
متقاضی تسهیالت اعتباری باشند قبل از هرگونه معامله تعهد تضامنی (مطابق نمونه  )248برابر
حداکثر مجموعتسهیالتی کهممکناست بهمشتریاعطاءگردد از متقاضی و شریکغیررسمی وی
اخذشود.
تعهدنامه  248در دو نسخه تنظیم و باید به امضاء کلیه اعضاءهیئت مدیره یا شرکاء شرکت
رسانیده و صحت امضاء آن زیر تعهدنامه توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.
تعهدکنندگان باید شخصاً و بدون ذکر عبارت «ازطرف» تعهدنامه را امضاءنمایند.

ارزيابي اموال غيرمنقول و منقول
با توجه به آنکه ارزیابی از امالك و مستغالت که به عنوان وثایق معرفی میگردند ،نقش
بسزائی در حفظ منافع بانک دارند ،لذا بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق بانک الزم است
کارشناسان و ارزیابان مربوطه موارد ذیل را مدنظر قرارداده تا از بروز مشکالت آتی جلوگیری
بعمل آید.
الف -امالك موردترهين بايستي ششدانگ ،سهلالبيع ،مفروز ،بالمعارض و حتيالمقدور
شهري باشــد.
ب -مدارك مورد نياز:
 -3اصل سند یا اسناد مالکیت و تصاویر آنها
 -8گواهی پایان کار ساختمان و تصویر آن
 -1بنچاق یا برگ انتقال قطعی و تصویر مربوطه یا صورتمجلس تفکیکی
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 -4قبوض آب ،برق ،گاز ،تلفن و تصاویر آنها
 -3استعالم از شهرداری و مترو (به هنگام ترهین امالك مورد نیاز است)
 -1در خصوص ترهین کارخانجات و کارگاهها ،اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین
اجتماعی (درمورد کارگران) و مفاصا حساب دارائی الزامی است.
بدیهی است تصاویر اخذشده برابر با اصل شده و در سوابق نگهداری و اصل مدارك به
متقاضی اعاده میگردد.
پ -کنترل مدارك و بازديد از ملك
 -3ابتدا مفاد مدارك ارائه شده با یکدیگر کنترل و مقایسه گردیده ،در صورت مشاهده
هرگونه مغایرتی از ذینفع خواسته شود تا نسبت به رفع آن اقدام نماید (به عنوان مثال
مفاد سند مالکیت با پایان کار یا بنچاق مغایرت نداشته باشد) .
 -8کارشناس یا ارزیاب باید ضمن حضور در محل ملک ،موارد مندرج در مدارك ارائه
شده خصوصاً مفاد سند مالکیت را از نظر مساحت ،حدود اربعه و سایر مسائل با
وضعیت ملک مطابقت داده و در صورت وجود مغایرت از مالک خواسته شود با
مراجعه به اداره ثبت محل نسبت به تصحیح اسناد اقدام نماید( .رویت و مطابقت صفحه
توضیحات اسناد مالکیت نیز ضروری است) .
 -1برای امالکی که عرصه و اعیان آن در رهن بانک قرار میگیرد ذکر کلیه مشخصات
از جمله مساحت زمین میزان اعیانی با ذکر طبقات ،آب ،برق ،گاز و سایر مشخصات
مربوطه و مشخصات مندرج درسند مالکیت (شماره پالك فرعی ،اصلی ،شماره ثبت،
دفتر ،صفحه و بخش) الزامی است و در صورت هرگونه شبهه در مطابقت اسناد با
وضعیت ملک میتوان از اسناد مالکیت امالك مجاور استفاده نمود .ضمناً برای اسناد
قدیمی که فاقد متراژ میباشند ،الزم است نقشه ثبتی محل که موقعیت ملک در آن
مشخص شده باشد ،از اداره ثبت اخذ گردد.
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 -4برای ترهین آپارتمانها ،کنترل سند مالکیت در خصوص ملکی یا اوقافی بودن آن از
اهمیت خاصی برخوردار است (ارزش امالك اوقافی  %11امالك ملکی میباشد) ذکر
مشخصات برای این گونه امالك نیز الزامی است.
 -3برای امالکی که بصورت کارگاه یا کارخانه معرفی میگردند عالوه بر اخذ اطالعات
مندرج در بندهای فوق الزم است پروانه فعالیت و نوع کاربری ملک و فعال بودن
پروژه ،مورد بررسی قرارگیرد.
 -1در ارزیابی از امالکی که بصورت تجاری یا اداری و یا مختلط اداری تجاری یا
مسکونی تجاری معرفی میگردند ،حق کسب و پیشه یا سرقفلی کسر میگردد (اداری
 % 31و تجاری  %21ارزش آن کسر میشود).
توضيح :در صورتی که متقاضی با ارائه جواز کسب یا مدارکی دیگر اثبات نماید که
سرقفلی یا حق کسب و پیشه واگذار نگردیده و متعلق به خود وی میباشد ،ارزش
موارد مذکور نیز محاسبه و منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه نیز عالوه بر ملکیت
میتوان در رهن بانک قرارگیرد( .واحدها اجاره ترهین سرقفلی را نداشته و بایستی از
مرجع باالتر مصوبه اخذ نمایند)
 -1ترسیم کروکی کلیه امالکی که مورد ارزیابی قرار میگیرند ،از خیابان اصلی تا محل
ملک الزامی بوده و در صورت وجود مشخصه بارزی در محل که به شناسایی آن
کمک مینماید ذکر آن نیز الزم میباشد.
ت -ارزش گذاري
 -3برای ارزشگذاری هر پالك الزم است تحقیقات محلی از طریق مشاورین امالك ،افراد
و کسبه محلی مطلع صورت پذیرفته و در این رابطه صرفه و صالح بانک و وضعیت ملک و
سهلالبیع بودن آن مدنظر قرارگیرد.
 -8در تعیین ارزش واقعی ملک ،میزان مساحت ،موقعیت ملک ،امکانات ،دسترسیهای آن،
قدمت ساختمان ،امالك همجوار مالك عمل میباشد( .به عنوان مثال ملکی که در جنب
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مدرسه قرار دارد ارزش آن از ملک مشابه که این وضعیت را ندارد کمتر خواهدبود و یا
ملکی که دارای مساحت کمتری است نسبت به ملک با مساحت بیشتر ،دارای ارزش
بیشتری است چرا که فروش آن سهل تر است) .
ث -ضوابط ارزيابي
 -3ارزیابی عرصه و اعیان ،ماشینآالت و تأسیسات کارخانجات توسط کارشناسان اداره
کل ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان ،ادارات امور ،شعب مستقل و حسب مورد
کارشناسان رسمی دادگستری انجام میگیرد .بدیهی است هزینه کارشناسی به عهده
متقاضی خواهدبود.
 -8در تسهیالت مشارکت مدنی ساختمانی تعیین ارزش زمین و بنای احداث شده به عنوان
آورده غیرنقدی شریک در امر احداث بنا به قیمت روز توسط کارشناس بانک انجام
میگیرد.
 -1ارزیابی های مربوط به تسهیالت کارکنان بانک اعم از تسهیالت جدید یا مابه التفاوت
آنها توسط کارشناس اداره امور یا ارزیاب شعبه صورت میپذیرد.
 -4میزان ترهین اموال منقول و غیرمنقول و . . .

1

سقف پذیرش ارزش ارزیابی وثائق بابت ترهین ،با رعایت کلیه شرایط ،ضوابط و صرفه و
صالح بانک به شرح جدول ذیل قابل اعمال میباشند:

 1نامه شماره  93113مورخ  3193/1/31اداره کل سازمان و روشها
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موضوع ارزیابی

ارزیابی توسط کارشناسان  /ارزیابان بانک

ارزیابی توسط کارشناسان رسمی دادگستری

%311

%11

%23

%11

(سرقفلی و حق کسب و پیشه) +%31مالکیت %23

(سرقفلی و حق کسب و پیشه) +%31مالکیت %11

(حق کسب و پیشه  +مالکیت)%311

(حق کسب و پیشه  +مالکیت)%11

%91

%13

امالك مسکونی شهری
(عرصهواعیان)
امالك مسکونی
روستایی (عرصهواعیان)
امالك تجاری
(با مالکیت)
امالك با کاربری اداری
(عرصه و اعیان)
امالك موقوفه

نكات مهم:
 -3به منظور حفظ مصالح و منافع بانک ،نهایت دقت در انتخاب ارزیاب و یا کارشناس
بعمل آمده و شخصی که کامالً مورد اعتماد است برای این منظور در نظرگرفته و برای
اطمینان بیشتر تعهدنامه اخذ و در حساب انتظامی ثبت میگردد.
 -8نحوه تعیین مقاطع ارزیابی به منظور پرداخت مراحل تسهیالت اعطایی مصوب در
خصوص ساختمانهای در دست احداث اعم از مسکونی ،تجاری ،اداری ،خدماتی و ...
به شرح جدول زیر میباشد:
حق ارزیابی قابل دریافت از مشتریان و همچنین حق ارزیابی قابل پرداخت در وجه ارزیاب
بانک برای هر نوبت به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ میگردد( .تعرفه اخذ شود)
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ارزيابي وثائق تسهيالت اعطائي (اموال منقول و غيرمنقول)
ردیف

نرخ کارمزد

نوع خدمت

تا  84میلیون ریال مبلغ تسهیالت مقطوع  214.444ریال و غیرقابل برگشت

ارزیابی ماشینآالت منصوبه و کاال

از  414تا  144میلیون ریال

نسبت به مازاد  2/1در هزار

از  144میلیون ریال به باال

نسبت به مازاد  4در هزار

(نسبت به مبلغ تسهیالت اعطایی)

تا  14میلیون ریال مبلغ تسهیالت مقطوع  214.444ریال و غیرقابل برگشت

ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول

7

از  84تا  414میلیون ریال

نسبت به مازاد  1در هزار

ارزیابی امالك و ساختمان

از  14تا  144میلیون ریال

نسبت به مازاد  4/1در هزار

از  144میلیون ریال به باال

نسبت به مازاد  4در هزار

هزینه ارزیابی نوبتهای اضافی
ارزیابی و بازدید تسهیالت جعاله مسکن

برای هر نوبت  214.444ریال

مقطوع  244.444ریال
تا  24میلیون ریال مبلغ تسهیالت مقطوع  244.444ریال و غیرقابل برگشت

ارزیابی امالك مزروعی و باغات

از  24تا  144میلیون ریال
از  144میلیون تا یک میلیارد ریال

از یک میلیارد ریال به باال

نسبت به مازاد  4/1در هزار
نسبت به مازاد  4در هزار
نسبت به مازاد  4/1در هزار

تا یک میلیارد ریال نسبت به مبلغ تسهیالت  2/1در هزار
ارزیابی تسهیالت مشارکت مدنی از یک تا چهار میلیارد ریال نسبت به مازاد  4/1در هزار
از چهارمیلیارد ریال به باال نسبت به مازاد  4در هزار
مبلغ کارمزد بر مبنای مانده خالص تسهیالت اعطایی و مطابق با تعرفه کارمزد
درخواست مشتری جهت تعویض وثیقه
ارزیابی اموال

توجه  :با عنایت به اعالم نرخ کارمزدها توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به صورت
ساالنه از بخشنامه مربوطه استفاده شود.
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پرداخت حق ارزيابي به کارکنان بانك
الف -مبلغ ارزیابی قابل پرداخت برای هر نوبت ارزیابی:
مبلغ ارزيابي
تا  311.111.111ریال
از  311.111.113تا  111.111.111ریال
از  111.111.113تا  111.111.111ریال
از  111.111.113تا  3.111.111.111ریال
مبالغ بیش از  3.111.111.111ریال

حق ارزيابي قابل پرداخت
احداث وتکمیل ابنیه و
ماشینآالت و تأسیسات و اموال
ساختمان )ریال)
منقول)ریال)
81.111
11.111
11.111
31.111
31.111
21.111
21.111
381.111

1
معادل
8000

مبلغ ارزیابی

حداکثر تا مبلغ پانصد هزار ریال

1
معادل
11000

مبلغ ارزیابی

حداکثر تامبلغپانصدهزارریال

ب -سقف حق ارزیابی قابل پرداخت به ارزیاب:
رئیس و معاونین اداره مهندسی و امالك و معاونین ادارات امور شعب و حداکثر معادل یکماه حقوق
شعب ممتاز ،روسای شعب درجه ،3کارشناسان سطح ارشد ،یک و دو

بعالوه حقجذب ماهیانه

سایر ارزیابان

حــداکثر معــادل %31حقــوق
بعالوه حقجذب ماهیانه
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جدول تعیین مقاطع ارزیابی بمنظور پرداخت اقساط تسهیالت اعطائی مصوب درخصوص ساختمانهای
دردست احداث اعم از مسکونی -تجاری -اداری -خدماتی -مجتمع های کشاورزی و دامداری و
واحدها و کارخانجات صنعتی
مقاطع پیشرفت کار
مرحله اول

در مورد ساختمانهای با اسکلت

درمورد ساختمانهای با اسکلت

در مورد واحدهای مسکونی یک یا

فلزی

بتنی

دوطبقه بدون اسکلت

پس ازپایان پیکنی ـ پیسازی

پس ازپایان پیکنی ـ پیسازی

الف -برای واحدهای یک طبقه

2
و اجراء حدود
3

1
از اسکلت واجرای
3

از بتنریزی

اجرای عملیات پیکنی ـ پیسازی و
دیوارچینی تا زیر سقف مسکونی و

کل ساختمان و عایق کاری

سقفها و ستونهای کل ساختمان

پیها و دیوارهای همکف و یا

و عایقکاری پیها و دیوارهای

زیرزمین

همکف و یا زیرزمین

پس از تکمیل اسکلت و  %31از

پس از تکمیل اسکلت ـ %31

پسازتکمیل دیوارچینیها و پوشش

دیوارچینیها و تیغهبندیها و نصب

ازدیوارچینیها و تیغهبندیها و

سقفهاو  31%از تیغه بندی ها و نصب

پنجرهها وچارچوبهایفلزی دربها

نصب پنجرهها و چارچوبهای

پنجرهها و چارچوبهای فلزی دربها

عایقکاری پیها و دیوارها.
ب -برای واحدهای دوطبقه انجام
عملیات ردیف الف به اضافه اجرای
سقف طبقه همکف

مرحله دوم

فلزی دربها
در مورد کلیه ساختمانها اعم از اسکلت فلزی -اسکلت بتنی و واحدهای مسکونی یک یا دوطبقه و غیره

1

مرحله سوم

مرحله چهارم

پس از اتمام آجرکاریها ،گچ و خاك و تأسیسات شامل کانالهای کولر ،لوله کشیهای سرد و گرم و شوفاژ
و گاز فاضالب و لوله گذاری جهت سیمکشی برق و همچنین ایزوالسیون پشت بام و دورچینیها

پس از فرش نمودن موزائیک کفها ،قرنیز دور اتاقها ،سفیدکاری ها ،سقفهای کاذب ،کاشیکاریها،
ایزوالسیون و سرامیک کف سرویسها ،نصب پله ها و پنجرهها و دربها و اجرای  31%از نماسازی و محوطه
سازی ساختمان

1

در مورد واحدهای مسکونی انفرادی مراحل سوم و چهارم میتواند یکجا صورت گیرد و امر ارزیابی پیشرفت عملیات

ساختمانی اینگونه واحدها کالً طی سه مرحله انجام شود.
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تعهـدنامـه
اینجانب

فرزند

با شماره ملی

صادره از

دارای شناسنامه شماره

مقیم
بدینوسیله متعهد و ملتزم میشوم امالکی که به منظور تقویم و ارزیابی جهت ارتهان نزد
بانک ملی ایران یا جهت هرنوع موضوع دیگری به اینجانب محول میشود را اوالً ضمن بازدید
از ملک یا امالك موردنظر از حیث مساحت و حدود و ابعاد و سایر مشخصات ،با سند مالکیت
ملک دقیقاً تطبیق نمایم و در صورتی که هرگونه تعارض یا اختالفی به نظرم برسد ،مراتب را
صریحاً و کتباً در اسرع وقت به بانک ملی ایران اعالم نمایم .ثانیاً قیمت و ارزش روز ملک
(تاریخ ارزیابی) را با رعایت مصالح و منافع بانک ملی ایران تعیین نمایم .به نحوی که بانک
ملی ایران برای استیفای طلب خود از ملک ارزیابی شده به هیچ وجه دچار اشکال نگردیده و
زیان و خسارتی از لحاظ عدم تطبیق با اسناد و یا قیمت تعیین شده با قیمت روز ملک متوجه
بانک نگردد و چنانچه به صرف اظهار بانک ملی ایران در نتیجه عدم دقت و یا ارزیابی اینجانب
زیان و خسارتی متوجه بانک ملی ایران گردد ،به موجب این نوشته بطور قطع و غیرقابل فسخ
متعهد میشوم خسارت و زیان وارده به بانک را به صرف اظهار و مطالبه بانک ملی ایران به
بانک مزبور پرداخت نموده و نظر هر کارشناس یا ارزیاب یا مقام دیگری را هم که از طرف
بانک ملی ایران برای تجدید ارزیابی تعیین شود ،بدون هیچگونه ایراد و یا اعتراضی بپذیرم.
ضمناً بدینوسیله تعهد مینمایم کلیه امور مربوط به ارزیابی امالك یا تأسیسات اعم از
بازدید و تنظیم صورتمجلس ارزیابی و غیره که به اینجانب محول میشود را در خارج از وقت
اداری و در منزل انجام دهم و مبادرت به انجام امور ارزیابی هیچگونه لطمهای به کار روزانهام
وارد ننماید.
نام و نام خانوادگی  -امضاء
محل الصاق تمبر
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بيمه اموال و وثائق تسهيالت اعطايي
وثائق تسهیالت اعطایی و عنداللزوم اموال و کاالهای موضوع معامالت بانک همه ساله و
در طول مدت قرارداد به هزینه مشتری در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی ،انفجار ،صاعقه،
سیل و زلزله به نفع بانک و به شرح زیر بیمه میگردند:
 -3واحدهای مسکونی که عرصه و اعیان و یا اعیانی آنها در رهن بانک قرار میگیرند ،به
ارزش اعیانی و حداقل معادل مانده مطالبات بانک با مارژ مربوطه.

 -8کارخانهها اعم از ساختمانها و ماشینآالت آنها و سایر اموال موضوع معامالت بانک
به میزان ارزش حقیقی آنها (ارزیابی)
 -1کلیه مالکان واحدهای صنعتی ،تولیدی میبایستی نسبت به بیمه نمودن واحدهای خود
در برابر حوادث غیرمترقبه از جمله سیل و زلزله اقدام نمایند.
تبصره  -شعب میتوانند حسب مورد در خصوص وثایق و اموال مورد معامله ،با توجه به
شرایط ،وضعیت و ماهیت آنها ،پوشش بیمه ای مناسب عالوه بر موارد آتش سوزی،
سیل ،انفجار ،صاعقه و زلزله در مقابل خطرات احتمالی به هزینه مشتری و به نفع
بانک بیمه نمایند.

نحوه بيمه وثائق مسكوني:
به منظور حفظ حقوق و مصالح بانک و صاحبان مرهونات مسکونی ،در صورت موافقت
مشتریان اصلح است ،وثائق متعلق به آنان به مبلغی معادل ارزش واقعی بیمه شوند ،تا در صورت
وقوع حادثه ضمن وصول مطالبات بانک از بیمهگر ،مازاد بر آن نیز به مالک پرداخت گردد .در
این راستا الزم است واحدها مزایای بیمه بر اساس ارزش واقعی (ارزیابی) را بر اساس مفاد ماده
 31قانون بیمه 1برای مشتری توضیح داده و در صورت عدم موافقت مشتری با انجام بیمه به شرح

 1ماده  31قانون بیمه  :در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد  ،بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده
است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.
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فوق ،میبایستی مرهونه را حداقل معادل مطالبات بانک (اصل تسهیالت اعطایی بعالوه سهم سود
بانک) با مارژ  311درصد بیمه نمایند.
تبصره  -چنانچه راهن شخص ثالث باشد ،تعهد نامه مربوطه باید توسط وی نیز امضاء گردد.
در صورت عدم موافقت مشتری با انجام بیمه به شرح فوق ،میبایستی مرهونه حداقل معادل
مطالبات بانک (اصل تسهیالت اعطایی  +سهم سود بانک) بیمه شوند.
به منظور سهولت در امر بیمه نمودن غیرمنقولهای مسکونی مورد وثیقه بانک ،قراردادی با
شرکت بیمهطرف قرارداد در مورد بیمه آتش سوزی ،انفجار ،صاعقه ،سیل و زلزله منعقد گردیده
است ولذادرخصوص بیمه وثایق مسکونی ،واحدها به طریق ذیل اقدام خواهند نمود:
 -4واحدها در پایان هر ماه صورت کاملی از مشخصات مرهوناتی که طی ماه قبل مشمول بیمـه
شده اند فهرست بیمه وثایق مسکونی تهیه و حق بیمه مربوطه را پس از کسر کارمزد به حساب
اعالم شده از سوی شرکت بیمه طرف قرارداد واریز می نماید.
تبصره :میزان و نحوه محاسبه حق بیمه دریافتی از مشتری ،چگونگی تعیین و نگهداری کـارمزد
بانک و شماره حساب شرکت بیمه طرف قرارداد طی دستورالعمل هـای صـادره از سـوی اداره
کل اعتبارات اعالم می گردد.
 -8ارزش مورد بیمه مبلغی خواهد بود که در فرم مورد نظر مندرج می شود و این مبلغ طبق مفاد
بند یک معادل ارزش حقیقی مورد وثیقه (مبلغ ارزیابی) و یا حداقل معادل مطالبات بانک (اصل
تسهیالت اعطائی باضافه سهم سود بانک) می باشد.
 -1در صورتی که از مرهونهای قبل از پایان مدت قرارداد فک رهن به عمل آید ،بیمه آن فسخ
شده تلقی می گردد و حق بیمه مربوط به زمان پس از فک رهن به صورت روز شمار محاسبه و
از سوی شرکت بیمه طرف قرارداد به بانک مسترد می شود .در این خصـوص واحـدها توجـه
خواهند داشت در پایان هر ماه صورت جداگانه ای تهیه و به انضمام صورت مورد اشاره در بندا
برای دریافت مازاد حق بیمه به اداره مرکزی شرکت بیمه طرف قرارداد ارسال نمایند.
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 -4به منظور حفظ حقوق بانک و مشتریان در صورت وقوع حادثه برای هر یـک از مرهونـات
بیمه شده مشمول قرارداد ،شعبه مکلف است حداکثر ظرف مـدت  3روز موضـوع را بـا ذکـر
مشخصات کامل مورد بیمه خسارت دیده (شامل نشانی و شماره ملک ،مبلغ بیمه شده ،شـماره و
تاریخ اعطای تسهیالت ،نام و نشانی مالک و همچنین تاریخ وقوع حادثه) ظرف مدت مذکور به
شرکت بیمه طرف قرارداد اعالم نمایند تا پس از ارزیابی کارشناس شرکت بیمه و تعیین میزان
خسارت ،مدارك الزم به همراه گزارش کارشناس مذکور به اداره مرکزی شرکت بیمه طـرف
قرارداد ارسال تا نسبت به پرداخت خسارت وارده اقدام نمایند.
تبصره :قبل از بازدید کارشناس شرکت بیمه طرف قرارداد از محل حادثه دیده نباید هیچ گونه
تغییری در وضع مرهونه ایجاد شود.
 -3واحدها باید مراقبت نمایند ،صورت های مربوط به بیمه ماهانه وثـایق (مـذکور در بنـد )3
دقیق و کامل تهیه شده و در اسرع وقت برای شرکت بیمه طرف قرارداد ارسال شود.
در حال حاضر معادل یک در هزار مبلغ بیمه نامه به عنوان حق بیمه اخذ می شود که از
مبلغ حق بیمه معادل بیست و هشت درصد آن به عنوان کارمزد دریافتی بانک کسر و مابقی به
حساب شرکت واریز می گردد.

نحوه بيمه وثائق غيرمسكوني:
غیرمنقول محل کارخانهها و مستحدثات ایجادشده در آنها و همچنین ماشین آالت و سایر
اموال موضوع معامالت بانک میبایستی در طول مدت معامله و مادام که مطالبات بانک از
هرجهت وصول نشده به ارزش حقیقی آنها (قیمت ارزیابی) به طور موردی به هزینه مشتری
بیمه شوند.
ضمناً چنانچه کارخانه ،مستحدثات آنها و ماشین آالت قبالً به نفع مشتری بیمه شده باشد،
الزم است به هنگام اعطای تسهیالت نسبت به اخذ الحاقیه (مبنی بر تغییر ذینفع بیمه نامه از
مشتری به نام بانک) اقدام گردد.
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اجاره امالك مورد وثيقه:
اجاره دادن امالك مورد وثیقه بانک از طرف مشتری منوط به موافقت بانک میباشد،
بنابراین در این گونه موارد به شرط آنکه مشتری بدهی معوق نداشته باشد ،واحدها میتوانند
درصورتیکه ملک مورد وثیقه ،مسکونی باشد ،موافقت خود را با اجاره دادن ملک به مدت
یکسال به دفترخانه اسناد رسمی اعالم نمایند.
الزم به توضیح است چنانچه مدت قرارداد اجاره بیش از یکسال باشد ،حداکثر مدت اجاره
تا پایان قرارداد خواهدبود.
درمورد وثائقی که محل کسب و کار باشد ،برای اجاره دادن آنها میبایستی از اداره
مرکزی و یا اداره امور متبوع ،مجوز الزم اخذ شود.
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سئواالت بخش هفتم
 -3وثیقه را شرح داده ،انواع آن را نام ببرید.
 -8اسناد تضمینی را توضیح داده ،انواع آن را بنویسید.
 -1هدف از اخذ تضمینات در معامالت عقود اسالمی چیست؟
 -4سهنکته از نکاتی که بههنگامترهین اموالغیرمنقول میبایستی رعایتگردد ،توضیحدهید.
 -3پنج نکته از نکات قابل توجه به هنگام تنظیم قراردادهای ثبتی را بنویسید.
 -1قرارداد متمم چیست؟ درچه زمانی تنظیم میشود؟
 -1نحوه اخذ سپرده سرمایهگذاری بلند مدت به عنوان وثیقه چگونه است.
 -2منظور از کاالهای زیرکلید چیست؟
 -9تعهدنامه  248چیست؟ موارد اخذ ،مبلغ و چگونگی نگهداری آن را توضیح دهید.
 -31شرایط امالك مورد ترهین را بنویسید؟ مدارك مورد نیاز را به هنگام ترهین (حداقل
 4مورد) نام ببرید.
 -33نحوه بیمه وثایق مسکونی را بطور مختصر توضیح دهید.
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بخش هشتم :قرضالحسنه اعطائي
مقدمه
در قرآن کریم ،در آیات متعددی از جمله آیه  843سوره بقره 38 ،مائده 33 ،و  32سوره
حدید 31 ،سوره تغابن و  81سوره مزمل راجع به قرضالحسنه اشاره شده است که مشهورترین
آن ،آیه شریفه  33از سوره مبارکه حدید میباشد که میفرماید:
مَنْ ذَاالّذی یُقْرِضُ اهللَ قَرْضَاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ اَجْرٌ کَریمٌ
کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا بر او چندین برابر بیفزاید و پاداشی با لطف و
کرامت او را عطا فرماید.
در روایات متعددی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین راجع به قرضالحسنه سفارش شده
است .در حدیثی از رسول اهلل (ص) نقل شده :بر در بهشت نوشته شده برای صدقه  31حسنه و
برای قرضالحسنه  32حسنه است.
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برجستهترین مشخصه نظام بانکداری بدون ربا نسبت به بانکداری ربوی اعطای قرضالحسنه
با الهام از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران میباشد ،ابزاری که هدف غایی آن در تأمین
نیازهای ضروری و عمومی افراد جامعه بدون انتظار دریافت سود خالصه میشود ،به نحوی که
فارغ ازدیدگاههایمحضاقتصادی ،ازکرامتواعتبارمعنویخاصانسانی و اجتماعی برخورداراست.
منبعقرضالحسنهاعطایی توسط بانکها ،قسمتی از سپردههای مردم میباشد که بهصورت
پسانداز قرضالحسنه تودیع شدهاست .بنابراین ،اعطای قرضالحسنه بستگی به میزان سپردههای
قرضالحسنه پسانداز مردم نزد بانکها دارد.
تعريف قرضالحسنه :طبق ماده  33آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا
«قرضالحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرضدهنده) مقدار معینی از مال
خود را به طرف دیگر (قرضگیرنده) تملیک میکند که قرضگیرنده مثل و یا در صورت عدم
امکان ،قیمت آن را به قرضدهنده رد نماید».
 )3ربا و بانکداری اسالمی ،آیت اهلل مکارم شیرازی ،صفحه 19
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کاربرد اعطاي قرضالحسنه:
اعطای قرضالحسنه در موارد زیر مجاز میباشد:
الف -به شرکتهای تعاونی به منظور ایجاد کار.
این مورد ناظر به آن دسته از شرکتهای تعاونی تولیدی (غیربازرگانی و معدنی) است که
قسمتی یا تمام فعالیت آنها به منظور فراهم آوردن تسهیالت جهت تأمین وسایل و ابزار و یا
سایر امکانات ضروری جهت ایجاد کار برای اعضا در شرایطی که این اعضا خود امکانات الزم
را ندارند ،میباشد.
ب -کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی به منظورکمک به
امر افزایش تولید در موارد ذیل:
 -3جلوگیری از توقف کارگاهها و واحدهای تولیدی موجود
 -8راهاندازی کارگاهها و واحدهای تولیدی راکد
 -1توسعه کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها
 -4ایجاد کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها
 -3درمواردی که تأمین نیازکارگاه یا واحدتولیدی ازطریق سایرتسهیالت امکانپذیر نباشد.
 -1ایجادتسهیالت برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و بعلت
بروز عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل ،زلزله ،یخبندان ،گرما ،آفات نباتی و سایر موارد
اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند.
 -1ایجاد اشتغال و یا خود اشتغالی
ج -رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی در موارد زیر:
 -3هزینههای ازدواج
 -8تهیه جهیزیه
 -1درمان بیماری
 -4تعمیرات و تأمین مسکن
116

 -3کمک هزینه تحصیلی
 -1کمک برای ایجاد مسکن در روستاها
 -1تکمیل ساختمانهای ارزان قیمت
 -2رفع نیازهای متفرقه مشروط بر اینکه کل تسهیالت قرضالحسنه اعطایی در قالب این بند
از  %83مجموع تسهیالت قرضالحسنه اعطایی برای رفع احتیاجات ضروری (بند ج)
تجاوز ننماید.
تبصره -3شرکتهای تعاونی که حداقل با  1نفر عضو ،فاقد وسایل و ابزار و یا امکانات کاری
برای انجام امور تولیدی و یا خدماتی مشخص تشکیل شدهباشند ،میتوانند از تسهیالت
قرضالحسنه موضوع بند الف استفادهنمایند.
تبصره -1واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی شامل اشخاصی نیز میگردد که مستقیماً در
امر کشاورزی و دامپروری فعالیت داشته و یا به امر کشاورزی و دامپروری مبادرت خواهند
نمود.
تبصره -1اعطای تسهیالت موضوع بند ب فوق به واحدهای تولیدی ،کشاورزی و صنعتی در
اولویت قرارخواهندداشت.
تبصره -4اعطای قرضالحسنه متفرقه به کارکنان شاغل بانکها (رسمی ـ قراردادی) طبق ضوابط
ممنوع است .همکاران بازنشسته میتوانند همانند سایرین از تسهیالت قرضالحسنه متفرقه
استفاده نمایند.
تبصره -3دارندگان حسابهای سپرده قرضالحسنه در استفاده از قرضالحسنه اعطایی از اولویت
برخوردارهستند.
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نحوه پرداخت قرضالحسنه اعطايي:
 -3اخذ مدارك و بررسي اطالعات:
با مراجعه متقاضی به بانک و ارائه تقاضای کتبی ،فرم درخواست قرضالحسنه (قرارداد
های متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا) در اختیار وی قرارداده میشود تا آن را در یک نسخه
تکمیل و امضا نموده و به بانک تسلیمنماید.
واحدها پس از دریافت برگ درخواست نسبت به اخذ اطالعات در مورد متقاضی و ضامن
(درصورت ضمانت شخص ثالث) اقدام و در بررسیهای خود به منظور اخذ تصمیم باید موارد
ذیل را رعایت نمایند:
الف -حصول اطمینان از واجدشرایط بودن متقاضی (طبق موارد ذکرشده فوق)
ب -حصول اطمینان از این که متقاضی به هیچ یک از بانکها از بابت قرضالحسنه بدهی
نداشته باشد و برای احراز این امر ،موضوع در فرم تقاضای متقاضی بایستی صریحاً قید و
بهوسیله متقاضی تعهد شده باشد.
ت -حصول اطمینان از این که متقاضی قادر به بازپرداخت قرضالحسنه اعطایی میباشد.
ث -واحدها مکلفند به منظور اطمینان از وصول مطالبات خود ناشی از اعطای قرضالحسنه
تأمین یا تضمین کافی از متقاضی اخذ نمایند.
ج -در صورتی که تقاضا برای تهیه جهیزیه و یا امر ازدواج باشد ،تصاویر سند ازدواج
(عقدنامه) و شناسنامه زوجین ،ضمیمه برگ درخواست میگردد .در مورد اقلیتهای دینی،
اقرارنامه ازدواج یا هرمدرك مشابه که توسط مراکز مربوطه مورد تأیید قرارگیرد معادل عقدنامه
ازدواج تلقی میگردد.
چ -در مورد تقاضای قرضالحسنه برای تأمین هزینههای ازدواج و تهیه جهیزیه ،هریک از
زوجین میتوانند از واحد نزدیک به محل سکونت خود تقاضای وام نمایند .واحدها مجازند به
زوجینی که آدرس یکی از آنها (ترجیحاً زوج) در محدوده آنها باشد ،وام قرضالحسنه ازدواج
پرداخت نمایند .در این قبیل موارد قرضالحسنه دریافتی توسط زوج و زوجه از بانکها جمعاً
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نمیتواند از مبلغ حد مجاز فردی قرضالحسنه رفع احتیاجات ضروری در امور ازدواج و یا تهیه
جهیزیه که توسط اداره مرکزی تعیین میشود تجاوز نماید.
تبصره  -3در صورتی که دریافتکنندگان قرضالحسنه ازدواج به سن قانونی ( 32سال
تمام) نرسیده باشند ،اعطای آن به والدین آنها بالمانع است .چنانچه متقاضیان قرضالحسنه
ازدواج ،قدرت پرداخت اقساط را نداشته باشند ،اعطای آن با اخذ تعهد پرداخت اقساط توسط
والدین آنان و یا ضامن/ضامنین معتبر ،مجاز است .اعطای قرضالحسنه به پدر و یا مادر دختر در
امر تهیه جهیزیه ولو دختر به سن قانونی رسیده باشد با رعایت سایر ضوابط بالمانع است.
تبصره  -1اعطای قرضالحسنه در امور تهیه جهیزیه و ازدواج به متقاضیانی که تاریخ ازدواج
آنها مربوط به سال گذشته و سال جاری میباشد توسط واحدها قابل پرداخت است و اعطای وام
قرضالحسنه به متقاضیانی که تاریخ ازدواج آنها قبل از سال گذشته باشد ،با مجوز اداره مرکزی
امکانپذیر است( .تاریخ ازدواج برای سالهای بعد نیز به همین منوال تا اطالع ثانوی قابل
اجراست).
تبصره -4اعطای وام قرضالحسنه برای افرادی که بار دوم ازدواج میکنند توسط واحدها
مجاز نمیباشد.
ح -اگر تقاضای قرضالحسنه به منظور درمان بیماری باشد الزم است ،مدارك مربوط به
هزینههای درمانی که مورد تأیید مراکز و یا مقامات ذیصالح درمانی است و حداکثر بیش از
دوماه از تاریخ صدور آن نگذشته ،اخذگردد .در صورت پرداخت قرضالحسنه کلیه مدارك
پس از رویت اصل آنها با مهر مخصوص پرداخت قرضالحسنه و نام واحد ،ممهور گردد و اصل
یا تصویر آنها در پرونده مربوطه نگهداری شود .در مواردی که مدارك و مستندات متقاضی
قرضالحسنه در امر درمان کافی نباشد ،واحدها مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به اداره امور شعب
متبوع و شعب مستقل به اداره مرکزی منعکس و طبق مصوبه مربوط اقدام خواهندنمود.
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تبصره :پرداخت قرضالحسنه درمان بیماری ،قبل از انجام هزینه در صورت تأیید کتبی
مراکز درمانی ذیصالح و تشخیص شعبه مربوط بالمانع خواهدبود ،مشروط بر آنکه متقاضی
متعهد شود ظرف حداکثر  8ماه صورت هزینههای انجام شده را به واحد مربوطه ارائه نماید و در
صورتی که ظرف مدت مذکور مدارك مربوط را ارائه ننماید مراتب با ذکر دلیل جهت اتخاذ
تصمیم به اداره مرکزی منعکس شود .شروع بازپرداخت اقساط در اینگونه موارد نیز طبق روال
عادی یکماه پس از پرداخت قرضالحسنه خواهدبود.
خ -چنانچه به منظور تعمیرات مسکن تقاضای قرضالحسنه شده باشد بایستی نوع هزینه و
میزان آن از طرف متقاضی (مالک) اعالم شود و از اعطای قرضالحسنه برای تعمیرات
غیرضروری و تزئینی اکیداً خودداری گردد.
د -نظر به اینکه قرارداد قرضالحسنه اعطائی ،بموجب ماده « »33قانون عملیات بانکی بدون
ربا در حکم اسناد الزماالجراء بوده و در صورت تخلف امضاکنندگان از مفاد قرارداد ،میتوان به
استناد آن ،اجرائیه صادر و اموال آنان را بازداشت و نسبت به وصول طلب بانک اقدام نمود ،در
قرضالحسنه اعطایی رفع احتیاجات ضروری با وجود عقد «قرارداد قرضالحسنه اعطایی با
ضمانت شخص ثالث» که الزماالجراء است ،اخذ سفته بعنوان تضمین اضافی ضرورتی
نخواهدداشت و درصورتی که نیاز به اخذ تضمین بیشتری باشد میتوان بجای یک نفر ،ضامنین
متعددی را ضمن امضا قرارداد به ضمانت گرفت.

ميزان قرضالحسنه اعطايي:
میزان قرضالحسنه اعطایی به هرشخص حقیقی و یا حقوقی توسط اداره مرکزی تعیین
میگردد.
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مدت بازپرداخت:
 -3زمان بازپرداخت قرضالحسنه اعطایی در خصوص واحدهای تولیدی و تعاونی حداکثر
پنج سال میباشد
 -8زمان بازپرداخت قرضالحسنه اعطایی رفع احتیاجات ضروری درمورد اشخاص حقیقی
سهسال تعیینگردیدهاست.
اقساط قرضالحسنه اعطایی حسب نظر مرجع تصویب کننده بصورت ماهانه ،سه ماهه ،شش
ماهه ،ساالنه و یا دفعتاً واحده خواهدبود.

کارمـزد:
کارمزد قرضالحسنه اعطایی در حال حاضر  %4میباشد.

نحوه محاسبه کارمزد قرضالحسنه:
الف -قرضالحسنه اعطايي :هنگام اعطای وام قرضالحسنه ،ابتدا کارمزد سال اول طبق
فرمول زیر محاسبه و اخذ میشود:
 × 38نرخ کارمزد× میزان قرضالحسنه اعطایی

311 × 38

=

کارمزد قابل دریافت
(هنگام پرداخت قرضالحسنه)

آن بخش از کارمزد که مربوط به سال جاری است (متناسب با مدت زمان واقع در سال
جاری) ،به حساب کارمزد (همان سال) و بخش دیگر نیز به حساب سرفصل کارمزد سال آتی
لحاظ میشود.
ضمناً پس از گذشت یک سال از تاریخ اعطای تسهیالت مجدداً کارمزد یک دوره یک ساله
همانند سال قبل و براساس مانده وام محاسبه و اخذ میگردد.
در فرمول فوق جهت سهولت محاسبه ،بازپرداخت اقساط به صورت ماهانه
درنظرگرفته شده است .چنانچه قرضالحسنه در نیمه اول ماه پرداخت گردد ماه مزبور به
طور کامل در محاسبه کارمزد منظور و در غیر اینصورت کسر ماه از محاسبه حذف
111

میگردد .اگر مدت قرضالحسنه در نیمه اول ماه خاتمه یابد آن ماه در محاسبه کارمزد
به حساب نمیآید و در صورتی که در نیمه دوم باشد ،یک ماه کامل منظور خواهدشد.

وثايق و تضمينات:
اگرچه بر اساس ماده  33قانون عملیات بانکی بدون ربا ،قراردادهای قرضالحسنه،
بنابر توافق طرفین ،در حکم اسناد الزماالجراء و تابع آئیننامه اجرائی اسناد رسمی است
و نیازی به دریافت وثایق و تضمینات دیگری نمیباشد ،معهذا بانکها میتوانند به منظور
حصول اطمینان بیشتر از وصول مطالبات خود در قبال قرضالحسنه اعطائی ،تأمین کافی
از بین انواع وثایق و تضمینات قابل قبول خود اخذ نمایند.

تنظيم و ثبت قرارداد قرضالحسنه:
الف -پس از بررسیهای الزم چنانچه درخواست متقاضی مورد تأیید و تصویب
قرارگیرد ،قرارداد قرضالحسنه حسب مورد در دو نسخه تنظیم که یک نسخه نزد بانک
و نسخه دیگر نیز به قرضگیرنده تحویل میگردد.
الزم به ذکر است در نسخه نزد بانک تمبر مالیاتی الصاق و ممهور به مهر شعبه شده
و در حساب انتظامی قراردادها ضبط و تصویر آن در پرونده قرضالحسنه نگهداری
میشود.
ب -در صورتی که اعطای تسهیالت در قبال اخذ وثیقه غیرمنقول مورد تصویب
قرارگیرد ،پس از ارزیابی و در صورت تکافوی وثیقه ،قرارداد مربوط «قرارداد های
متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا » باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد .این قرارداد به
مبلغ اسمی یا رهنی مانند سایر وثایق در گرو بانک در حسابهای انتظامی نگهداری می
شود.
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پ -چنانچه اعطای تسهیالت در قبال اخذ وثیقه منقول مورد تصویب قرارگیرد ،پس
از ارزیابی و در صورت تکافوی وثیقه ،در صورتی که مورد وثیقه جزء اموالی باشد که
رهن آنها مستلزم تنظیم سند ثبتی نیست واحدها میتوانند از قرارداد « قرارداد های
متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا » استفاده نمایند .ثبت این قرارداد در دفترخانه اسناد
رسمی ضرورتی ندارد .در مواردی که وثایق معرفی شده توسط متقاضی جزء اموالی باشد
که رهن آنها مستلزم تنظیم سند ثبتی است (مانند رهن وسایط نقلیه) واحدها با استفاده از
همین قرارداد نسبت به تنظیم و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی اقدام نموده و قراردادها را
به مبلغ رهنی مانند سایر وثایق در گرو بانک در حسابهای انتظامی نگهداری
خواهندنمود.

صدور اسناد حسابداري:
مثال
اطالعات زیر از یک قرارداد قرضالحسنه اعطایی منعقده بین بانک و مشتری در
دست است:
الف -مبلغ قرضالحسنه 8.111.111 :ریال
ب -تاریخ انعقاد قرارداد3121/4/31 :
پ -مدت قرارداد 1 :سال تمام ،بازپرداخت در  11قسط مساوی و ماهیانه
ت -نرخ کارمزد %4 :در سال
مطلوبست:
 -3محاسبه کارمزد سال  ،3121تعیین مبلغ هر قسط و صدور اسناد حسابداری به
هنگام اعطای قرضالحسنه
 -8چنانچه مشتری قسط سوم را همزمان با قسط چهارم پرداخت نماید ،نحوه محاسبه
خسارت تأخیر را همراه با اسناد حسابداری مربوطه صادر نمائید.
ریال  = 8.111.111 %4 = 21.111کارمزد یک ساله
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-3
8.111.111 × 4 × 2

ریال≃ 31.114

311 × 38

=

کارمزد سال اول

ریال  8.111.111 ÷ 11 ≃ 33.333مبلغ هر قسط
به منظور سهولت مبلغ هر قسط  33.111در نظر گرفته میشود.
الف-
بدهكار :حساب انتظامی قراردادها

 3ریال

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

 3ریال

ب-
بدهكار :حساب صندوق/حساب وام گیرنده

 31.111 × 8ریال

بستانكار :حساب تمبر مالیاتی

 31.111 × 8ریال

پ-
بدهكار :حساب صندوق /حساب وام گیرنده

 21.111ریال

بستانكار :حساب کارمزد دریافتی قرضالحسنه

 31.114ریال

بستانكار :حساب کارمزد آتی

 81.111ریال

ت-
بدهكار :حساب وام قرضالحسنه اعطایی

 8.111.111ریال

بستانكار :حساب وام گیرنده

 8.111.111ریال

-8
ریال 342

≃

33.111 × 38 × 11
311 × 113
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= مبلغ خسارت تأخیر قسط سوم

الف-
بدهكار :حساب صندوق /حساب وام گیرنده

 342ریال

بستانكار :حساب وام قرضالحسنه اعطایی

 342ریال

ب-
بدهكار :حساب وام قرضالحسنه اعطایی

 342ریال

بستانكار :حساب وجه التزام

 342ریال

ج-
بدهكار :حساب صندوق /حساب وام گیرنده (معادل دوقسط)

 333.811ریال

بستانكار :حساب وام قرضالحسنه اعطایی

 333.811ریال
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سئواالت بخش هشتم
 -3برجستهترین مشخصه نظام بانکداری بدون ربا نسبت به بانکداری ربوی چیست؟
 -8قرضالحسنه اعطایی توسط بانکها از چه منابعی تامین اعتبار میشود؟
 -1قرضالحسنه را تعریف نمائید.
 -4موارد اعطای قرضالحسنه را بنویسید.
 -3قرضالحسنه رفع احتیاجات ضروری شامل چه مواردی است؟
 -1پنج مورد از مدارك و اطالعاتی را که واحدها به هنگام اعطای قرضالحسنه بایستی
درنظر بگیرند نام ببرید.
 -1درصورتی که دریافتکنندگان قرضالحسنه ازدواج به سن قانونی  32سال تمام نرسیده
باشند ،اعطای قرضالحسنه به آنها به چه صورت میباشد؟
 -2آیا درصورتیکه متقاضی قبل از ازدواج مراجعه نمودهباشد ،اعطایقرضالحسنه به آنها
مجاز است ،توضیحدهید.
 -9اطالعات زیر ازیک قرارداد قرضالحسنهاعطایی منعقده بین بانکومشتری دردستاست:
الف) مبلغ قرضالحسنه  3.111.111ریال
ب) تاریخ انعقاد قرارداد 3121/1/3
پ) مدت قرارداد  1سال تمام ،بازپرداخت در  11قسط مساوی و ماهیانه
ت) نرخ کارمزد  %4درسال
مطلوبست )3 :محاسبه کارمزد سال  ،3121تعیین مبلغ هرقسط و صدور اسناد حسابداری به
هنگام اعطای قرضالحسنه
 )8چنانچه مشتری قسط چهارم را همزمان با قسط پنجم پرداخت نماید ،نحوه
محاسبه خسارت تاخیر را همراه با اسناد حسابداری مربوطه صادر نمائید.
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مـدارك الزم پرونده معامالتي قرضالحسنه اعطائي
الف -درصورتي که متقاضي داراي «پرونده عمومي» نزد شعبه باشد:

 -1

برگ درخواست استفاده از تسهیالت قرضالحسنه (نمونه  1211برای اشخاص حقیقی
و نمونه  1213برای اشخاص حقوقی) حسبمورد برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که
درآن نوع کار ،مشخصات کامل اموال موردمعامله ،بهاء خریدنقدی و شرایط آن ،نام و
نشانی کامل فروشنده اموال ،مورد مصرف تسهیالتدرخواستی ،نحوه ومدت

 -2
 -3
 -4
 -5
 -6
 -7
 -8
 -9
 -11
 -11
 -12
 -13

بازپرداخت ،وثائقوتضمینات قید شده باشد.
پیشفاکتور اموال مربوط که مستقیماً بنام متقاضی صادر شده باشد.
فتوکپی مدارك مربوط به مورد مصرف قرضالحسنه درخواستی
مدارك و مجوزهای الزم در مواردی که قرضالحسنه مورد درخواست برای اجرای
طرحهای صنعتی ،تولیدی و خدماتی صورت پذیرد.
اطالعات مربوط به قیمت و فروشنده اموال مورد معامله.
فتوکپی (تطبیق شده با اصل) سند مالکیت وثائق و تضمینات متقاضی.
آخرین صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات متقاضی
تائیدیه بانک کشاورزی محل دایر بر آنکه متقاضی از بابت تسهیالت مورد درخواست
به بانک کشاورزی محل بدهی ندارد.
مصوبه اعطای تسهیالت قرضالحسنه.
قرارداد منعقده قرضالحسنه اعطایی.
بیمه نامه اموال موضوع معامله و یا وثائق و تضمینات که به نفع و به نام بانک
صادرشده و متناسب با مدت معامله و یا قرارداد رهنی.
یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله
واریز و تسویه آن.
سایر مدارك و مجوزهایی که به نظر مرجع تصویبکننده تسهیالت اعطایی و یا اداره
امورشعب و شعبه اخذ و نگهداری آنها ضروری باشد.
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ب -درصورتي که متقاضي شخص حقيقي يا حقوقي بوده و فاقد «پرونده عمومي» نزد
شعبه باشد عالوه بر مدارك فوق حسب مورد اخذ و نگهداري مدارك زير نيز در
پرونده معامالتي وي ضروري است:

 -14

اطالعات اخذ شده درباره متقاضی حسب مورد از طریق اداره کل ارزیابی و
اعتبارسنجی مشتریان و یا اداره امورشعب متبوع یا شعبه مربوط.

 -15
 -16
 -17
 -18
 -19
 -21
 -21
 -22

اوراق اطالعات اخذشده از سایر منابع (نمونه «شماره  »181از سه منبع).
فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی (تطبیق شده با اصل توسط شعبه) در امور
بازرگانی و تولیدی و خدماتی.
فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجارهنامه معتبر محل کار متقاضی
در امور تولیدی و یا خدماتی و بازرگانی.
اصل برگ امضاء مسلمالصدور متقاضی درصورتی که قرارداد در دفاتر اسناد رسمی
منعقد نشود.
شماره حساب سپرده قرضالحسنه جاری متقاضی
/

/

31

شماره حساب سپرده قرضالحسنه پس انداز متقاضی
آن:

/

و تاریخ افتتاح آن:

/

و تاریخ افتتاح

31

فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در مورد شخص حقوقی ،فتوکپی شناسنامه
اعضاء هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت.
یکقطعه آخرین عکس متقاضی و درخصوص شخصحقوقی ،یکقطعه آخرین عکس
هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت.
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و درخصوص اشخاص حقوقي فاقد پرونده عمومي نزد شعبه نيز مدارك و
مستندات ذيل بايد اخذ و در پرونده معامالتي آنها نگهداري شود:

 -23
 -24
 -25
 -26
 -27
 -28
 -29

فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها.
فتوکپی شرکتنامه (درخصوص شرکت غیرسهامی).
روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.
روزنامه رسمی حاوی سلسله تغییرات و ثبت آخرین در ارکان شرکت.
روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئتمدیره و مدیرعامل و
صاحبان امضاء مجاز شرکت.
لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها.
گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته
(درخصوص شرکتهای وابسته و تحت پوشش موسسات دولتی و شرکتهای پذیرفته
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شده در بورس سهام و اوراق بهادار).
اظهارنامه مالیاتی شرکت ممهور به مهر اداره دارائی محل.
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بخش نهم :مشارکت مدني
تعريف:
مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهمالشرکه نقدی و یاغیرنقدی متعلق به اشخاص
حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.

کاربرد مشارکت مدني:
مشارکت مدنی برای فعالیت های تولیدی (صنعتی ،معدنی ،کشاورزی و مسکن) ،بازرگانی
(داخلی ،صادرات و واردات) و خدمات کاربرد دارد.

مدت :
واحدها در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می باشند که موضوع این قبیل مشارکت ها
حداکثر ظرف مدتی که اداره کل اعتبارات تعیین می نماید خاتمه پذیرفته و ظرف همان مدت
قابل تسویه باشد .در مواردی که مشارکت مدنی برای امور تولیدی ،صنعتی ،معدنی ،کشاورزی،
احداث مسکن و ساختمان و همچنین برای امور طرحهای جدید خدمات صورت میپذیرد
حداکثر مدت  3سال تعیین میشود .در موارد استثنائی افزایش مدت بیش از  3سال با اجازه اداره
مرکزی امکان پذیر است.
مدت قرارداد مشارکت مدنی در امر صادرات با توجه به سررسید اعتبار اسنادی صادراتی
مربوط و یا سررسید قرارداد صدور کاال تعیین میشود و سررسید آن از سررسید اعتبار اسنادی
صادراتی و یا قرارداد صدور کاالی مورد معامله نباید تجاوز نماید.
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نحوه محاسبه سود مشارکت مدني:
نسبت تسهیم سود با رعایت نرخ سود (بازده) مورد انتظار بانک طبق تعرفه ریالی تعیین
میگردد .واحدها زمانی اقدام به مشارکت مدنی می نمایند که سهم سود پیش بینی شده ناشی
از معامله مشارکت مدنی یا سرمایه گذاری ذیربط  ،از سود مورد انتظار که براساس حداقل نرخ
تعیین شده در تعرفه برآورد می گردد کمتر نباشد.
مدت به روز × نرخ × سرمایه
311 × 113

= سود مورد انتظار بانک

نكات حقوقي :
-3

به منظور مطالعه فراگیران محترم در رابطه با نحوه انتقال مطالبات به سرفصلهای
سررسید گذشته ،معوق و مشکوكالوصول به بخش مربوط مراجعه شود.

-8

عقد مشارکت مدنی جزء عقود جایز است.

-1

مشارکت مدنی تابع قانون مدنی است.

-4

در صورت تحقق مشارکت مدنی و عدم واریز سهمالشرکه بانک یا عدم تبدیل آن به
فروشاقساطی از سررسید تازمانپرداخت مطالبات بانک خسارت تأخیرتأدیه بر مبنای
اصلتسهیالت بعالوه سود دوران مشارکت محاسبه و از شریک وصول میگردد.

-3

3

واگذاری سهمالشرکه بانک در مشارکت مدنی ساختمانی به افراد غیر از شریک با
اجازه اداره مرکزی بالمانع است.

-1

مشارکت مدنی پس از انجام موضوع مشارکت تسویه و مرتفع میشود.

-1

قراردادهای مشارکت مدنی به دو دسته ،قراردادهای عادی و قراردادهای ثبتی تقسیم
میگردند:

 )1قراردادهای مشارکت مدنی در فاصله زمانی  3123/2/3تا  3128/38/39طبق بخشنامه شماره  32481/1مورخ  3128/2/31اداره کل
ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان نسبت به اصل تسهیالت خسارت تأخیر محاسبه و اخذ میگردد.
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الف -قراردادهاي الزماالجراي عادي:
درصورتی که اعطای تسهیالت مشارکت مدنی در قبال وثیقه غیرمنقول و یا سایر وثائق و
تضمینات مورد تصویب قرارگیرد ،بعد از اخذ وثیقه و ثبت قرارداد رهنی مربوطه با
استفاده از قراردادهای عادی  ،قرارداد مشارکت مدنی منعقد میشود:

ب -قراردادهاي ثبتي:
قراردادهای مشارکت مدنی ثبتی برای احداث مجتمعهای مسکونی ،واحدهای مسکونی
انفرادی ،ساخت محل کارخانجات و واحدهای تولیدی و خدماتی منعقد میشود.
-2

قراردادهای مذکور در بانک با استفاده از نمونه های ذیل برای موارد مورد نظر تنظیم
و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسند :

قرارداد مشارکت مدنی ساختمانی در زمین متعلق به شریک (قراردادهای متحدالشکل بانک
مرکزی ج.ا.ا)  ،مشارکت مدنی ساختمانی در ملک متعلق به شریک (قراردادهای
متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا)  ،مشارکت مدنی ساختمانی ،احداث ساختمان در زمین
واگذاری سازمان زمین شهری(قراردادهای متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا)  ،قرارداد
مشارکت مدنی ساختمانی ،احداث ساختمان در زمین موقوفه (قراردادهای متحدالشکل
بانک مرکزی ج.ا.ا)  ،قرارداد مشارکت  ، . . .در مورد زمینهای بدون سابقه
ساختمانی ،غیرقابل ترهین (قراردادهای متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا)  ،قرارداد . .
 . . . . . .در مورد زمینهای باسابقه ساختمانی ،قابل ترهین(قراردادهای متحدالشکل
بانک مرکزی ج.ا.ا)  ،قرارداد  . . . . . . . . . .در مورد زمینهای مشاع،
واگذاری سازمان زمین شهری به نحو مشاع(قراردادهای متحدالشکل بانک مرکزی .ا.ا)
 ،قرارداد  . . . . . . .در مورد زمینهای مشاع اوقافی(قراردادهای متحدالشکل
بانک مرکزی ج.ا.ا)
ضمنا سایر قراردادهای مشارکت مدنی ثبتی مانند قرارداد مشارکت مدنی خرید محل کار
می باشد.
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نكات قابل توجه :
 -3مدت قرارداد مشارکت مدنی در امر صادرات با توجه به سررسید اعتبار اسنادی صادراتی
مربوط و یا سررسید قرارداد صدور کاال تعیین می شود و نباید از سررسید اعتبار اسنادی
صادراتی و یا قرارداد صدور کاالی مورد معامله تجاوز نماید.
 -8اداره امور مشارکت مدنی طبق قرارداد میتواند بر عهده بانک ،شریک یا شرکای دیگر
باشــد.
 -1واحدها موظفند بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه
موضوع مشارکت و تسویه آن نظارت الزم و کافی به عمل آورند.
 -4عملیات بانکی ناشی از معامالت موضوع مشارکت مدنی نزد شعبه طرف قرارداد متمرکز
خواهدشد.
 -3واحدها باید جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی طبق ضوابط
اعطای تسهیالت اعتباری از متقاضی تأمین کافی اخذ نمایند.
 -1واحدها باید اموال مشارکت مدنی و یا اموال منقول و یا غیرمنقول وثائق در طول مدت
مشارکت و حداقل به مبلغ سهمالشرکه بانک به نام و به نفع بانک بیمه نمایند.
 -1در مواردی که مشارکت مدنی برای امور تولیدی ،صنعتی ،معدنی ،کشاورزی ،احداث
مسکن و ساختمان و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی صورت میپذیرد ،فروش

اقساطی سهمالشرکه بانک در خاتمه قرارداد با رعایت شرایط و مقررات مربوطه و
آخرین ضوابط اعالم شده توسط اداره مرکزی مجاز میباشد .ضمناً در موارد مزبور اخذ
پیش دریافت الزامی نیست.
 -2فاکتورهای خرید و فروش مربوط به کاالی موضوع مشارکت مدنی و صورتحساب
سایر هزینههای مربوط بر اساس نرخهای متعارف باید از شریک اخذ و در پرونده ذیربط
نگهداری شود و در مواردی که امکان صدور فاکتور فروش برای شریک وجود نداشته
باشد ،شریک مکلف است صورت ریز فروش کاالی موضوع مشارکت مدنی را که با
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توجه به قیمت متعارف و روز تدوین میشود ،تهیه و تأیید و امضا نموده و جهت
نگهداری در پرونده ،تحویل واحد پرداخت کننده تسهیالت نماید.
 -9الزم است فاکتورهای خرید مستقیماً به نام شریک یا شرکاء و همچنین فاکتورهای
فروش باید توسط شریک یا شرکاء صادر شده باشد.
 -31تعهدات مالی و انجام معامالت توسط شریک در ارتباط با مشارکت مدنی از حد سرمایه
مشارکت مدنی واریز و تحویل شده به شریک بیشتر نباشد.
 -33خرید نسیه توسط شریک ممنوع است .درصورت فروش نسیه کاالی موضوع مشارکت
مدنی توسط شریک ،مدت فروش نسیه از مدت قرارداد مشارکت مدنی تجاوز ننماید.
 -38میزان فروش نسیه شریک از مبلغ قدرالسهم وی در مشارکت مدنی تجاوز ننماید.
 -31در معامالت مشارکت مدنی حسابی تحت عنوان مشترك مشارکت مدني ایجاد و
سرمایه نقدی شریک و بانک به حساب مزبور واریز و کلیه هزینهها از حساب مزبور
برداشت میشود.
 -34در مواردی که آورده شریک یا شرکاء غیرنقدی باشد میزان آورده غیرنقدی شریک
تقویمشده و معادل آن حساب بدهکاران موقت بدهکار و حساب مشترك مشارکت
مدنی بستانکار و بالفاصله برگشت داده میشود.
 -33در مواردی که برای کاالی موضوع مشارکت مدنی و سایرهزینههای قابل قبول بانک
قیمت رسمی وجود ندارد ،مالك تعیین قیمت ،تشخیص بانک خواهدبود.
 -31واحدها زمانی مجازند مبادرت به اعطای تسهیالت برای خرید و تهیه کاال در قالب انعقاد
قرارداد مشارکت مدنی در امر صادرات نمایند که برای صدور کاالی مورد معامله اعتبار
اسنادی غیر قابل برگشت از طرف خریدار خارجی به نفع صادرکننده داخلی نزد یکی از
بانکهای معتبر خارجی افتتاح و ابالغ شده و یا متقاضی اسناد مسلمی برای صدور کاال
ارائه و وثایق و تضمینات معتبر الزم و کافی معرفی نماید.
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 -31متقاضی باید موضوع معامله ،مبلغ ،مدت و وثیقه مورد نیاز مشارکت مدنی را در برگ
درخواست تسهیالت دقیقاً مشخص نماید.
 -32در صورتی که کاالی مورد مشارکت وارداتی باشد باید پیش فاکتور مربوط به سفارش
کاال و فتوکپی مجوزهای الزم برای ورود آن کاال را ارائه نماید.
 -39بهای کاال و هزینههای تقریبی به قیمت تمام شده آن مشخص شود.
 -81قیمت فروش و نحوه آن مشخص گردد( .نقد و اقساط)
 -83نسبت سهم سود بانک از کل سود پیشبینی شده تعیین گردد.
 -88در صورتی که موضوع مشارکت مربوط به صادرات کاال باشد مجوزهای الزم
اخذگردد.

قراردادهاي مشارکت مدني ساختماني:
قرارداد مشارکت مدنی ساختمانی باید به هزینه شریک در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و
جهت انعقاد قرارداد مزبور با توجه به نوع مالکیت زمین مورد احداث بنا (ملکی بدون سابقه
ساختمانی ـ ملکی با سابقه ساختمانی ـ واگذاری سازمان زمین شهری ـ استیجاری موقوفه)
برحسب مورد از یکی از قراردادهای مشروحه زیر استفادهشود:
الف -در مورد امالك بدون سابقه ساختماني از قرارداد متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا
استفاده میگردد و عالوه بر ملک مذکور که مشخصات آن در ماده یک قرارداد مزبور درج
گردیده اخذ وثیقه غیرمنقول دیگری که به موجب ماده  33همان قرارداد در رهن بانک قرار
میگیرد الزامی است .البته چنانچه متقاضیان واجد شرایط استفاده از تسهیالت بانک ،جهت
احداث یا تکمیل ساختمان در اینگونه امالك ،امکان ارائه وثیقه غیرمنقول دیگری را نداشته
باشند میتوانند با استفاده از وجوه شخصی خود ،ساختمان موردنظر را به مرحلهای برسانند که
موفق به اخذ برگ عدم خالف از شهرداری محل گردند ،در این صورت ترهین آن امکانپذیر
بوده و با تنظیم قرارداد متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا اعطای تسهیالت به منظور تکمیل
ساختمان مزبور در قبال توثیق عرصه و اعیان ملک موصوف بالمانع است .به این ترتیب نه تنها
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مشکل وثیقه متقاضیان مرتفع خواهدشد بلکه از لحاظ صرفهجویی در هزینههای ثبتی نیز به نفع
آنان خواهدبود.
ب -در مورد امالك با سابقه ساختماني و ساختمانهاي نيمهتمام که به استناد گواهی عدم
خالف صادره قابل نقل و انتقال میباشد ،از قرارداد های متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا استفاده
میگردد که مشخصات ملک مزبور در ماده یک قرارداد درج و به موجب ماده  33همان قرارداد
در رهن بانک قرار میگیرد و اخذ وثیقه ملکی اضافی لزومی ندارد .در تنظیم قرارداد مزبور باید
دقت شود که ماده  39آن به تناسب درصد سرمایه بانک در مشارکت مدنی تنظیم گردد .مثالً
چنانچه به موجب ماده  8قرارداد مذکور مشارکت به نسبت  %11سهم بانک و  %11سهم شریک
تعیینشده باشد در اینصورت ماده  39قرارداد بشرح ذیل تنظیم میشود:
«  . . .شریکمتعهدگردید که  11سهم از یکصد سهم ششدانگ ملک موضوع مشارکت را
که به بانک فروخته تا تاریخ انقضای مشارکت مدنی رسماً و طبق مقررات ثبتی به بانک انتقال
دهد » . . .
پ -درمورد زمينهاي واگذاري سازمان زمين شهري چون امکان اعطای تسهیالت جهت
احداث ساختمان در زمینهای واگذاری سازمان زمین شهری در صورت موافقت سازمان مزبور
وجوددارد لذا چنانچه به موجب قرارداد واگذاری ،زمین مربوطه مفروز و ششدانگ باشد
تسهیالت اعطایی با تنظیم قرارداد های متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا باید انجام گیرد که در
این صورت مشخصات زمین واگذاری در ماده یک قرارداد مزبور درج و طبق ماده  33همان
قرارداد زمین واگذاری (زمین محل احداث بنا) در رهن بانک قرارمیگیرد و اخذ وثیقه ملکی
اضافی لزومی نخواهدداشت .ضمناً درصورتی که قرارداد واگذاری زمین ،مربوط به قسمتی از
پالك اصلی باشد ،باید متقاضی تسهیالت ،صورتمجلس تفکیکی زمین را نیز ارائه و مشخصات
زمین واگذاری با مندرجات صورتمجلس تفکیکی مطابقت داشته باشد.
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فروش اقساطي سهمالشرکه بانك:
 -3پس از انجام مشارکت مدنی ساختمانی و اتمام بنا واحدها میتوانند با اخذ گواهی پایان
کار ساختمانی تمام یا قسمتی از سهمالشرکه بانک را با توجه به اینکه فروش اقساطی آن بدون
اخذ پیشدریافت مجاز میباشد با انعقاد قرارداد متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا به هزینه شریک
از طریق فروش اقساطی به وی واگذارنموده و بهای فروش نقدی قیمت سهمالشرکه بانک به
اضافه سود متعلقه به آن در مدت فروش اقساطی را به اقساط مساوی ماهیانه دریافت دارند.
ضمناً در مواردی که بنا به عللی در پایان مدت مشارکت مدنی ارائه گواهی پایان کار ممکن
نگردد ولی ملک احداثی آماده سکونت و بهرهبرداری باشد ،انجام معامله فروش اقساطی باستناد
گواهی عدم خالف معتبر بالمانع است .مشروط بر اینکه شریک تعهد نماید در ظرف مدت
معقولی گواهی پایان کار مربوط را اخذ و به بانک ارائه نماید.
در مواردی که مدت قرارداد مشارکت مدنی احداث واحدهای مسکونی در زمینهای
واگذاری سازمان زمین شهری به اتمام رسیده و واحد مسکونی قابل سکونت باشد و ادارات کل
زمین شهری بنا به دالیلی حاضر به انتقال رسمی سند به خریدار و ایجاد شرایط الزم به منظور
انعقاد قرارداد فروشاقساطی نمیشوند ،واحد پرداختکننده میتواند با اخذ تضمین کافی از
مشتری (شریک بانک) مبادرت به انعقاد قرارداد داخلی فروش تدریجی سهمالشرکه خود بنماید.
واحدها موظفند به محض رفع موانع و آمادگی ادارات کل زمین شهری مبنی بر انتقال رسمی
سند به خریدار اقدام به انعقاد قرارداد رسمی فروش اقساطی بنمایند .در این گونه موارد رعایت
مراتب ذیل برای واحدها الزامی است:
الف -قرارداد مشارکت مدنی به قوت خود باقی و مدت اولیه مشارکت مدنی بنا به تشخیص
واحد تا زمانی که فروش اقساطی سهمالشرکه انجام شود یا مشارکت مدنی تسویه و مرتفع گردد
اضافه میشود .در هرصورت مجموع مدت اضافه شده و مدت اولیه مشارکت مدنی از مجموع
مدت مجاز برای مشارکت مدنی و فروش اقساطی (درصورتی که فروش اقساطی انجام شود)
نباید تجاوز نماید.
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ب -میزان قابل پرداخت توسط شریک درهر نوبت بابت آن قسمت از سهمالشرکه قابل
فروش ،اعم از اصل و سود متعلقه ،باتوجه به نرخهای تعرفه عمومی بانک تعیین میگردد .پس
از وصول این رقم مبلغ اصل بابت کاهش سهمالشرکه بانک در مشارکت مدنی و مبلغ سود
وصول شده بابت درآمد قطعی بانک در مشارکت مدنی منظورشود.
پ -روش محاسبه سود برای فروش تدریجی سهمالشرکه بانک مانند فروش اقساطی میباشد.
ت -معادل اصل سهمالشرکه فروختهشده (کاهش سهمالشرکه بانک) بشرح بند «ب» فوق
سهمالشرکه مشتری در مشارکت مدنی افزایش مییابد و باین ترتیب ،همواره در مجموع در
میزان کل سرمایه مشارکت مدنی تغییری حاصل نخواهدشد.
ث -درنهایت پس از فروش کامل تدریجی سهمالشرکه بانک به ترتیب فوق یا درصورت
تبدیل باقیمانده سهمالشرکه بانک به فروش اقساطی ،مشارکت مدنی تسویه و مرتفع میگردد.
در مواردی که شعب تسهیالتی به منظور احداث واحدهای مسکونی در زمینهای واگذاری
سازمان زمین شهری اعطاء و متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی یا شرکتهای تعاونی مسکن از
تسهیالت مذکور استفاده نموده باشند و به هرعلت اداره زمین شهری حاضر به انتقال رسمی
زمین به استفاده کننده از تسهیالت یا اعضای تعاونی نباشد واحد پرداختکننده تسهیالت
میتواند اقدام به وصول اقساط نماید تا پس از اینکه امکان ثبت قرارداد فروش اقساطی و رهن
مجدد مستحدثه نزد بانک فراهم گردید نسبت به انجام فروش اقساطی مبادرت نمایند و به خاطر
اجتناب از مشکالت اجرایی احتمالی اقساط وصولی را درحساب موقت نگهداری و در موقع رفع
موانع تبدیل سهمالشرکه بانک به فروش اقساطی همزمان با تنظیم و ثبت قرارداد فروش اقساطی
مبلغ وصول سهمالشرکه را یکجا به حساب اقساط وصولی محسوبنمایند .درجهت انجام موضوع
باید از طرح تعهدنامه عادی که متن آن ذیالً درج گردیده استفاده شود:

تعهدنامه
چون مقرر است اینجانب  . . . . . . . . . . . . . . . . . .فرزند  . . . . . . . .به شماره
شناسنامه
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 . . . . . . . .صادره از  . . . . . . . .به نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
یک واحد مسکونی از مستحدثات موضوع قرارداد مشارکت مدنی ثبت شده به شماره . . . . . . .
در دفتر اسناد رسمی شماره  . . . . . . . . . . .منعقده بین بانک و اینجانب  /شرکت تعاونی
را خریداری نمایم و بانک به موجب قرارداد مذکور در ساختمان مورد قرارداد شریک است ،به
این وسیله درخواست مینمایم که بانک با واگذاری حقوق خود در واحد مسکونی فوقاالشعار
مطالبات ناشی از آن را باقساط ماهیانه از قرار هرقسط  . . . . . . . . . . . .ریال از اینجانب وصول
نماید و با امضای این نامه پرداخت مطالبات بانک را تعهد مینمایم .ضمناً درخواست دارم که
بانک با وصول اقساط از تاریخ  . . . . . . . . . . .موافقت نماید تا پس از فراهم شدن مقدمات
تنظیم و انعقاد قرارداد فروش اقساطی سهمالشرکه بانک و اخذ گواهی الزم به امضای سند
فروش اقساطی مذکور در دفتر اسناد رسمی براساس مقررات بانک اقدام نمایم.
پرداخت اقساط به شرح فوق لطمه و خللی به حقوق بانک برای وصول مطالبات و استیفای
حقوق بانک وارد نمیآورد بلکه اقساط به بانک سپرده میشود تا بانک هرزمان که مصلحت
بداند و تشخیص دهد آن را به حساب مطالبات خود منظورنماید.
امضاء متقاضي خريد سهمالشرکه بانك
مراتب فوق مورد گواهی و تائید و قبول این شرکت نیز میباشد.
شرکت تعاوني مسكن . . . . . . . . . . .
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همانطورکه قبالً نیز یادآوری گردیده قرارداد مشارکت مدنی مادام که مقدمات انعقاد قرارداد
فروش اقساطی فراهم نگردیده و سند فروش اقساطی در دفترخانه به ثبت نرسیده است به قوت
خود باقی است و بانک حق دارد درصورت عدم وصول اقساط به استناد آن اقدام به صدور
اجرائیه و استیفای حقوق خود به مبلغی معادل اصل و سود و سایر متفرعات متعلقه بنماید.
 -8چنانچه خریداران واحدهای مسکونی قبل از انقضای سررسید قرارداد فروش اقساطی
تمامی اقساط بدهی را یکجا بپردازند و تسهیالت را تسویه نمایند ،در این صورت واحدها مجازند
بابت هر قسط زودپرداخت شده ،مبلغ  3111ریال کارمزد دریافت نموده و سود مستتر در اقساط
زودپرداخت شده را کسر نمایند.
 -1نظر به اینکه هدف از اعطای تسهیالت در امر مسکن انفرادی مساعدت با آن دسته از
افرادی است که فاقد واحد مسکونی میباشند ،لذا واحدها مجاز به انجام صلح حقوق این قبیل
متقاضیان نبوده و در موارد کامالً استثنایی که حسب تائید واحدها انجام صلح حقوق موجه و
ضروری تشخیص داده شود و متصالح واجد شرایط استفاده از تسهیالت مسکن انفرادی باشد
واحدها میبایست مراتب را با اعالم میزان تسهیالت اعطایی و نرخ سود مربوط و مانده بدهی و
شغل مصالح و بیان علت درخواست وی و شغل متصالح همراه با درخواست مصالح و متصالح
جهت اتخاذتصمیم از طریق اداره امور متبوع (و شعب مستقل رأساً) به اداره مرکزی منعکس
نمایند.
 -4قرارداد فروش اقساطی مسکن:
پس از انقضای سررسید قرارداد مشارکت مدنی یا اتمام بنا ،برای فروش اقساطی سهمالشرکه
بانک در مشارکتهای مدنی ساختمانی از قرارداد های متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا استفاده
میگردد .نظر به اینکه قرارداد مزبور متعاقب قرارداد مشارکت مدنی ساختمانی به هزینه
تسهیالت گیرنده در دفاتر اسناد رسمی به ثبت میرسد ،لذا با توجه به قانون اصالح ماده 33
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب اسفند  ،3113دفاتر اسناد رسمی باید نسبت به قرارداد اولی
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(مشارکت مدنی ساختمانی) هزینههای ثبتی کامل و نسبت به قراداد ثانوی (فروش اقساطی
مشتمل به رهن) بابت مابهالتفاوت مبالغ دو قرارداد ،هزینه دریافت دارند.

پايان مرحله مشارکت مدني:
در پایان مدت مشارکت مدنی و اتمام بنا و تنظیم آخرین صورتمجلس ارزیابی بر حسب
اینکه سهمالشرکه بانک توسط شریک نقداً خریداری یا بصورت اقساطی به وی واگذار گردد با
عنایت به موارد زیر اقدام میشود:
 -3قیمت نقدی فروش سهمالشرکه بانک در مشارکت مدنی ساختمانی عبارت است از
وصول نقدی اصل سهمالشرکه پرداختی بانک  +سهم سود متعلق به سهمالشرکه بانک  +تاخیر
در انجام تعهد شریک که بعد از انقضاء مدت قرارداد مشارکت مدنی به مجموع سهمالشرکه و
سهم سود سهمالشرکه بانک تعلق میگیرد.
 -8قیمت فروش نسیه سهمالشرکه بانک در مشارکت مدنی ساختمانی عبارت است از وصول
اقساطی تمام یا قسمتی از قیمت فروش نقدی سهمالشرکه بانک بشرح بند  3فوق به انضمام سود
متعلقه به آن قسمت از قدرالسهم بانک که نقدی وصول نمیشود درطول مدت فروش نسیه در
قالب انعقاد قرارداد فروش اقساطی مسکن.

تسهيالت اعطايي احداث مجتمعهاي ساختماني
 -3شرايط عمومي:
 -3-3تسهیالت مربوط به مجتمعسازی منحصراً به درخواست متقاضی و در چارچوب
ضوابطی که اداره مرکزی تعیین مینماید طبق نمونه قرارداد های متحدالشکل بانک مرکزی
ج.ا.ا به منظور احداث و یا تکمیل مجتمعهای مسکونی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط
اعطاء میگردد .متقاضیان اینگونه تسهیالت باید تعهدنمایند ،واحدهای مسکونی مورد احداث را
پس از تکمیل با نظر بانک به فروش رسانده و یا سهمالشرکه بانک را به قیمت روز رأساً
خریداری نمایند و قدرالسهم به انضمام سهم سود بانک را حداکثر تا سررسید قرارداد واریز و
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تسویه نمایند .امکان اعطای تسهیالت مجتمعسازی به اشخاص حقوقی باید در اساسنامه آنها
تصریح شده باشد.
 -3-8تسهیالت مجتمعسازی در مورد ساخت و یا تکمیل مجتمعهای مسکونی ارزانقیمت
قابل پرداخت است.
 -3-1در اعطای تسهیالت مجتمعسازی اولویت با شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دولت و
کارگران میباشد.
 -3-4مدارك و مجوزهای مورد لزوم برای اعطای تسهیالت در بخش انبوهسازی مسکن
بشرح ذیل میبایست توسط واحدها از متقاضی اخذ و بعد از بررسیهای کافی کپی مدارك
مذکور که مطابقت آنها با اصل مدارك توسط شعبه تائید شده باشد در پرونده معامالتی متقاضی
نگهداری و اصل آنها مسترد شود و برای اعطای تسهیالت بیش از اختیارات تفویضی از هرکدام
از مدارك و مجوزها یک نسخه کپی اضافی اخذ و همراه با اظهارنظر صریح شعبه و اداره
امورشعب (شعب مستقل رأساً) به اداره مرکزی ارسال گردد:
الف) مدارك ثبتی در مورد اشخاص حقوقی شامل اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت
شرکتها ،شرکتنامه (درخصوص شرکتهای غیرسهامی) ،روزنامه رسمی ثبت شرکت ،روزنامه
رسمی که آخرین تغییرات شرکت در آن درج شده باشد ،آخرین صورتجلسه مجمع عمومی و
روزنامه رسمی در مورد تعیین آخرین اعضاء هیئتمدیره و صاحبان امضامجاز شرکت.
ب) سند مالکیت یا قرارداد واگذاری زمین یا قرارداد اجاره امالك موقوفه که معتبر باشد.
پ) جواز ساختمانی مجتمع مسکونی که مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد.
ت) نقشههای ساختمانی اعم از نقشههای معماری ،محاسبات فنی و تاسیساتی محوطهسازی و
نقشه کلی مجتمع که به تأیید شهرداری منطقه رسیده باشد.
ث) گواهی عدم خالف ساختمانی صادره شهرداری محل در مورد مجتمعهای نیمهتمام.
ج) جدول زمانبندی اجرای طرح.
چ) برآورد کل هزینههای انجام شده و هزینههای الزم تا تکمیل طرح و نحوه تامین آن.
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ح) برآورد قیمت تمام شده هرواحد مسکونی
خ) شرایط و نحوه واگذاری واحدهای مسکونی پس از تکمیل.
د) پیشبینی قیمت فروش هرواحد مسکونی
ذ) نحوه تامین مصالح موردنیاز مجموعه
ر) تعیین نوع ساختمانها از نظر مصالح (بتونی ،فلزی ،اسکلت آجری یا ترکیبی از آنها).
 -3-3سرمایه مشارکت مدنی ساختمانی مجتمعسازی متناسب با کل هزینههای الزم تا مرحله
تکمیل باید به نحوی تعیین گردد که با مصرف آن ساختمانهای مورد احداث قابل بهرهبرداری
و سکونت گردد .سهمالشرکه بانک در این گونه مشارکتها حداکثر معادل  %21سرمایه الزم در
امر احداث اعیانی در قالب مشارکت مدنی ساختمانی که توسط کارشناس بانک برآورد
خواهدشد با رعایت سایر ضوابط قابل پرداخت میباشد.
 -3-1درصورتی که اعطای تسهیالت جهت تکمیل مجتمع ساختمانی باشد هزینههای انجام
شده طبق برآورد کارشناس مورد اعتماد بانک بعنوان آورده غیرنقدی شریک در مشارکت
مدنی بابت تمام یا قسمتی از سهمالشرکه وی منظور و محسوب خواهدشد.
 -3-1به منظور اعمال نظارت کامل بر عملیات اجرایی طبق مفاد قرارداد ،سهمالشرکه بانک
در سرمایه مشارکت مدنی به غیر از اولین پرداخت ،به تدریج و متناسب با پیشرفت عملیات
اجرایی طرح به نسبت قدرالسهم شریک و قدرالسهم بانک با تائید کارشناس مورد اعتماد و از
طریق حساب مشترك مشارکت مدنی به ترتیبی پرداخت خواهدشد که با مصرف و هزینه شدن
آخرین پرداخت بانک ،طرح از هرلحاظ تکمیل و قابل بهرهبرداری گردد.
 -3-2چون به موجب قرارداد تنظیمی ،پرداخت سرمایه مشارکت مدنی ساختمانی به تدریج
صورت میگیرد و برای پرداخت سهمالشرکه بانک بدواً میبایستی سهمالشرکه شریک هزینه
شده و سپس سهمالشرکه بانک پرداخت گردد ،لذا میزان اولین پرداخت از سهمالشرکه بانک
طبق تشخیص بانک حداکثر بین  81تا  11درصد سهمالشرکه بانک خواهدبود.
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 -3-9در مواردی که مشارکت مدنی بمنظور احداث بنا بر روی زمینهای دارای سابقه
ساختمانی صورت میپذیرد ،الزاماً مشارکت مدنی بانک در عرصه و اعیان خواهدبود بنابراین
واحدها میبایستی زمین محل احداث بنا را به قیمت روز بعنوان آورده غیرنقدی شریک بپذیرند.
دراینگونه موارد وهمچنین درمورد مجتمعنیمهتمام (طبقارزیابیبانک) چنانچه ارزش آورده
غیرنقدی شریک کمتر از میزان سهمالشرکه وی باشد متقاضی بایستی بدواً نسبت بهانجام
هزینههای ساختمانی معادل مابهالتفاوت کل هزینه طرح و میزان تسهیالت مصوب بانک اقدام و
هزینههای انجام شده متقاضی طبق دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی ،جزو اموال مشاع
مشارکت درآمده و آنگاه درخصوص پرداخت تدریجی سهمالشرکه بانک طبق مفاد بند ()3-2
عمل شود.
چنانچه ارزش آورده غیرنقدی شریک معادل سهمالشرکه وی تقویم گردیده باشد مبلغ تقویم
شده جزو اموال مشارکت مدنی محسوب و درخصوص سهمالشرکه بانک طبق مفاد بند ()3-2
عمل شود .پرداخت سهمالشرکه بانک در مجتمعهای مسکونی قبل از هزینه شدن سهمالشرکه
شریک بدون اخذ مجوز اداره مرکزی مجاز نمیباشد.
 -3-31سهم سود مورد انتظار نسبت به سهمالشرکه بانک در مورد تسهیالت اعتباری مجتمع
سازی بخش خصوصی براساس سود واقعی حاصل از اجرای طرح و حداقل سود مورد انتظار
بانک برای ورود به اینگونه معامالت که توسط اداره مرکزی تعیین و ابالغ میشود و همچنین
درمورد شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دولت و یا کارگران طبق تعرفه تعیینمیگردد.
 -3-33حداکثر مدت مشارکتمدنی ساختمانی در مورد مجتمعهای مسکونی سهسال میباشد.
انعقاد یا تمدید قرارداد برای مدت بیش از سهسال منوط به اخذ مجوز از اداره مرکزی است.
 -3-38حداکثر تسهیالت اعطایی برای مجتمعهای مسکونی به ازای هرواحد را اداره مرکزی
تعیین مینماید و در صورتیکه تسهیالت مصوب کمتر از حداکثر مذکور باشد ،درصورت نیاز
به افزایش سرمایه مشارکت مدنی طبق تشخیص کارشناس معتمد ،افزایش سرمایه مشارکت با
رعایت ضوابط مذکور از طریق تنظیم قرارداد متمم با نظر اداره کل حقوقی بالمانع است .به
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هرحال طبق مفاد قرارداد هرگاه هزینه ساختمانی موضوع مشارکت مدنی تا مرحله تکمیل ،بیش
از سرمایه تعیین شده گردد ،شریک متعهد است بقیه هزینهها را از اموال خود تامین و هزینههای
مزبور را در ازاء دریافت مبلغ یکهزار ریال به بانک صلح نماید .بدیهی است در این صورت در
نسبت سهمالشرکه طرفین تغییری حاصل نخواهدشد.
مبلغ یکهزار ریال مذکور از حساب هزینه کل در وجه شریک پرداخت و چنانچه شریک به
هرعلت از انجام تعهدات خود امتناع نماید مبلغ مزبور ضمن سایر مطالبات و طبق مفاد قرارداد از
شریک میبایستی وصول گردد.
 -3-31کلیه هزینههای الزم در ارتباط با اخذ مجوزهای موردلزوم و تنظیم قراردادهای ثبتی
بعهده متقاضی است .ضمناً به موجب قرارداد منعقده کلیه امور اجرایی مشارکت مدنی تا مرحله
تکمیل بعهده شریک میباشد.
 -3-34به موجب مفاد قرارداد ،شریک متعهد میگردد واحدهای مسکونی مورد مشارکت را
به متقاضیان واجد شرایط طبق نظر بانک بفروش برساند .قیمت نقدی فروش این گونه واحدها
شامل قیمت تمام شده به اضافه سود عادالنه واقعی (موضوع بند  )3-31نسبت به سرمایه
مشارکت تعیین میگردد.
 -3-33فروش اقساطی سهمالشرکه بانک در معامالت مشارکت مدنی ساختمانی ،بدون اخذ
پیشدریافت و با اجازه اداره مرکزی مجاز میباشد.
 -3-31هزینههای کارشناسی (شامل هزینه ارزیابی و نظارت تدریجی) و چگونگی پرداخت
آن به ارزیاب طبق تعرفه بانک تعیین میشود.
 -3-31قرارداد مشارکت مدنی ساختمانی مربوط به مجتمعهای مسکونی ،باید در دفاتر
اسنادرسمی طبق نمونه تهیه شده به وسیله اداره کل حقوقی به ثبت برسد.
 -3-32فروش اقساطی واحدهای مسکونی موضوع مشارکت مدنی ساختمانی براساس ضوابط
مسکن انفرادی صورت خواهدگرفت.
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 -3-39مبلغ یکهزار ریال مندرج در بند ( )3-38و سایر قراردادهای مشابه از حساب هزینه
کل ماده  31خدمات قراردادی تحت سرفصل سایر خدمات کل ( )43121هزینههای عمده بانک
بابت قراردادهای موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا ( 3111ریال) ثبت و همانند سایر
هزینهها عمل میشود.
مثال :آقای احمدی جهت احداث سه واحد مسکونی درخواست استفاده از تسهیالت بانک در
قالب عقد مشارکت مدنی ساختمانی به مبلغ  381.111.111ریال نموده است .در صورتی که
آورده غیرنقدی مشتری  21.111.111ریال برآورد گردیده باشد ،باتوجه به مفروضات زیر
نسبت به محاسبه و ثبت اسناد حسابداری اعطای تسهیالت و تسویه آن اقدام فرمائید.
 نرخ سود  ، %83مدت مشارکت  38ماهزمان اعطای سهمالشرکه بانک در سه مرحله با توجه به پیشرفت کار به شرح ذیل میباشد:
الف -مبلغ  31.111.111ریال اولین قسط در تاریخ 3121/8/3
ب -مبلغ  11.111.111ریال دومین قسط در تاریخ 3121/1/31
ج -مبلغ  41.111.111ریال سومین قسط در تاریخ 3121/9/33

-3

-8

بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری

طبقتعرفه( 411.111ریال)

بستانكار :حساب بستانکاران داخلی -حق ارزیابی

طبقتعرفه(411.111ریال)

بدهكار :حساب بستانکاران داخلی -حق ارزیابی

 411.111ریال

بستانكار :حساب ارزیاب

 11.111ریال

بستانكار :حساب مرکز

 111.111ریال

139

-1

-4

-3

-1

-1

-2

-9

بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری

 811.111ریال

بستانكار :بستانکاران موقت -حق بیمه

 811.111ریال

بدهكار :حساب بستانکاران موقت -شرکت بیمه

 811.111ریال

بستانكار :حساب کارمزد دریافتی

 31.111ریال

بستانكار :حساب مرکز -بیمه ایران

 344.111ریال

بدهكار :حساب انتظامی بیمه نامه

 3ریال

بستانكار :طرف حساب انتظامی

 3ریال

بدهكار :حساب انتظامی قراردادها

 3ریال

بستانكار :طرف حساب انتظامی

 3ریال

بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری

 81.111ریال(دوقطعه تمبرمالیاتی)

بستانكار :حساب تمبر مالیاتی

 81.111ریال

بدهكار :حساب بدهکاران موقت -آورده غیرنقدی شریک  21.111.111ریال
بستانكار :حساب مشترك مشارکت مدنی

 21.111.111ریال

بدهكار :حساب مشترك مشارکت مدنی

 21.111.111ریال

بستانكار :حساب بدهکاران موقتـآوردهغیرنقدیشریک

 21.111.111ریال

پرداخت اولین مرحله سهمالشرکه بانک:
-31

بدهكار :حساب تسهیالت اعطائی -مشارکت مدنی
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 31.111.111ریال

-33

-38

بستانكار :حساب مشترك مشارکت مدنی

 31.111.111ریال

بدهكار :حساب مشترك مشارکت مدنی

 31.111.111ریال

بستانكار :حساب جاری شریک

 31.111.111ریال

بدهكار :حسابتعهداتمشتریانبابتقراردادهایمنعقدهمعامالتغیردولتی  11.111.111ریال
(بابتسرمایهپرداختنشده)

بستانكار :حسابتعهداتبانک -قراردادهای منعقده معامالت غیردولتی

 11.111.111ریال

پرداخت دومین مرحله سهمالشرکه بانک:
-31
-34

-33

بدهكار :حساب تسهیالت اعطائی -مشارکت مدنی

 11.111.111ریال

بستانكار :حساب مشترك مشارکت مدنی

 11.111.111ریال

بدهكار :حساب مشترك مشارکت مدنی

 11.111.111ریال

بستانكار :حساب جاری شریک

 11.111.111ریال

بدهكار :حساب تعهدات بانک قراردادهای منعقده معامالت غیردولتی 11.111.111ریال
بستانكار :حساب تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده

 11.111.111ریال

پرداخت سومین مرحله سهمالشرکه بانک:
-31
-31

بدهكار :حساب تسهیالت اعطائی -مشارکت مدنی

 41.111.111ریال

بستانكار :حساب مشترك مشارکت مدنی

 41.111.111ریال

بدهكار :حساب مشترك مشارکت مدنی

 41.111.111ریال

بستانكار :حساب جاری شریک

 41.111.111ریال
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-32

بدهكار :حساب تعهدات بانک قراردادهای منعقده معامالت غیردولتی 41.111.111ریال
بستانكار :حساب تعهدات مشتریان بابت قراردادهای منعقده

 41.111.111ریال

هنگام تسویه:
درصورتی که نرخ  %83مالك محاسبات سود به صورت روزشمار مورد استفاده قرارگیرد ،داریم:
 311روز

 93روز

 389روز

مرحله سوم

مرحله دوم

مرحله اول

381.111.111

21.111.111

31.111.111

ریال 4.421.111

≈

ریال 3.811.211

≈

ریال ≈ 33.111.411

31.111.111 × 83 × 389
11111
21.111.111 × 83 × 93
11111
381.111.111 × 83 × 311
11111

= سود مرحله اول
= سود مرحله دوم

= سود مرحله سوم

ریال  = 4.421.111 + 3.811.211 + 33.111.411 = 83.193.811سود کل دوران مشارکت
ریال 381.111.111 + 83.193.811 = 343.193.811
-39

بدهكار :حساب جاری مشتری

 343.193.811ریال

بستانكار :حساب تسهیالت اعطائی -مشارکت مدنی

 381.111.111ریال

بستانكار :حساب سود معامالت -مشارکت مدنی

 83.193.811ریال
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-81

-83

بدهكار :طرف حساب انتظامی

 3ریال

بستانكار :حساب انتظامی قراردادها

 3ریال

بدهكار :طرف حساب انتظامی

 3ریال

بستانكار :حساب انتظامی -بیمه نامه

 3ریال

توضيح:
ـ الزم به ذکر است در صورتی که شریک ،واجد شرایط باشد (خود و افراد تحت
تکفل وی دارای شرایط الزم و فاقد منزل مسکونی باشند) بنا به درخواست او
سهمالشرکه بانک در واحدهای احداثی برای شرکتهای تعاونی و اشخاص عادی
متقاضی یک واحد به موجب عقد قرارداد فروش اقساطی به وی واگذار میگردد.
ـ همچنین در سایر موارد به استثناء بخش مسکن و ساختمان پس از اتمام دوران
مشارکت و فروش موضوع مشارکت مدنی و واریز آن به حساب مشترك
مشارکت مدنی ،سود حاصله به نسبت سهمالشرکه بین طرفین تقسیم میگردد.
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سئواالت بخش نهم

 -3مشارکت مدنی را تعریف نموده ،کاربرد آن را توضیح دهید.
 -8چنانچه مشارکت مدنی در سررسید تسویه نگردد  ،واحدها موظف به انجام چه اقدامی
میباشند؟
 -1نکات قابل توجه درخصوص قراردادهای داخلی و ثبتی در عقد مشارکت مدنی را
توضیح دهید.
 -4درمواردی که آورده شریک یا شرکا غیر نقدی باشد ،واحدها به چه صورت عمل
مینمایند.
 -3واحدها چه زمانی مجاز هستند مبادرت به اعطای تسهیالت مشارکت مدنی جهت خرید
و تهیه کاال برای صدور در امر صادرات نمایند.
 -1چنانچه در عقد مشارکت مدنی ساختمانی ،ملک معرفی شده  ،بدون سابقه ساختمانی
باشد ،از چه قراردادی استفاده میگردد ،توضیح دهید.
 -1فروش اقساطی سهمالشرکه بانک را در قراردادهای مشارکت مدنی مختصراً توضیحدهید.
 -2چنانچه خریداران واحدهای مسکونی در طول دوران فروش اقساطی مبادرت به واریز
تعدادی از اقساط موعد نرسیده بدهی خود نمایند ،نحوه عمل واحدها را توضیح دهید.
 -9در پایان مدت مشارکت مدنی و اتمام بنا و تنظیم آخرین صورت مجلس ارزیابی،
واحدها حسب مورد به چه طرقی اقدام مینمایند.
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 -31آقای محمودی جهت احداث پنجواحد مسکونی درخواست استفاده از تسهیالتبانک در
قالب عقد مشارکت مدنی ساختمانی به مبلغ  811.111.111ریال نمودهاست ،درصورتی که
آورده غیرنقدی مشتری  127.777.777ریال برآورد گردیده باشد ،با توجه به مفروضات
ذیل نسبت به محاسبه و ثبت اسناد حسابداری اعطای تسهیالت و تسویه آن در سررسید اقدام
نمائید:
نرخ سود  - %83مدت مشارکت  38ماه
زمان و مبلغ اعطای سهمالشرکه بانک در سه مرحله با توجه به پیشرفت کار به شرح ذیل
میباشد :
الف :مبلغ  21.111.111ریال اولین قسط در تاریخ 3121/1/3
ب :مبلغ  11.111.111ریال دومین قسط در تاریخ 3121/9/3
پ :مبلغ  31.111.111ریال سومین قسط در تاریخ 3121/38/33

145

مـدارك الزم پرونده معامالتي مشارکت مدني
الف -درصورتي که متقاضي داراي «پرونده عمومي» نزد شعبه باشد:

 -1

برگ درخواست تسهیالت مشارکت مدنی (باتوجه به موضوع معامله ،یکی از نمونه
های مندرج در مبحث دوم دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی) که در آن مشخصات،
نوع کار ،میزان سرمایه الزم برای مشارکت ،سهم سرمایه متقاضی و بانک درصورتی
که سهم سرمایه شریک غیرنقدی باشد مشخصات و ارزش فعلی و ثبتی آن اموال،

 -2
 -3
 -4

مدت انجام معامله ،نحوه تسویه مشارکت ،وثائق و تضمینات قید شده باشد.
مدارك و مجوزهای الزم در مواردی که مشارکت مدنی برای اجرای طرحها و یا
امور تولیدی و خدماتی و ساختمانی باشد.
مجوزهایالزم درصورتیکه موضوع مشارکت مربوط به صادرات یا وارداتکاال باشد.
صورت برآورد هزینههای قابلقبول درمعامله (شامل قیمت تهیه و خرید اموال و سایر
هزینههای قابل قبول طبق دستورالعمل اجرائی) عنداالقتضاء مستند به پیشفاکتورهای

 -5
 -6
 -7
 -8

ذیربط و یا نظرکارشناس یا ارزیاب موردقبول بانک.
افر (پیشفاکتور) مربوط به خرید کاال در صورتی که مشارکت مدنی در امور
بازرگانی و یا واردات باشد.
صورتمجلس ارزیابی سهمالشرکه غیرنقدی شریک.
صورت برآورد فروش نقدی اموال مورد معامله به قیمت روز در صورت انجام معامله
طبق مندرجات برگ درخواست.
صورت پیش بینی کل سود حاصل از انجام معامله و مبلغ و درصد سهم پیشنهادی برای
بانک طبق مندرجات برگ درخواست.

 -9
  -11آخرین صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات معرفی شده متقاضی.
  -11تائیدیه بانک کشاورزی محل دایر بر آنکه متقاضی از بابت تسهیالت مورد درخواست
فتوکپی اسناد مالکیت وثائق و تضمینات متقاضی (تطبیقشده با اصل).

به بانک کشاورزی محل بدهی ندارد.
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 -12
 -13
 -14
 -15
 -16
 -17

مصوبه مربوط به انجام مشارکت مدنی.
قرارداد منعقده مشارکت مدنی.
بیمهنامه وثائق یا اموال مشارکت مدنی که به نام و به نفع بانک صادر شده باشد.
فاکتورها و صورت هزینههای انجام شده جهت تحقق معامله.
سایر مدارك و مجوزهایی که به اقتضاء نوع معامله به نظر مراجع تصویبکننده و
پرداختکننده تسهیالت اخذ و نگهداری آنها ضروری باشد.
یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله
واریز و تسویه آن.

ب -درصورتي که متقاضي شخص حقيقي يا حقوقي بوده و فاقد «پرونده عمومي» نزد
شعبه باشد عالوه بر مدارك فوق حسب مورد اخذ و نگهداري مدارك زير نيز در
پرونده معامالتي وي ضروري است:
  -18اطالعات اخذشده درباره متقاضی حسب مورد از طریق اداره کل ارزیابی و
اعتبارسنجی مشتریان و یا اداره امورشعب ،سرپرستی متبوع یا شعبه مربوط.
  -19اوراق اطالعات اخذشده از سایر منابع (نمونه «شماره  »181از سه منبع).
  -21فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی (تطبیق شده با اصل توسط شعبه) .در امور
بازرگانی و تولیدی و خدماتی.
  -21فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجارهنامه معتبر محل کار متقاضی
در امور بازرگانی و تولیدی و خدماتی.
  -22فتوکپی کارت بازرگانی معتبر (برای تجار و اشخاصی که در رابطه با شغل خود به
امور تجارت داخلی و یا خارجی ملزم به داشتن کارت بازرگانی باشند).
  -23اصل برگ امضاء مسلمالصدور متقاضی درصورتی که قرارداد در دفاتر اسناد رسمی
منعقد نشود.

 -24

شماره حساب سپرده قرضالحسنه جاری متقاضی
/

/
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و تاریخ افتتاح آن:

  -25شماره حساب سپرده قرضالحسنه پس انداز متقاضی
آن:

/

/

و تاریخ افتتاح

31

  -26فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در مورد شخص حقوقی ،فتوکپی شناسنامه
اعضاء هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت.
  -27یکقطعه آخرین عکس متقاضی و درخصوص شخصحقوقی ،یکقطعه آخرین عکس
هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت.

و درخصوص اشخاص حقوقي فاقد پرونده عمومي نزد شعبه نيز مدارك و
مستندات ذيل بايد اخذ و در پرونده معامالتي آنها نگهداري شود:
  -28فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها.
  -29فتوکپی شرکتنامه (درخصوص شرکت غیرسهامی).
  -31روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.
  -31روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت.
  -32روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئتمدیره و مدیرعامل و
صاحبان امضاء مجاز شرکت.
  -33لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها.
  -34گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته
(درخصوص شرکتهای وابسته و تحت پوشش موسسات دولتی و شرکتهای پذیرفته
شده در بورس سهام و اوراق بهادار).
  -35اظهارنامه مالیاتی شرکت ممهور به مهر اداره دارائی محل.
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مـدارك الزم براي قبول بررسي طرحهاي مجتمعهاي ساختماني
الف -درصورتي که متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد:

 -1

پرسشنامه تکمیل شده نمونه شماره  1311که در آن نوع کار ،مورد مصرف تسهیالت
درخواستی ،مدت اجرای طرح ،کل سرمایه الزم برای اجرای طرح ،مدت بازپرداخت

 -2
 -3
 -4
 -5
 -6
 -7
 -8
 -9

تسهیالت درخواستی ،وثائق و تضمینات قید شدهباشد.
فتوکپی پروانه ساختمانی یا گواهی عدم خالف ساختمانی که مدت اعتبار آن منقضی
نشده باشد.
نقشه محل اجرای طرح.
طرح تفصیلی اجرای طرح (شامل بررسیهای اقتصادی ،فنی و مالی).
معرفی منابع خرید و پروفرمای ماشینآالت و تجهیزات خارجی طرح.
مداركمربوط به تشخیص ارزماشینآالت وتجهیزات وتاسیسات و دانش وارداتی طرح
فتوکپیقرارداد استفاده ازدانشفنی وارداتی (درصورت استفاده از دانش فنی خارجی).
پیشفاکتور ماشینآالت ،تجهیزات و تاسیسات داخلی طرح.
مشخصات و نقشههای اجرائی انواع ساختمانهای طرح ،شامل نقشههای معماری،
محاسباتی و تاسیساتی.

 -11
  -11فتوکپی قراردادهای منعقده با پیمانکاران تاسیسات طرح.
  -12مجوزهای مربوط به تامین  برق  ،آب  ،گاز  ،تلفن موردنیاز طرح.
  -13جداول منابع و مصارف و زمانبندی اجرایی و پیشبینی نحوه تامین منابع ریالی و
فتوکپی قراردادهای منعقده با پیمانکاران ساختمانهای طرح.

ارزی طرح.

  -14فتوکپی اسناد وثائق و تضمینات ( اموال غیرمنقول  اموال منقول 
تضمینی  سپردههای بانکی  سایر وثائق و تضمینات).
  -15آخرین صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات پیشنهادی متقاضی
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سفته

ب -درصورتي که متقاضي شخص حقيقي يا حقوقي بوده و فاقد «پرونده عمومي» نزد
شعبه باشد عالوه بر مدارك فوق حسب مورد اخذ و نگهداري مدارك زير نيز در
پرونده معامالتي وي ضروري است:

 -16

فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در خصوص شرکتها اعضاء هیئتمدیره و
مدیرعامل شرکت.

 -17

آخرین عکس متقاضی و درمورد شرکتها اعضاء هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت
(هرعضو یکقطعه عکس).

 -18

فتوکپی اسناد مالکیت یا قرارداد معتبر واگذاری محل برای اجرای طرح.

 -19

خالصه حسابهای دفترکل شرکت متقاضی در زمان ارائه طرح به بانک.

 -21

فتوکپی اسناد مربوط به مشارکت متقاضی در سایر شرکتها و واحدهای اقتصادی و
موسسات.

 -21

فتوکپی کامل اسناد مالکیت اموال غیرمنقول متقاضی که با اصل آن اسناد مطابقت
داده شده باشد.

 -22

شماره حساب سپرده قرض الحسنه جاری متقاضی
آن:

 -23

/
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شماره حساب سپرده قرضالحسنه پس انداز متقاضی
افتتاح آن:

 -24

/

و تاریخ افتتاح

/

/

و تاریخ

31

فتوکپی سایر مدارك و مجوزها به اقتضاء نوع طرح و شرایط معامله (نام مدارك و
مجوزهای الزم ذکر شود).

و درخصوص اشخاص حقوقي فاقد «پرونده عمومي» نزد شعبه نيز مدارك و
مستندات ذيل بايد اخذ و در «پرونده معامالتي» آنها نگهداري شود:
  -25فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها.
  -26فتوکپی شرکتنامه (درخصوص شرکت غیرسهامی).
  -27روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.
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  -28روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت.
  -29روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئتمدیره و مدیرعامل و
صاحبان امضاء مجاز شرکت.
  -31لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها.
  -31گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته
(درخصوص شرکتهای وابسته و تحت پوشش موسسات دولتی و شرکتهای پذیرفته
شده در بورس سهام و اوراق بهادار).
  -32اظهارنامه مالیاتی شرکت ممهور به مهر اداره محل مربوط به سه سال مالی قبل (و در
خصوص شرکتهای جدیدالتاسیس اظهارنامه مالیاتی درصورتیکه سال مالی بر تاسیس
شرکت گذشته باشد).

ج -مدارکي که توسط شعبه تهيه و يا بايد از متقاضي اخذ و در پرونده وي
نگهداري شود:
  -33اطالعات اخذ شده درباره متقاضی (ازطریق اداره کل ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان
و یا اداره امورشعب متبوع یا شعبه مربوط).
  -34اوراق اطالعات اخذشده از سایر منابع (نمونه «شماره  »181از سه منبع).
  -35اصل برگ امضاء مسلمالصدور متقاضی چنانچه قرارداد در دفاتر اسناد رسمی منعقد
نشود.
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مـدارك الزم پرونده معامالتي اعطاي تسهيالت مسكن انفرادي

 -1

در قالب معامالت مشارکت مدني و فروش اقساطي
برگ درخواست تسهیالت مشارکت مدنی در مراحل ساخت و واگذاری طبق قرارداد
نمونه  1318که در آن مشخصات ،نوع کار ،میزان سرمایه الزم برای احداث ،سهم
سرمایه متقاضی و بانک در صورتیکه سهم سرمایه متقاضی غیرنقدی باشد مشخصات
و ارزش فعلی و ثبتی امالك موضوع معامله ،مدت انجام معامله ،نحوه تسویه و واریز

 -2
 -3
 -4

تسهیالت مورد درخواست ،وثائق و تضمینات قید شده باشد.
فتوکپی پروانه ساخت و یا گواهی عدم خالف ساختمانی معتبر.
صورت برآورد هزینههای قابلقبول درمعامله (شامل قیمت زمین ،تهیه مصالح
وهزینههای قابل قبول مثل امتیاز آب و برق) طبق نظر ارزیاب موردقبول بانک.
معرفینامه آزادگان و جانبازان و خانواده محترم شهدا و مفقوداالثرها و اسرا از طرف بنیاد
شهید انقالب اسالمی و بنیادهای جانبازان و آزادگان درصورتیکه متقاضی از آزادگان و
جانبازان و خانواده محترم شهدا و مفقوداالثرها و اسرا باشند.

 -5
 -6
 -7
 -8
 -9
 -11
 -11
 -12
 -13

معرفی نامه سازمان متبوع درصورتی که متقاضی از کارکنان دولت یا کارگران یا
سایر مراجع باشد.
گواهی حقوق و درآمد و یا مقرری و عایدی متقاضی.
ارائه موافقتنامه و تائیدیه کتبی سازمان زمین شهری درخصوص زمینهای واگذاری
آن سازمان.
فتوکپی سند مالکیت ملک یا زمین ملکی متقاضی یا قرارداد واگذاری زمین.
آخرین صورتمجلس ارزیابی و هزینههای انجام شده و یا آورده غیرنقدی متقاضی.
صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات درصورتی که مورد معامله قابل ترهین نباشد.
مصوبهمربوطبهانجاممعاملهدرمراحلساختوواگذاری(مشارکتمدنیوفروشاقساطی).
قرارداد منعقده مشارکت مدنی.
بیمهنامه وثائق یا اموال مشارکت مدنی که به نام و به نفع بانک صادر شده باشد.
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 -14
  -15قرارداد فروش اقساطی در مرحله واگذاری سهمالشرکه بانک.
  -16یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله
فاکتورها و صورت هزینههای انجام شده جهت تحقق معامله.

واریز و تسویه آن.

 -17
  -18صورتمجلس ارزیابی مراحل مختلف پیشرفت انجام امور ساختمانی متناسب با پرداخت
اطالعات اخذشده درباره متقاضی حسب مورد از طریق شعبه مربوط.

 -19
 -21

سهمالشرکه بانک.
اصل برگ امضاء مسلمالصدور متقاضی در صورتی که قرارداد در دفاتر اسناد رسمی
منعقد نشود.
شماره حساب سپرده قرضالحسنه پس انداز متقاضی
آن:

/

/

31

و تاریخ افتتاح

 -21
  -22یک قطعه آخرین عکس متقاضی.
  -23سایر مدارك و مجوزهایی که به اقتضاء نوع معامله به نظر مراجع تصویبکننده و پرداخت
فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی.

کننده تسهیالت اخذ و نگهداری آنها ضروری باشد.
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بخش دهم :مشارکت حقوقي
تعريف:
مشارکت حقوقی یکی از ابزارهایی است که در جهت تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های
سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود بکار گرفته میشود.

کاربرد:
بانک برای افزایش تولیدات در بخش های مختلف صنعت ،معدن ،کشاورزی ،ساختمان،
مسکن ،خدمات و بازرگانی که به افزایش عرضه کاال و خدمات منجر خواهد شد ،با تأمین
قسمتی از سرمایه شرکتهای در شرف تأسیس (جدید) و یا خرید تعدادی از سهام جدید
شرکتهای موجود که به منظور توسعه و تکمیل ،اقدام به انتشار سهام جدید بنمایند و یا خرید
سهام موجود شرکتها ،مبادرت به مشارکت حقوقی مینماید.
از آنجایی که اقدام به مشارکت حقوقی باتوجه به موازین قانونی عملیات بانکی بدون ربا و
دستورالعملهای صادره شورای پول و اعتبار ،الزم است با دقت و بررسیهای خاص صورت گیرد،
لذا واحدهای بانک ضمن فعالیت در بازاریابی اینگونه از معامالت ،در صورت دریافت تقاضای
مشتری برای مشارکت حقوقی ،بررسیهای مقدماتی بشرحی که ذیالً اشاره میگردد را بعمل
آورده و مدارك مربوط را از متقاضی اخذ و پس از حصول اطمینان از صحت آنها ،ضمن
اظهارنظر در مورد متقاضی و سهامداران و مدیران شرکت مراتب را جهت بررسی و اتخاذ
تصمیم نهایی به اداره کل اعتبارات منعکس نمایند.
اداره کل اعتبارات برای انجام مشارکت حقوقی ،درخواست های واصله را مستقیما به اداره
نظارت بر موقعیت مالی بانک های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ارسال می نماید .اداره
مذکور با درنظر گرفتن دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری و سایر شاخص ها و
نسبت های احتیاطی و نظارتی ،نسبت به اعالم موافقت یا مخالفت بانک مرکزی با این
درخواست ها ،اقدام می نماید.
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دریافت و ارسال هرگونه تقاضا ،تعهدی برای بانک جهت مشارکت حقوقی ایجاد نمینماید
و این نکته باید به متقاضی یادآوری گردد.
مشارکت حقوقی بانک فقط در شرکتهاي سهامي (اعم از شرکتهاي سهامي خاص يا
شرکتهاي سهامي عام) مجازمیباشد.

مراحل اجرايي مشارکت حقوقي:
نکاتیکه واحدها با دریافت تقاضای مشارکتحقوقی باید رعایت نمایند ،بشرح ذیل است:
الف -مشارکت حقوقي در شرکتهاي سهامي جديد:
 -3مشتری تقاضای خود را کتباً به شعبه تسلیم نماید.
 -8طرح اساسنامه و شرکت نامه که به تائید موسسین شرکت رسیده ،به شعبه ارائه شود.
 -1باتوجه به میزان سهام پیشنهادی متقاضی برای بانک ،در اساسنامه نحوه اعمال مدیریت
بانک پیشبینی شدهباشد.
 -4طرح توجیهی و نحوه تأمین منابع مالی الزم ،اعم از سرمایه در گردش و سرمایه ثابت
و در صورتی که طرح تولیدی باشد ،مدت زمان الزم برای رسیدن به بهرهبرداری،
میزان تولید ،قیمت تمام شده ،بهای فروش پیشبینی شده و موافقت نامههای اصولی و
مجوزهای مربوط تحویل گردد.
 -3اطالعات مدیران و موسسین اولیه شرکت اخذ و ارائه گردد.
ب -مشارکت در شرکتهاي سهامي موجود:
مشارکت حقوقی در این دسته از شرکتها از طریق خرید سهام جدید منتشره ناشی از
افزایش سرمایه که برای توسعه و تکمیل طرح صورت میگیرد ،بعمل میآید.
بانک برای خرید سهام شرکتهای موجود و فعال باید بررسیهای مقدماتی به شرح زیر را
بعمل آورد:
 -3متقاضی تقاضای کتبی فروش سهام را به بانک تسلیم نماید.
166

 -8اساسنامه  ،شرکت نامه و مصوبه مجمع عمومی به انضمام طرح توجیهی مربوط به
افزایش سرمایه را ارائه نماید.
 -1آخرین گزارش حسابرسی و صورتهای مالی که به تائید جامعه حسابداران رسمی
رسیده باشد ،اخذ گردد.
 -4اطالعات مدیران شرکت اخذ شود.
پ -مشارکت در شرکتهاي سهامي موجود (خريد سهام سهامداران):
 -3سهامدار تقاضای کتبی خود را مبنی بر فروش سهام به بانک تسلیم نماید.
 -8مشخصات کامل سهام پیشنهادی برای فروش شامل تعداد ،نوع و ارزش اسمی و مبلغ
پیشنهادی برای فروش تعیین و اعالم شود.
در صورتی که سهام در بورس پذیرفته شده باشد ارزش روز آن نیز معلوم و اعالم گردد.
واحدها با رعایت کلیه موارد مشروحه فوق و اطالعات مأخوذه ،موظفند ضمن اظهارنظر در
مورد متقاضی و شرکت و مدیران آن ،کلیه مدارك و مستندات مربوط را به اداره کل ذی ربط
ارسال نمایند .اداره مذکور پس از بررسيهاي فني ،مالي و اقتصادي تصمیممقتضیاتخاذ
ومراتب را به واحدمربوط جهت اطالع به متقاضی منعکسمینماید.
نگهداری سهام خریداری شده و عملیات حسابداری مربوط به مشارکت حقوقی از طریق
اداره کل حسابداری و بودجه معمول میگردد.
توجه واحدها را مجدداً به این نکته معطوف میدارد که هیچیک از واحدها مجاز به انجام
مشارکت حقوقی بدون اطالع و تصویب اداره کل نخواهندبود.
ضمناً بهتر است واحدها متقاضیان مشارکت حقوقی را جهت مذاکره و بررسیهای الزم و
اخذ مدارك به اداره کل ذی ربط راهنمایی نمایند.
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سئواالت بخش دهم

 -3منظور از مشارکت حقوقی چیست؟
 -8کاربرد تسهیالت مشارکت حقوقی درچه بخشی از فعالیتهای اقتصادی مجاز میباشد؟
 -1چهارنکته از نکاتی که واحدها به هنگام اعطایی تسهیالت مشارکت حقوقی به
شرکتهای سهامی جدید میبایستی رعایت نمایند ،شرح دهید.
 -4نکاتی را که به هنگام اعطای تسهیالت مشارکت حقوقی به شرکتهای سهامی موجود
توسط واحدها میبایستی رعایت گردند ،توضیح دهید.
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بخش يازدهم :مضاربـه
مقدمـه:
قبل از ظهور اسالم ،مضاربه در میان مردم و به ویژه تجار رایج بوده و بعد از مبعث،
پیامبر(ص) آن را نفی نفرمودند و مضاربه در معامالت اسالمی و در اجماع مسلمین اعم از عامه
و خاصه تثبیت شده است.
بر اساس تعریف در کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) «مضاربه» یا «قراض» یا
«مقارضه» عقدی است که «بین دو نفر واقع میشود ،بر این اساس که سرمایه تجارت از یکی و
کار از دیگری باشد و اگر سود پیدا شود بین هر دو باشد و اگر تمام سود برای مالک قرار داده
شود به آن «بضاعت» گفته میشود» .

تعريف مضاربه:
مضاربه عقدی است که بر اساس قرارداد بین دو شخص منعقد و به موجب آن یکی از
طرفین ،مالک (بانک) عهدهدار تأمین سرمایه نقدی میگردد با قید اینکه طرف دیگر(عامل) با
آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

انواع مضاربه:
مضاربه بر دو نوع است:
 -3مضاربه خاص (مقید)
 -8مضاربه عام یا مطلق (آزاد)
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مضاربه خاص:
مضاربه خاص یا مقید آن است که نوع کار،محل آن ،زمان و چگونگی کار و کسانی که
همکاری دارند و همچنین کاالی خاصی که مورد خرید و فروش واقع میشود مشخص باشد.
مثالً صاحب سرمایه شرط میکند که عامل کاالی مشخصی را در زمان معین خریدوفروش کند.
مضاربه عام يا مطلق (آزاد):
این نوع مضاربه از قیود عنوان شده در مضاربه خاص ،آزاد بوده و بدین ترتیب است که
بهطور مثال صاحب سرمایه مبلغی را به عنوان سرمایه به طرف دیگر (عامل) پرداخت نموده و با
آن شرط میکند که سرمایه را در هرنوع عمل مشروع تجاری به کار گیرد و به نسبتی که
تعیین گردیده ،سود حاصله تقسیم شود.
الزم به ذکر است که شعب در حال حاضر ،صرفاً قرارداد مضاربه خاص با عامل منعقد
مینمایند.

کاربرد مضاربه:
مضاربه صرفاً دربخش بازرگانی کاربرد دارد و ممکن است به یکی از طرق زیر انجامشود.
الف -به منظور خرید و فروش کاال در داخل کشور (بازرگانی داخلی)
ب -به منظور خرید و صادرات کاال به خارج از کشور به قصد فروش (صادرات)
ج -به منظور خرید و ورود کاال از خارج برای فروش در داخل کشور (واردات)
تبصره  -بانک مجاز به اعطاء تسهیالت در قالب مضاربه صادراتی به تولیدکنندگان ،به
منظور صادرات محصوالت تولیدی خویش نمیباشد .لیکن اعطای تسهیالت برای صدور انواع
کاالهای مجاز بازرگانی و صدور کاالی غیر از کاالی تولیدی(محصول) واحد تولیدی مشتری،
در قالب عقد مضاربه صادراتی بالمانع میباشد.
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مدت مضاربه:
الف -مدت قرارداد مضاربه متناسب با یک دوره خرید و فروش و حداکثر  1ماه میباشد،
در موارد استثنائی مدت مذکور با اجازه اداره مرکزی و عنداللزوم بانک مرکزی ج .ا .ا که از
طریق اداره مرکزی اقدام میگردد قابل افزایش خواهدبود.
تبصـره  -اعطای تسهیالت به بخش صادرات فرش دستباف تا حداکثر یکسال ،با رعایـت
سایر مقررات و ضوابط بالمانع میباشد
ب -مدت قرارداد مضاربه صادراتی باتوجه به سررسید اعتبارات اسنادی مربوط و یا
سررسید قرارداد صدورکاال تعیین میگردد که در هر حال نباید از  1ماه تجاوز نماید (به استثناء
صادرات فرش دستباف) و سررسید مضاربه صادراتی باید مقدم بر سررسید اعتبار اسنادی
صادراتی و یا قرارداد صدور کاالی مورد معامله باشد.
پ -قرارداد مضاربه قابل تمدید نمیباشد.

نكات حقوقي :
 -3به منظور مطالعه فراگیران محترم در رابطه با نحوه انتقال مطالبات به سرفصلهای
سررسیدگذشته ،معوق و مشکوكالوصول درخصوص عقد مضاربه ،به بخش مربوط
مراجعه شود.
 -8مضاربه از جمله عقود جایز است ،از این رو هریک از طرفین حق فسخ قرارداد را دارند،
مگر اینکه شرط دیگری در قرارداد تعیین شده باشد .در قراردادهای بانکی متن قرارداد
مضاربه را طوری تنظیم نمودهاند که عامل با امضای آن حق فسخ قرارداد را تا تسویه
کامل نخواهد داشت.
 -1مسئولیت عامل در حفظ سرمایه مضاربه همان مسئولیتی است که قانوناً برعهده امین
گذاشته شدهاست.
 -4در قراردادهای مضاربه که بانک تأمین کننده سرمایه میباشد ،ضمن عقد خارج الزم زیان
حاصل از مضاربه به عهده عامل میباشد.
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 -3اعطای تسهیالت مضاربه از طریق عقد وکالت مجاز نمیباشد.
 -1در صورت فوت عامل ،بر اساس قرارداد تنظیمی بانک میتواند کاالی موضوع مضاربه را
در اختیار وراث قرارداده و یا درصورت اقتضاء با مراجعه به محلکسب و انبار عامل،
اموال مزبور را از محل ،خارج و نسبت به فروش آنها و وصول ثمن(بهای فروش) اقدام
و سهم عامل را به تشخیص خود به ورثه پرداختنماید.
 -1عامل حق خریدوفروش نسیه کاالی موضوعمضاربه را ندارد مگر باموافقت قبلی بانک.

نكات قابل توجه:
 -3واحدها در امر واردات مجاز به معامله مضاربه با بخش خصوصی نمیباشند.
 -8واحدها مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه در امر خرید و فروش کاالی تجملی نمیباشند.

3

 -1واحدها موظفند قبل از انعقاد قرارداد مضاربه عملیات موضوع مضاربه را در حد نیاز
بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل سرمایه و سود مورد انتظار در طول مدت
قرارداد مضاربه قابل برگشت است.
 -4واحدها میتوانند سرمایه نقدی مضاربه را یکجا یا بر حسب نیاز به تدریج در اختیار
عامل قراردهند.
 -3واحدها مکلفند بر مصرف سرمایه مضاربه و برگشت آن و همچنین بر عملیات اجرایی
مضاربه نظارت الزم و کافی بعمل آورند.
 -1عملیات بانکی ناشی از مضاربه نزد واحد تأمین کننده سرمایه متمرکز خواهدبود.
 -1متقاضی باید ضمن تأمین کاالی مورد مضاربه مدت خرید و فروش یا طول دوره
معامله مورد مضاربه ،وثائق و تضمینات خود را با ذکر مشخصات تعیین کند.

3

اعطای تسهیالت جهت ساخت ،خرید و فروش به صنوف طال و جواهرات بالمانع است.
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 -2در مواردی که موضوع مضاربه بازرگانی داخلی باشد ،عامل باید پیش فاکتور یا
فاکتور معتبر خرید کاال را بر اساس قیمت رسمی ارائه نماید .چنانچه قیمت رسمی
وجود نداشته باشد ،قیمت بر مبنای عرف محل ،مالك تشخیص بانک خواهدبود.
 -9درصورتی که کاالی مورد مضاربه وارداتی باشد ،عامل باید افر یا پیش فاکتور مربوط
به سفارشکاال و تصویرمجوزهای الزم برای ورود آن را بهفرمدرخواست ضمیمهنماید.
 -31عامل باید قیمتتمامشده کاالی موردمعامله شامل بهای خرید و سایر هزینههای قابل
قبول را برآوردنماید.
 -33هزینههای قابل قبول عبارتند از:
قیمتخریدکاال ،هزینههای بیمه ،حملونقل ،انبارداری ،بستهبندی ،حقثبتسفارش،
حقوقگمرکی ،سود بازرگانی ،هزینههای بانکی ،هزینههای توقف و انتظار نوبت
تخلیهکشتی (دموراژ) در مضاربه وارداتی و مالیات بر ارزش افزوده
 -38در مورد واردات بعضی از کاالها که واردکننده ملزم به تودیع درصدی از قیمت آن
به عنوان ودیعه ثبت سفارش نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران میباشد ،این
مبلغ جزءقیمت تمام شده کاال محسوب نمیگردد .زیرا به محض ترخیص کاال و ارائه
برگ سبز گمرکی آن مبلغ قابل استرداد است .بنابراین باید توسط عامل تأمین شود.
 -31بهای فروش نقدی کاالی مورد معامله با عنایت به قیمت روز آن باید به حساب
مضاربه -وجوه دریافتی واریز گردد.
 -34کل سود حاصل از معامله و مبلغ سود پیشنهادی برای بانک باید توسط عامل تعیین
شده باشد.
 -33مجوزهای الزم درمورد صادرات یا واردات بر اساس آخرین دستورالعملهای اجرائی
ادارات مرکزی اخذگردد.
 -31عدم تعهد ارزی سررسید شده و واریزنشده در صورتی که موضوع مضاربه امور
بازرگانی خارجی باشد.
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 -31سرمایه مضاربه صرفاً به مصرف خرید کاال و سایر هزینههای قابل قبول معامله
موضوع مضاربه برسد.
 -32در صورت بروز هرگونه وقفه ،تخلف ،سلب صالحیت عامل و یا هر اشکال دیگری
واحدها موضوع را مورد بررسی قرارداده و عنداللزوم بر حسب مورد از کاال و محل
کار عامل بازدید به عمل آورده و اقدامات مقتضی جهت حفظ مصالح و منافع بانک
را معمول دارند.
 -39با توجه به ماهیت معامله مضاربه که سرمایه یا کاال ،کالً و در هر شرایطی متعلق
ودرمالکیت بانک قرار دارد لذا درصورت اطالع ازتوقف یا ورشکستگی عامل ،فوراً
صورت کاالیخریداری ازمحل سرمایه مضاربه را به هیئت تسویه اعالم و ضرورت
تحویل آن کاال به بانک را متذکر و تا تحویل آن ،مراتب باید پیگیریگردد.
 -81واحدها میبایستی ترتیبی اتخاذ نمایند تا عنداللزوم اموال موضوع معامله مضاربه و
وثیقه آن در طول مدت مضاربه حداقل به میزان سرمایه مضاربه به نام و به نفع بانک
بیمه شود.
 -83افزایش و یا کاهش سرمایه مضاربه به هر دلیلی از طریق انعقاد قرارداد متمم و
عنداللزوم با تجدیدنظر در میزان سهم سود تعیین شده در قرارداد اصلی و حداکثر تا
سررسید آن توسط مرجع تصویب کننده سرمایه اولیه قرارداد مضاربه و باتوجه به
حدود اختیارات تفویضی صورت میگیرد.
 -88واحدها مکلفند به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مضاربه و برای
جبران خسارت احتمالی وارد بر اصل سرمایه از عامل وثیقه یا تضمین کافی اخذنمایند.
 -81تسهیالت صادراتی قبل از صدور کاال تحت عنوان مضاربه صادراتی و بعد از صدور
کاال تحت عنوان سلف اعطامیگردد( .پیشخرید ارز حاصل از صادرات)
تعيين نسبت و سهم سود بانك و عامل براي انجام مضاربه:
الف -حداقل سود موردانتظاربانک (در پیشبینی تقسیم سود) برای قبول انجام معامله و
مبادرت به انعقاد قرارداد توسط شورای پول و اعتبار تعیین و ابالغ میگردد.
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ب -نسبت تسهیم سود بین بانک و عامل باتوجه به میزان سرمایه،مدت قرارداد و نرخ سود
مورد انتظار بانک پیشبینی و تعیین میگردد.
مثال :در یک معامله مضاربه با سرمایه  31.111.111ریال ،بنا بر پیش بینی عامل کاالی
مربوطه با سود  %81ظرف مدت  1ماه به فروش میرسد .چنانچه حداقل سود مورد انتظار بانک
83%در سال باشد ،نسبت تقسیم سود بین بانک و عامل به شرح زیر تعیین میگردد:
ریال  = 31.111.111 × %81 = 8.111.111پیش بینی سود حاصل از فروش کاال توسط عامل
ریال 3.831.111

=

31.111.111 × 83 × 1
311 × 38

سهم بانک = % 18/3

= حداقل سود موردانتظار بانک

8.111.111

%311

3.831.111

x

3.831.111 × 311
8.111.111

=

x

سهم عامل %311 - %18/3 = %11/3
 باتوجه به شرایط اقتصادی زمان انجام معامله و نوع کاالی مورد معامله ممکن است نسبتسهم سود بانک گاهی تا دوبرابر عدد حاصل از محاسبات به شرح مثال فوق افزایش یابد.
مثال :آقای احمدی به شعبه الف مراجعه و تقاضای تسهیالت مضاربه به مبلغ 31.111.111
ریال را مینماید .چنانچه پیشبینی سود از جانب مشتری معادل  81%نسبت به قیمت خرید کاال
باشد و کمیته معامالت شعبه با شرایط ذیل تسهیالت را تصویب نماید:
سود مورد انتظار %83 :
مدت 1 :ماه
وثیقه :سفته تضمینی با تعهد شخص ثالث با مارژ %11
تاریخ پرداخت3121/8/8 :
تاریخ تسویه3121/2/31 :
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مطلوبست :الف -تعیین نسبت سهم سود بانک و عامل
ب -صدور اسناد حسابداری پرداخت تسهیالت
پ -صدور اسناد حسابداری تسویه تسهیالت و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
الف-

ریال  31.111.111 × %81 = 31.111.111پیش بینی سود حاصل از فروش کاال
توسط عامل
ریال  = 31.111.111 + 31.111.111 = 11.111.111حاصل فروش

ریال = 1.831.111

31.111.111 × 83 × 1
311 × 38

سهم بانک = % 18/3

= حداقل سود موردانتظار بانک

31.111.111

%311

1.831.111

x

1.831.111 × 311
31.111.111

=

x

سهم عامل %311 - %18/3 = %11/3
ریال 31.111.111 × %311 = 13.111.111
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ب-
 -3بدهكار :حساب انتظامی بروات تضمینی محلی

1

بستانكار :طرف حساب انتظامی

 13.111.111ریال
 13.111.111ریال

 -8بدهكار :حساب انتظامی قراردادها

 3ریال

بستانكار :طرف حساب انتظامی

 3ریال

 -1بدهكار :حساب مشتری

 81.111ریال (دوقطعه تمبرمالیاتی)

بستانكار :حساب تمبر مالیاتی

 81.111ریال

 -4بدهكار :حساب انتظامی بیمه نامه

 3ریال

بستانكار :طرف حساب انتظامی

 3ریال

 -3بدهكار :حساب مشتری

 31.111ریال (حق بیمه طبق تعرفه)

بدهكار :بستانکاران موقت

 31.111ریال

 -1بدهكار :حساب بستانکاران موقت

 31.111ریال

بستانكار :حساب شرکت بیمه نزد شعبه مرکزی
بستانكار :کارمزد حق بیمه

 34.111ریال()31.111- 11.111=34.111

 -1بدهكار :حساب تسهیالت اعطایی مضاربه
3

 11.111ریال ()31.111×%18=11.111

 31.111.111ریال

براساس دستورالعمل شماره  93319مورخ  3193/1/81اداره کل تشکیالت و روشها ،صدور سند برای سفتههای تضمینی

محلی در تسهیالت اعطایی بدون اخذ کارمزد میباشد.
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بستانكار :حساب جاری عامل

 31.111.111ریال

پ-
 -2بدهكار :حساب جاری عامل /حساب صندوق

 11.111.111ریال

بستانكار :حساب وجوه دریافتی -مضاربه

 11.111.111ریال

 -9بدهكار :حساب وجوه دریافتی -مضاربه

 11.111.111ریال

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی مضاربه

 31.111.111ریال

بستانكار :حساب سود معامالت -مضاربه

 1.831.111ریال

بستانكار :حساب جاری عامل

 1.131.111ریال

ریال = 128.398

)31.111.111+ 1.831.111( × )83 + 1( × 2
11311

 -31بدهكار :حساب جاری عامل

= محاسبه خسارت تأخیر

 128.398ریال

بستانكار :حساب مضاربه تسهیالت اعطایی

 128.398ریال

 -33بدهكار :حساب وجوه دریافتی مضاربه

 128.398ریال

بستانكار :حساب وجه التزام دریافتی

 128.398ریال

 -38بدهكار :طرف حساب انتظامی

 13.111.111ریال

بستانكار :حساب انتظامی بروات تضمینی محلی
 -31بدهكار :طرف حساب انتظامی

 13.111.111ریال
 3ریال
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بستانكار :حساب انتظامی قراردادها

 3ریال

 -34بدهكار :طرف حساب انتظامی

 3ریال

بستانكار :حساب انتظامی -بیمه نامه
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 3ریال

مـدارك الزم پرونده معامالتي مضاربه
الف -درصورتي که متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد:

 -1

برگ درخواست استفاده از تسهیالت مضاربه (نمونه شماره  1111و یا نمونه شماره
 1113حسب مورد برای اشخاص حقیقی و حقوقی) که در آن مشخصات نوع کار،
کاالی مورد معامله ،میزان سرمایه موردنیاز ،مدت خرید و فروش کاال و وثائق و

 -2
 -3

تضمینات مربوط قید شده باشد.
پیش فاکتور مربوط به خرید کاالی موضوع مضاربه (اعم از مضاربه دراموربازرگانی
داخلی ،واردات و صادرات).
صورت برآورد هزینههای قابل قبول در معامله مضاربه (شامل قیمت خرید ،هزینه
های بیمه ،حمل و نقل ،انبارداری ،بستهبندی ،ارزبری ،حق ثبت سفارش ،حقوق

 -4
 -5
 -6
 -7
 -8
 -9
 -11
 -11
 -12
 -13

گمرکی و سود بازرگانی کاالی مورد معامله).
فاکتور و صورت هزینههای انجام شده جهت تحقق معامله
صورت برآورد بهایفروشنقدی کاالی موردمعامله (به قیمت متعارف یا روز) طبق
مندرجات برگ درخواست.
صورت پیشبینی کلسودحاصل از انجاممعامله و مبلغ سودپیشنهادی برای بانک طبق
مندرجات برگ درخواست.
مجوزهای الزم در مواردیکه موضوع مضاربه صادرات یا واردات کاال باشد.
آخرین صورتمجلس ارزیابی وثائق غیرمنقول و منقول متقاضی.
فتوکپی (تطبیقشده با اصل) سند مالکیت وثائق و تضمینات متقاضی.
بیمهنامه وثائق یا کاالی موضوع مضاربه که به نام و به نفع بانک صادرشدهباشد.
مصوبه انجام معامله مضاربه.
یک نسخه قرارداد منعقده مضاربه.
یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا
مرحله واریز و تسویه آن.
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 -14

سایر مدارکی که به نظر شعبه یا اداره امورشعب اخذ و نگهداری آن ضروری به نظر
برسد.

ب -درصورتي که متقاضي شخص حقيقي يا حقوقي بوده و فاقد «پرونده عمومي» نزد
شعبه باشد عالوه بر مدارك فوق حسب مورد اخذ و نگهداري مدارك زير نيز در
پرونده معامالتي وي ضروري است:

 -15
 -16
 -17
 -18
 -19
 -21
 -21
 -22
 -23
 -24

اطالعات اخذشده درباره متقاضی حسب مورد از طریق اداره کل ارزیابی و
اعتبارسنجی مشتریان و یا اداره امورشعب ،سرپرستی متبوع یا شعبه مربوط.
اوراق اطالعات اخذ شده از سایر منابع (نمونه «شماره  »181از سه منبع).
فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی (تطبیق شده با اصل توسط شعبه).
فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجارهنامه معتبر محل کار
متقاضی.
فتوکپی کارت بازرگانی معتبر (برای تجار و اشخاصی که در رابطه با شغل خود به
امور تجارت داخلی و یا خارجی ملزم به داشتن کارت بازرگانی باشند).
اصل برگ امضاء مسلمالصدور متقاضی.
شماره حساب سپرده قرض الحسنه جاری متقاضی
آن:

/

/

31

شماره حساب سپرده قرضالحسنه پس انداز متقاضی
افتتاح آن:

/

و تاریخ افتتاح

/

و تاریخ

31

فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در مورد شخص حقوقی ،فتوکپی
شناسنامه اعضاء هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت.
یکقطعهعکس متقاضی و درخصوص شخصحقوقی ،یکقطعه آخرین عکس
هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت.
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و درخصوص اشخاص حقوقي فاقد پرونده عمومي نزد شعبه نيز مدارك و

 -25
 -26
 -27
 -28
 -29

مستندات ذيل بايد اخذ و در پرونده معامالتي آنها نگهداري شود:
فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها.
فتوکپی شرکتنامه (درخصوص شرکت غیرسهامی).
روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.
روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت.
روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئتمدیره و مدیرعامل و
صاحبان امضاء مجاز شرکت.

 -31
  -31گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته (درخصوص
لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها.

شرکتهای وابسته و تحت پوشش موسسات دولتی و شرکتهای پذیرفته شده در بورس

 -32

سهام و اوراق بهادار).
اظهارنامه مالیاتی شرکت ممهور به مهر اداره دارائی محل.
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سئواالت بخش يازدهم

 -3مضاربه چیست؟
 -8کاربرد مضاربه و مبنای تقسیم سود در مضاربه چیست؟
 -1مضاربه چه نوع عقدی است؟
 -4هزینههای قابل قبول در مضاربه را بنویسید.
 -3انواع مضاربه را مختصراً توضیح دهید.
 -1مدت مضاربه صادراتی چگونه تعیینمیشود و حداکثر مدت آن چه میزان است؟ آیا
مدت قرارداد قابلتمدید است؟
 -1درصورت فوت عامل نحوه عمل واحدها چگونه است؟
 -2مهلتهای تعیینشده جهت انتقال تسهیالت مضاربه سررسید شده به سرفصلهای مطالبات
سررسیدگذشته و معوق را بنویسید.
 -9افزایش و یا کاهش سرمایه مضاربه چگونه صورت میپذیرد؟
 -31تفاوتهای مضاربه و مشارکتمدنی را توضیح دهید.
 -33درمورد واردات بعضی از کاالها که واردکننده ملزم به تودیع ودیعه ثبت سفارش نزد
بانک مرکزی میباشد ،آیا مبلغ مزبور جزء قیمت تمام شده کاال محسوب میگردد؟
توضیح دهید.
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 -38آقای محمدی به شعبه الف مراجعه و تقاضای تسهیالت مضاربه به مبلغ 311.111.111
ریال مینماید .چنانچه پیشبینی سود از جانب مشتری  %81نسبت به قیمت خرید کاال
باشد و کمیته معامالت شعبه با شرایط ذیل تسهیالت را تصویب نماید:
مدت 1 :ماه

سود مورد انتظار%83 :
وثيقه :سفته تضمینی با تعهد شخص ثالث با مارژ %11

تاريخ پرداخت3121/8/8 :

تاريخ تسويه3121/9/8 :
مطلوبست :الف :تعیین سهم سود بانک و عامل
ب :صدور اسناد حسابداری به هنگام اعطای تسهیالت
پ :صدور اسناد حسابداری تسویه تسهیالت و محاسبه خسارت تاخیر تادیه
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بخش دوازدهم :سرمايهگذاري مستقيم
تعريف:
سرمایه الزم برای اجرای طرحهای تولیدی و یا عمرانی سودآور ،از طریق سرمایهگذاری
مستقیم بانکها تأمین میگردد.
بموجب دستورالعمل اجرائی مصوب  3111/3/39شورای پول و اعتبار ،سرمایهگذاری
مستقیم مستلزم رعایت اصول و ضوابطی بشرح زیر میباشد:
الف -در تولید اشیاءتجملی و مصرفی غیرضروری ،نباید سرمایهگذاری بعمل آید.
ب -طرح موضوع سرمایهگذاری ازلحاظ فنی ،مالی واقتصادی موردبررسی قرارگرفته و
توجیه مالی داشته باشد.
ج -برنامه اختصاص وجوه الزم برای این دسته از معامالت ،باید  1ماه قبل از پایان هر سال
به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران گزارش شود.
د -سرمایهگذاری مستقیم از طریق تشکیل شرکتهای سهامی مستقل از بانک امکان پذیر
بوده و این شرکتها تابع اساسنامه ،مقررات و آئیننامههای ناظر به خود است.
هـ -سرمایه الزم جهت تحقق سرمایهگذاری مستقیم توسط بانکها تأمین میشود.
و -نسبت سرمایه به کل منابع مالی الزم برای اجرای طرح های سرمایه گذاری مستقیم تا
مرحله بهره برداری نباید از 41درصد کمترباشد.
ز -درصورتی که دراثر فروش ،نسبت سهام بانک در این قبیل شرکتها به 49درصد و یا
کمتر تقلیل یابد ،سرمایه گذاری های مربوط تابع ضوابط مشارکت حقوقی خواهد بود.
ح -حداقل نرخ سود(نرخ بازده) مورد انتظار برای طرح های موضوع سرمایه گذاری های
مستقیم بانک توسط شورای پول واعتبار تعیین خواهد شد.
بمنظور اختصاص منابع آزاد الزم جهت اینگونه سرمایهگذاری که اغلب درازمدت بوده و
دراجرای طرحهای موضوع سرمایهگذاری ،موارد قانونی و رعایت تشریفات و مقررات خاص نیز
بایدموردتوجه قرارگیرد ،لذا واحدها بطورمستقیم از انجام ایندسته ازمعامالت خودداریمینمایند.
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درصورتی که واحدها پیشنهادی از سایربانکها ویا ازسایر مراجعمحلی دریافتنمایند ،ضمن
اعالم مراتب حداکثر تا پایان تیرماه هر سال (چنانچه پس از مهلت مذکور اعالم شود رسیدگی
وهرگونه اتخاذ تصمیم جهت سرمایهگذاری به سالبعد موکولمیگردد) یکنسخه از طرح
موردنظر را به اداره کل سرمایه گذاری ونظارت برامور شرکتها ارسال میدارند .اداره مزبور پس
از بررسیهای الزم از لحاظ فنی ،مالی و اقتصادی و در صورت داشتن توجیه مالی با رعایت
مقررات و موازین مربوط و تائید هیئت مدیره ،تصمیم متخذه و نحوه اجرای آن را به اطالع
واحد پیشنهاددهنده خواهدرساند.
ضمنا" هیچ یک از شعب راسا" وبدون اطالع وتایید اداره مذکور مجاز به سرمایه گذاری
مستقیم نمی باشند.
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بخش سيزدهم :مـزارعـه
تعريف:
مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ،زمین مشخصی را برای مدت معینی به
طرف دیگر میدهد تا در آن زراعت نموده و حاصل را تقسیم کنند .طرف اول را مزارع و
طرف دیگر عامل نامیده میشود.

کاربرد:
مزارعه یکی از روشهای تأمین عوامل تولید و نیازهای مالی کوتاه مدت در بخش
کشاورزی است که اعمال این روش باعث تسهیل و تشویق درامر کشاورزی وافزایش تولید
محصوالت کشاورزی خواهد بود .بانکها میتوانند به عنوان مزارع ،اراضی مورد عمل را که
مالک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و بهرهبرداری از آن باشند
طبق قرارداد به مزارعه واگذار نمایند .باتوجه به ماده  33دستورالعمل اجرایی مزارعه مصوبه
شورای پول و اعتبار تحصیل زمینهای مزروعی از طریق خرید ،صلح ،اجاره و نظایر ،بدون مجوز
شورای پول واعتبار ممنوع می باشد لذا در صورت داشتن زمین مزروعی و متقاضی ،واحدها این
گونه تقاضاها را به همراه مدارك الزم جهت بررسی و اخذ تصمیم نهایی به اداره مرکزی ذیربط
ارسال مینمایند.

مـدت:
مدت مزارعه یک دوره تولید وحداکثر یک سال تعیین میگردد.
تبصره :در صورتی که دوره زراعت ،موضوع قرارداد بیش از یکسال باشد ،مدت مزارعه
در حد یک دوره زراعی خواهد بود.

نكات حقوقي :
 -3به منظور مطالعه فراگیران محترم در رابطه با نحوه انتقال مطالبات به سرفصلهای
سررسید گذشته ،معوق و مشکوكالوصول درخصوص عقد مزارعه ،به بخش مربوط
مراجعه شود.
193

 -8مزارعه عقدی است الزم و از این رو برای هر دوطرف الزماالجرا بوده و با فسخ یک
طرفه باطل نمیگردد .باید توجه داشت که عقد مزارعه با فوت یک یا هر دوطرف
قرارداد باطل نمیشود.
 -1اگر مزارعه به علتی باطل شود تمام محصول ،از آن صاحب بذر خواهدبود و طرف
دیگر که مالک زمین یا آب و یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه مالک بوده
مستحق دریافت اجرت المثل خواهدگردید.

نكات قابل توجه :
 -3واحدها به هیچ وجه مجاز به انجام مزارعه بدون اطالع و تائید اداره مرکزی
نخواهندبود.
 -8واحدها به منظور حسن اجرای تعهدات و جبران خسارت احتمالی وارد بر اصل سرمایه
باید نوع و ارزش وثیقه را به اندازه کافی مشخص و اخذ نمایند.
 -1مشخصات کامل زمین مورد مزارعه و نوع تصرف بانک باید مشخص گردد.
 -4به منظور حفظ منافع بانک ،موضوع مزارعه دقیقاً مورد مطالعه و بررسی و باتوجه به
امکانات و شرایط اقلیمی،محصول کشاورزی از نظر کمی و کیفی نیز مورد رسیدگی
قرارگرفته و با پیشبینی های الزم عقد مزارعه تحقق یابد.
 -3واحدها میتوانند عالوه بر زمین ،عوامل الزم دیگر نظیر آب ،بذر ،کود ،سم ،وسائل و
ابزار تولید و وسائل حمل و نقل را طبق قرارداد تأمین نمایند.
 -1واحدها میتوانند در موارد ضروری باتوجه به نسبت سهم طرفین از محصول ،مبلغی به
صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.
 -1واحدها موظفند قبل از اقدام به انعقاد قرارداد ،ضمن پیشبینیهای الزم از انجام مزارعه
توسط عامل و دریافت محصول اطمینان حاصل نمایند.
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 -2واحدها مکلفند در قرارداد مزارعه عالوه بر موارد دیگرمشخصات زمین،حدود و
وظائف ،مسئولیتها ،تعهدات هریک از طرفین و نسبت سهم مشاع هریک از طرفین از
محصول و یا محصوالت تولیدی ،نوع زرع ،مدت مزارعه و تأمین عوامل موضوع بند 3
در فوق را ذکر نمایند.
 -9در قرارداد مزارعه عامل حق ندارد مورد مزارعه را با عقد مزارعه جدید به دیگری
واگذارنماید.
 -31واحدها موظفند بر حسن اجرای قرارداد مزارعه نظارت الزم و کافی بعمل آورند.
 -33واحدها میتوانند عنداللزوم سهم خود از محصول موضوع مزارعه را پس از برداشت
محصول تا زمان فروش ،بیمه نمایند.

عمليات حسابداري:
عملیات حسابداری توسط سیستم متمرکز انجام می شود وقابل گزارش گیری است.
مراحل و عملیات صدور اسناد حسابداری مزارعه به شرح ذیل میباشد:
الف -ثبت قرارداد:
بدهكار :حساب انتظامی قراردادها -مزارعه

به مبلغ  3ریال

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

به مبلغ  3ریال

ب -ثبت وثیقه:
در صورت اخذ وثیقه ،اسناد زیر صادر میشود:
بدهكار :حساب انتظامی وثایق و تضمینات

به مبلغ رهنی یا اسمی

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی وثایق و تضمینات

به مبلغ رهنی یا اسمی

پ -ثبت انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات:
بدهكار :حساب انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات

به مبلغ اسمی بیمه نامه

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

به مبلغ اسمی بیمه نامه
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ت -پرداخت تسهیالت:
هرنوع وجهی که بابت تأمین و تحویل عوامل تولید طبق قرارداد توسط بانک پرداختشود
به شرح ذیل ثبت میگردد:
بدهكار :حساب تسهیالت اعطایی -مزارعه

معادل مبلغ پرداختی

بستانكار :حساب عامل

معادل مبلغ پرداختی

در صورتی که تمام تسهیالت موضوع قرارداد یکجا پرداخت نشود مبالغ پرداخت نشده
همانند معامله مضاربه در حساب تعهدات بانک بابت مزارعه نگهداری و به تدریج از حساب
مزبور پرداخت خواهدشد.
ث -بازپرداخت تسهیالت اعطائی:
پس از تولید محصول و تعیین سهم بانک طبق قرارداد و فروش آن ،ماحصل فروش بطور
یکجا (یا به تدریج تا مرحله اتمام فروش کلیه محصوالت) باید به بانک پرداخت گردد .اسناد
حسابداری به شرح ذیل یکجا یا به تدریج صادر و ثبت میشود:
بدهكار :حسابخریدارمحصول /حساب صندوق

به مبلغ دریافتیهای بانک

بستانكار :حساب تسهیالت اعطائی -مزارعه

به مبلغ دریافتیهای بانک

ج -تسویه حساب مزارعه:
چنانچه حساب مزارعه دارای مانده بستانکار باشد ،حاکی از سودآوری بوده و به شرح ذیل
به حساب درآمد بانک منظور و حساب مزارعه تسویه میگردد.
بدهكار :حساب تسهیالت اعطائی -مزارعه

معادل مانده بستانکار حساب

بستانكار :حساب درآمد بانک بابت مزارعه

معادل مانده بستانکار حساب

و در صورتی که در موارد استثنائی مانده حساب مزارعه بدهکار باشد ،نتیجه عملیات
مزارعه «زیان» بوده و با اجازه اداره مرکزی ،مانده مزبور به شرح ذیل به حساب زیان بانک
منظور و حساب مزارعه تسویه میگردد:
بدهكار :حساب زیان حاصل از مزارعه
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معادل مانده بدهکار حساب

بستانكار :حساب تسهیالت اعطائی -مزارعه

معادل مانده بدهکار حساب

اگر در سررسید قرارداد ،عامل سهم بانک را تحویل و یا وجه آن را پرداخت ننماید،میزان
سهم بانک به حسابهای مطالبات سررسید گذشته و معوق بشرح ذیل منتقل میشود:
بدهكار :حساب مطالبات سررسیدگذشته -مزارعه

معادل اصل تسهیالت اعطائی

بستانكار :حساب تسهیالت اعطائی -مزارعه

معادل اصل تسهیالت اعطائی

به این ترتیب به استناد وثایق و تضمینات موجود ،برای وصول مطالبات اقدامات قانونی طبق
بخش مطالبات سررسیدگذشته و مطالبات معوق به عمل میآید.
بدهكار :حساب مطالبات معوق

معادل کلیه مطالباتبانکشاملاصلومتفرعات

بستانكار :حساب مطالبات سررسیدگذشته -مزارعه

معادل اصل تسهیالت

بستانكار :حساب درآمد معوق بابت مزارعه

معادل متفرعات مربوط

ز -خاتمه عملیات:
بعد از ایفای کامل تعهدات عامل ،طبق مفاد قرارداد و وصول کلیه مطالبات بانک بابت
معامله مزارعه ،ضمن فک رهن از مورد وثیقه و یا استرداد سایر تضمینات ،اسناد انتظامی صادره
مربوط به بیمه کاالی مورد معامله و وثایق و تضمینات بشرح زیر برگشت و حسابها تسویه
میشوند:
بدهكار:طرف حسابهای انتظامی

به مبلغ اسمی یا رهنی

بستانكار :حساب انتظامی وثایق و تضمینات

به مبلغ اسمی یا رهنی

بدهكار :طرف حسابهای انتظامی

به مبلغ  3ریال

بستانكار :حساب انتظامی قراردادها -مزارعه

به مبلغ  3ریال

بدهكار :طرف حسابهای انتظامی

به مبلغ بیمه نامه

بستانكار :حساب انتظامی بیمهنامه وثایق و تضمینات

به مبلغ بیمه نامه
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هرگاه قرارداد وثایق و تضمینات برای مدت طوالنی منعقد شده و همانند قراردادهای
متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا که معموالً برای مدت  31تا  33سال منعقد میشود سررسید آن
با واریز و تصفیه قرارداد مزارعه منقضی نشود و یا چنانچه مشتری مایل باشد با تسویه و واریز
تسهیالت اعطایی موضوع معامله ،از تسهیالت اعتباری جدید استفاده کند و شعبه نیز با پرداخت
تسهیالت جدید موافقت داشته باشد و یا آنکه وثیقه مورد رهن بابت سایر تسهیالت اعتباری
مشتری میبایست در رهن بانک بماند و نیز بیمه نامه صادره مربوط به بیمه وثایق مذکور باشد،
اسناد برگشتی وثایق ،تضمینات و بیمه نامه صادر نمیگردد.
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بخش چهاردهم :مساقات
تعريف:
مساقات معاملهای است که بین صاحب درختان مثمر(درختانی که از برگ،گل ،میوه و غیره
آن استفاده می نمایند) و عامل که تربیت و آبیاری و نگهداری این درختان را به عهده میگیرد،
انجام میشود .در این معامله بانک مالک و طرف دیگر عامل نامیده میشود.

کاربرد:
مساقات امکان استفاده از تخصص افراد در امر باغداری و درختکاری وتولید اشتغال درامور
باغداری ودرختکاری را فراهم می سازد ،هرچند بانکهای تجاری اصوال به تبع نوع فعالیت خود
دارای باغات میوه یا درختانی که از برگ ویا گل آن بتوان استفاده نمود نمی باشند،معهذا در
شرایط استثنایی که بانک دارای باغات میوه ودرختانی که از میوه ،گل وچوب آن بتوان استفاده
نمود،باشد واحدها می توانند با اجازه اداره کل ذیربط به منظور نگهداری ،تربیت وآبیاری
درختان مثمر بانک از طریق انعقاد قرارداد مساقات ،درتربیت وآبیاری درختان مثمر اقدام و از
این راه درآمدی حاصل نمایند .انعقاد قرارداد موقعی ممکن می گردد که ثمره ظاهرنشده باشد و
یا اینکه درصورت ظاهر شدن ثمره اقدامات عامل،از قبیل کود وسایر عملیات باغبانی درازدیاد
محصول موثر باشد.لذا مقرر می گردد درصورت داشتن باغ،درختان مثمر ومتقاضی،این گونه
تقاضاها را به همراه مدارك الزم برای بررسی واخذ تصمیم نهایی به اداره مرکزی ارسال نمایند.

مدت:
حداکثر مدت مساقات یک سال تعیین میگردد.
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تبصره  -در صورتی که مدت یک سال کافی برای برداشت ثمره نباشد مدت قرارداد به نحوی
تعیین خواهدشد که ثمره حاصل گردد.

نكات حقوقي :
 -3به منظور مطالعه فراگیران محترم در رابطه با نحوه انتقال مطالبات به سرفصلهای
سررسید گذشته ،معوق و مشکوكالوصول درخصوص عقد مساقات ،به بخش مربوط
مراجعه شود.
 -8مساقات عقدی است الزم و از این رو برای هردوطرف الزماالجرا بوده و با فسخ یک
طرفه باطل نمیگردد .مگر با توافق طرفین و یا شرط در قرارداد و یا طبق ضوابط
قانونی .باید توجه داشت که عقد مساقات با فوت یک یا هردوطرف قرارداد باطل
نمیشود و وراث جایگزین هریک از آنها میگردند ،مگر اینکه در قرارداد تنها
مباشرت خود شخص باغبان قید شده باشد.
 -1اگر مساقات به علتی باطل شود تمام محصول ،برای مالک خواهدبود و عامل مستحق
دریافت اجرتالمثل خواهدگردید.

نكات قابل توجه:
 -3واحدها به هیچ وجه مجاز به انجام مساقات بدون اطالع و تائید اداره مرکزی
نخواهندبود.
 -8واحدها به منظور حسن اجرای تعهدات و جبران خسارت احتمالی وارد بر اصل سرمایه
باید نوع و ارزش وثیقه را به اندازه کافی مشخص و اخذ نمایند.
 -1مشخصات کامل باغ یا درختان مثمر مورد مساقات و نوع تصرف بانک باید مشخص
گردد.
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 -4به منظور حفظ منافع بانک ،موضوع مساقات باید دقیقاً مورد مطالعه و بررسی و باتوجه
به امکانات و شرایط اقلیمی ،محصول کشاورزی از نظر کمی و کیفی نیز مورد
رسیدگی قرارگرفته و با پیشبینیهای الزم عقد مساقات تحقق یابد.
 -3واحدها میتوانند عوامل الزم دیگر نظیر آب ،کود ،سم و وسیله حمل و نقل را طبق
قرارداد تأمین نمایند.
 -1واحدها میتوانند در موارد ضروری باتوجه به نسبت سهم طرفین از ثمره ،مبلغی بابت
هزینههای نگهداری و برداشت به صورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت
نمایند.
 -1واحدها موظفند قبل از اقدام به انعقاد قرارداد ضمن پیشبینیهای الزم از انجام مساقات
توسط عامل و برداشت ثمره اطمینان حاصل نمایند.
 -2واحدها مکلفند در قرارداد مساقات مشخصات درختان مثمر ،حدود وظایف ،مسئولیتها،
تعهدات هریک از طرفین و نسبت سهم مشاع هریک از طرفین از ثمره و یا ثمرات،
مدت مساقات و تأمین عوامل موضوع بند  3در فوق را ذکر نمایند.
 -9در قرارداد مساقات عامل حق ندارد مورد مساقات را با عقد مساقات جدید به دیگری
واگذار نماید.
 -31واحدها موظفند بر حسن اجرای قرارداد مساقات نظارت الزم و کافی بعمل آورند.
 -33واحدها میتوانند عنداللزوم سهم خود از ثمره موضوع مساقات را پس از برداشت ثمره
تا زمان فروش ،بیمه نمایند.
 -38نسبت سهم بانک و عامل از ثمره طبق عرف محل و توافق طرفین تعیین میگردد.
 -31تبدیل اراضی ملکی بانکها به باغات مشجر باثمر در صورتی مجاز است که نتیجه
بررسی فنی و مالی طرح حاکی از سودآور بودن آن باشد.
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عمليات حسابداري:
مراحل و عملیات صدور اسناد حسابداری مساقات به شرح ذیل میباشد:
الف -ثبت قرارداد:
بدهكار :حساب انتظامی قراردادها -مساقات

به مبلغ  3ریال

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

به مبلغ  3ریال

ب -ثبت وثیقه:
در صورت اخذ وثیقه از عامل ،اسناد ذیل صادر میگردد:
بدهكار :حساب انتظامی وثایق و تضمینات

به مبلغ رهنی یا اسمی

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

به مبلغ رهنی یا اسمی

پ -ثبت انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات:
بدهكار :حساب انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات

به مبلغ اسمی بیمه نامه

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

به مبلغ اسمی بیمه نامه

ت -پرداخت تسهیالت:
هرنوع وجهی که بابت تأمین عوامل الزم طبق قراردادتوسط بانک پرداختشود ،بهترتیب
ذیل در دفاتر ثبتمیشود:
بدهكار :حساب تسهیالت اعطایی -مساقات

معادل مبلغ پرداختی

بستانكار :حساب عامل

معادل مبلغ پرداختی

در صورتی که تمام تسهیالت موضوع قرارداد یکجا پرداخت نشود مبالغ پرداخت نشده در
حساب تعهدات بانک بابت مساقات نگهداری و به تدریج از حساب مزبور پرداخت خواهدشد.

ث -بازپرداخت تسهیالت اعطائی:
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پس از بدست آمدن ثمره و فروش سهم بانک ،ماحصل فروش بطور یکجا (یا به تدریج تا
مرحله اتمام فروش کلیه محصوالت) باید به بانک پرداخت گردد .در این رابطه اسناد حسابداری
زیر یکجا یا به تدریج صادر و ثبت میشود:
بدهكار :حساب خریدارمحصول

به مبلغ دریافتیهای بانک

بستانكار :حساب تسهیالت اعطائی -مساقات

به مبلغ دریافتیهای بانک

ج -تصفیه حساب مساقات:
در پایان مدت قرارداد ،چنانچه مانده حساب مساقات بستانکار باشد ،به معنی تحصیل سود
برای بانک بوده و سود حاصله میباید به شرح ذیل به حساب درآمد بانک منظور و حساب
مساقات تصفیه گردد:
بدهكار :حساب تسهیالت اعطائی ـ مساقات

معادل مانده بستانکار حساب

بستانكار :حساب درآمد بانک بابت مساقات

معادل مانده بستانکار حساب

و در صورتی که در موارد استثنائی مانده حساب مساقات بدهکار باشد ،مبین زیان بانک
بوده و زیان مذکور میباید با اجازه اداره مرکزی به ترتیب ذیل در دفاتر بانک ثبت شود:
بدهكار :حساب زیان ناشی از قرارداد مساقات

معادل مانده بدهکار حساب

بستانكار :حساب تسهیالت اعطائی -مساقات

معادل مانده بدهکار حساب

چنانچه در سررسید قرارداد ،عامل سهم بانک را تحویل و یا وجه آن را پرداخت ننماید،
میزان سهم بانک به حساب مطالبات سررسید گذشته و معوق بشرح ذیل منتقل میشود:

بدهكار :حساب مطالبات سررسیدگذشته -مساقات
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معادل اصل تسهیالت

بستانكار :حساب تسهیالت اعطائی -مساقات
بدهكار :حساب مطالبات معوق

معادل اصل تسهیالت اعطائی
معادلکلیهمطالباتبانکشاملاصلومتفرعات

بستانكار :حساب مطالبات سررسیدگذشته -مساقات

معادل اصل تسهیالت

بستانكار :حساب درآمد معوق بابت مساقات

معادل متفرعات مربوط

به این ترتیب به استناد وثایق و تضمینات موجود ،اقدامات قانونی برای وصول مطالبات
طبق بخش مطالبات سررسیدگذشته و معوق بعمل میآید.
چ -خاتمه عملیات:
بعد از ایفای کامل تعهدات عامل ،طبق مفاد قرارداد و وصول کلیه مطالبات بانک بابت
معامله مساقات ،ضمن فک رهن از مورد وثیقه و یا استرداد سایر تضمینات ،اسناد انتظامی صادره
مربوط به بیمه کاالی مورد معامله و یا وثایق و قراداد و تضمینات بشرح زیر برگشت و حسابها
تسویه میشوند:
بدهكار:طرف حسابهای انتظامی

به مبلغ اسمی بیمه نامه

بستانكار :حساب انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات

به مبلغ اسمی بیمه نامه

بدهكار :طرف حسابهای انتظامی

به مبلغ  3ریال

بستانكار :حساب انتظامی قراردادها -مساقات

به مبلغ  3ریال

بدهكار :طرف حسابهای انتظامی وثایق و تضمینات

به مبلغ رهنی یا اسمی

بستانكار :حساب انتظامی وثایق و تضمینات

به مبلغ رهنی یا اسمی

هرگاه قرارداد وثایق و تضمینات برای مدت طوالنی منعقد شده و همانند
قراردادهای(قرارداد های متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا) که معموالً برای مدت  31تا  33سال
منعقد میشود سررسید آن با واریز و تسویه قرارداد مساقات منقضی نشود و یا چنانچه مشتری
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مایل باشد با تسویه و واریز تسهیالت اعطایی موضوع معامله ،از تسهیالت اعتباری جدید استفاده
کند و شعبه نیز با پرداخت تسهیالت جدید موافقت داشته باشد و یا آنکه وثیقه مورد رهن بابت
سایر تسهیالت اعتباری مشتری میبایست در رهن بانک بماند و نیز بیمه نامه صادره مربوط به
بیمه وثایق مذکور باشد ،اسناد برگشتی وثایق ،تضمینات و بیمه نامه صادر نمیگردد.
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سئواالت بخشهاي دوازدهم ،سيزدهم و چهاردهم
سرمايهگذاري مستقيم ،مزارعه و مساقات

 -3سرمایهگذاری مستقیم را تعریف نمائید.
 -8سرمایهگذاری مستقیم مستلزم رعایت چه اصول و ضوابطی است؟
 -1مزارعه را تعریف کنید.
 -4کاربرد و مدت مزارعه را بنویسید.
 -3مزارعه چه نوع عقدی است؟
 -1واحدها چه عواملی را میتوانند درخصوص اعطای تسهیالت مزارعه ملحوظ نمایند؟
 -1شعبه الف یک قطعه زمین مزروعی خود را به مساحت  81هکتار به آقای حسینی با
شرایط ذیل به مزارعه واگذار مینماید:
 -3نوع کشت برنج
 -8به موجب قرارداد شعبه قبول نمود عالوه بر زمین عوامل دیگر تولید از جمله آب،
بذر ،کود و سم را تا سقف  41.111.111ریال تامین نماید.
 -1از عامل به منظور حسن اجرای قرارداد سفتهای با تضمین شخص ثالث با مارژ %11
اخذگردیده ،چنانچه قرارداد منعقد و عامل در دو مرحله و به فاصله  8ماه از مبلغ
پیشبینی شده استفاده نموده و پس از کشت و برداشت ،میزان سهم بانک از محصول
با توجه به هزینههای انجام شده تسهیالت اعطایی و عرف منطقه  311تن و قیمت
فروش محصول هرکیلو  31.111ریال باشد:
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مطلوبست :ثبت عملیات حسابداری از شروع قرارداد تا خاتمه آن.
 -2مساقات را تعریف نمائید.
 -9کاربرد و مدت مساقات را بنویسید.
 -31مساقات چه نوع عقدی است؟
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بخش پانزدهم :فروش اقساطـي
تعريف :فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که
تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی
دریافت گردد.
کاربرد فروش اقساطي :فروش اقساطی در بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت،
معدن ،کشاورزی ،مسکن و ساختمان و خدمات کاربرد دارد.

مدت فروش اقساطي:
الف :مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال متناسب با حجم تسهیالت اعطائی و قدرت
بازپرداخت مشتری تعیین می شود و در هر حال نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال تجاوز
نماید.
ب :مبدا محاسبه طول عمر مفید ،تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص واحد پرداخت
کننده خواهد بود.
الف -کوتاهمدت :فروش اقساطي مواد اوليه ،لوازم يدکي و ابزار کار
شعب میتوانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
(اعم از اینکه واحد تولیدی متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد) مواد اولیه ، 3لوازم یدکی 8و
ابزار کار

1

مصرفی این واحدها را برای یک دوره تولید خریداری و بصورت اقساطی

 )3مواد اولیه عبارت است از هر نوع مواد خام ،نیمه ساخته ،ساخته شده واسطهای و مواد بستهبندی که در تولید یک محصول
معین بکار میروند.
 )8قطعات و وسائلی که برای جایگزینی و تعویض قطعات فرسوده و غیرقابل استفاده ماشین آالت تولید بکار میروند ،لوازم
یدکی محسوب میشوند.
 )1ادوات و وسائلی که عمر مفید آنها حدود یکسال است و بعنوان وسائل کمکی و ابزار کار در تولید بکار گرفته میشوند،
ابزار کار محسوب میگردند.
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(حداکثر یکسال) به فروش برسانند .مدت فروش اقساطی ابزارکار با اجازه اداره مرکزی
حداکثر تا دوسال قابل افزایش میباشد.
ب -ميانمدت :فروش اقساطي وسائل توليد ،ماشين آالت و تأسيسات
اموال موضوع فروش اقساطی این مبحث شامل وسائل تولید ،ماشین آالت و تأسیسات است که
عمر مفید آنها بیش از یکسال است .بنابر تعریف ،تجهیزاتی که از آنها در تولید انواع
محصوالت استفاده میشود وسائل توليد و دستگاهها و ابزاری که به وسیله نیروی محرکه کار
میکنند ماشين آالت و وسائلی که برای استفاده مطلوب از ماشین آالت و یا انجام فعالیتهای
خدماتی مورد نیاز میباشند ،به عنوان تأسيسات در نظر گرفته میشوند.
 حیوانات نظیر گاو شیرده ،گوسفند داشتی ،مرغ تخمگذار و زنبورعسل از جمله وسائلتولید محسوبشده و طول عمر مفید آنها به شرح زیر است:
الف -حیوانات مولد:
تسهیالت اعطائی به منظور تأمین حیوانات زنده مولد نظیرگاو شیرده،گوسفند داشتی و مرغ تخم
گذار درقالب فروش اقساطی وسایل تولید ،ماشین آالت و تأسیسات صورت میپذیرد و مدت
قراردادهای مربوط با درنظر گرفتن نوع حیوانات مذکور به شرح زیر تعیین میگردد:
3

 -3گاو شیری

حداکثر تا شش سال

 -8گوسفند شیری

حداکثر تا دو سال

 -1مرغ تخم گذار

حداکثر تا هیجده ماه

 )3با شروع بازپرداخت ازابتدای سال سوم پس از خرید و بازپرداخت درمدت چهارسال (دوسال مهلت ،چهارسال بازپرداخت)
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ب -حیوانات غیرمولد:
تسهیالت اعطائی به منظور تأمین حیوانات زنده غیر مولد کماکان در قالب فروش اقساطی مواد
اولیه ،لوازم یدکی و ابزار کار انجام میشود و مدت قراردادهای مربوط با در نظر گرفتن نوع آن
ها به شرح زیر تعیین گردد:
3

 -3گاو پرواری (گوشتی)

حداکثر تا یکسال

 -8گوسفند پرواری (گوشتی)

حداکثر تا شش ماه

 -1میگو پرورشی

یک دوره تولید و صادرات آن (حداکثر یک سال)

ج -زنبور عسل:
 -3تسهیالت اعطائی جهت تأمین سرمایه ثابت برای خرید کلنی زنبور عسل و وسایل
زنبورداری با توجه به عمر مفید آنها حداکثر به مدت  4سال به اقساط سالیانه (هر سال
یک قسط).
 -8تسهیالتاعطائی جهت تأمینسرمایه درگردش برای خرید شکر ،موم ،دارو . . . ،و
حداکثر به مدت یک سال که بازپرداخت آن دفعتاً واحده انجام میشود.
پ -بلندمدت :فروش اقساطي ماشينآالت ،تأسيسات(طولعمر بيش از  3سال) و مسكن و ساختمان
واحدها میتوانند ساختمان ها ،ماشین آالت و تأسیسات با عمر مفید بیش از  3سال را طبق
درخواست کتبی متقاضی خریداری و بر اساس دستورالعملهای صادره اداره مرکزی به فروش
برسانند و یا سهم الشرکه خود را در مشارکت مدنی طبق دستورالعملهای اجرائی در قالب عقد
فروش اقساطی واگذار نمایند.
 )3با شروع بازپرداخت اقساط نهماه پس از انعقاد قرارداد طی سهقسط مساوی و یا یکجا پس از فروش دامها به تشخیص واحد پرداختکننده
تسهیالت
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قيمت فروش:
قیمت فروش اقساطی اموال باتوجه به قیمت تمام شده و سود بانک در دوران بازپرداخت
تعیین میگردد.

نكات حقوقي:
 -3به منظور مطالعه فراگیران محترم در رابطه با نحوه انتقال مطالبات به سرفصلهای
سررسید گذشته ،معوق و مشکوكالوصول ،به بخش مربوط مراجعه شود.
 -8در مواردیکه بانک تسهیالتی بصورت فروش اقساطی در ارتباط با هزینههای
ثابت(سرمایهای شامل ماشین آالت ،تأسیسات و ساختمان طرحهای تولیدی) اعطاء
مینماید باتوجه به ماده یک قرارداد منعقده با مشتری بانک حق دارد در صورت تأخیر
در پرداخت هر قسط و یا تخلف از هریک از شرایط و عدم انجام هریک از تعهدات
مندرج در قرارداد ،مطالبات موعد نرسیده را تبدیل به دین حال نماید .در نتیجه واحدها
با اجازه اداره مرکزی میتوانند در صورت تقاضای مشتری مبنی بر عدم توان پرداخت
اقساط( ،کاهش مبلغ اقساط و افزایش مدت قرارداد) چنانچه واجد شرایط ذیل باشند،
3
قرارداد قبلی را فسخ و قرارداد جدید منعقد نمایند.

3

بخشنامه  11411/1مورخ  3114/38/34اداره کل اعتبارات
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الف -اموال موضوع معامله فروش اقساطی ازمالکیت مشتری خارج نشده و در اختیار او باشد.
ب -مدت استهالك اموال مورد معامله منقضی نشده باشد و باقیمانده مدت استهالك برای
انجام معامله جدید نسبت به آنها کفایت نماید.
پ -چنانچه وثائق معامله فروش اقساطی ضمن قرارداد های متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا
به رهن بانک درآمده و مدت قرارداد مذکور منقضی نشده باشد و در صورت انقضاء مدت
قرارداد مذکور تمدید یا تجدید شود.
ت -فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید بایستی همزمان صورت گیرد.
ث -ثمن معامله باید معادل طلب بانک در زمان فسخ بعالوه سود برای افزایش مدت باشد و
ثمن معامله در زمان فسخ عبارت است از مانده بدهی پس از کسر درآمد سالهای آینده از تاریخ
فسخ تا سررسید قرارداد اولیه.
ج -در مواردیکه قرارداد فروش اقساطی در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد هرگونه
تغییر از جمله انعقاد قرارداد اصالحی و فسخ آن نیز بایستی در دفترخانه صورت گیرد و در آن
صورت انجام معامله فروش اقساطی جدید نیز بایستی فی المجلس و همزمان با فسخ قرارداد
فروش اقساطی قبلی انجام و قرارداد آن نیز به ثبت برسد.

نكات قابل توجه:
 -3به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت بهای اموال فروخته شده ،اخذ وثایق و یا
تضمینات کافی از متقاضی الزامی است.
 -8در محاسبه سود تسهیالت و سپردهها ،جریمه دیرکرد و کارمزد خدمات بانکی ،بهصورت
روزشمار از  365استفاده میشود.

3

365

3

دستورالعمل شماره  189/31مورخ  3123/3/13اداره کل حسابداری مدیریت و آمار
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 -1به مشتریانی که از طریق اعطای تسهیالت فروش اقساطی ،اقدام به خرید اموال تسهیالت
فروش اقساطی نموده و قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام بدهی
خود بنمایند متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریز شده ،بر اساس
آخرین دستورالعمل صادره از سوی اداره کل اعتبارات تخفیف اعطاء میگردد.
 -4مشخصات کامل اموال موضوع فروش اقساطی و قیمت آنها به نرخ رسمی یا متعارف
بازار ،در فاکتور قید شده باشد.
 -3در صورتی که اموال وارداتی باشد ،مجوز الزم برای ورود آن اخذ و پیش فاکتور ثبت
سفارش آن اموال ،ضمیمه برگ درخواست شود( .در این صورت در قالب قرارداد
مشارکت مدنی مبادرت به خرید کاال میشود و پس از ورود کاال  ،سهم الشرکه بانک
در قالب عقد فروش اقساطی به شریک /مشتری واگذار میشود) .الزم به ذکر است
درخصوص اموال وارداتی میتوان از عقد جعاله نیز استفاده نمود.
 -1واحدها مکلفند با توجه به صالحیت تخصصی و فنی و رشته فعالیت متقاضی و نوع
وسائل تولید (ماشین آالت و تاسیسات مورد درخواست وی) با دادن اولویت به امور
تولیدی مبلغی را به عنوان پیش دریافت از خریدار اخذ نمایند .میزان پیش دریافت
براساس دستورالعمل اداره کل اعتبارات خواهد بود.
 -1انجام معامله فروش اقساطی به استناد فاکتورهای صادره فروشندگان که از طریق
ظهرنویسی به غیر واگذار گردیده ،ممنوع میباشد و علی االصول پیش فاکتور و فاکتور
باید مستقیماً به نام متقاضی تسهیالت اعطایی صادر شده باشد.
 -2خرید اموال موضوع معامالت فروش اقساطی به قیمت رسمی انجام پذیرفته و در مواردی
که تقاضا برای آندسته از اموالی باشد که قیمت رسمی برای آنها وجودندارد مالك،
تشخیص شعبه خواهدبود و پس از حصول اطمینان کامل از متعارف بودن قیمت اموال
موضوع معامله و رعایت سایر موارد نسبت به انجام معامله اقدام میگردد.
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 -9درخصوص تهیه و خرید اموال موضوع معامالت فروش اقساطی ممکن است در مواردی
با توجه به شرایط و نحوه واگذاری آنها ،واحدها ناگزیر به پرداخت تمام یا قسمتی از
بهای اموال مورد معامله قبل از تحویل آنها به فروشنده یا سازنده باشند و مدتی بعد کاال
را تحویل گرفته و سپس قرارداد فروش اقساطی مربوط را با متقاضی منعقدنمایند .در این
گونه موارد بعد از تنظیم برگ درخواست توسط متقاضی که در آن شرایط خرید و
تحویل اموال مشخص میگردد ،طبق مقررات در مورد انجام معامله اتخاذ تصمیم نموده و
در صورت موافقت با انجام تقاضای مشتری ،پس از اخذ وثیقه (یا تأمین الزم) و پیش
پرداخت مربوط ،هرگونه وجهی را که باتوجه به شرایط فروش باید به فروشنده پرداخت
شود از محل حساب «پیشپرداخت بانک بابت اموال فروش اقساطی» برداشت و متقابالً
با صدور چک تضمینی یا چک بین بانک (از صدور چک عادی خودداری به عمل آید)
در وجه فروشنده ،حساب انواع چکهای بانکی فروخته شده یا بستانکاران موقت را
بستانکار و چک صادره را به همراه نامهای مبنی بر اینکه «چون متقاضی برای خرید
مورد معامله قصد استفاده از تسهیالت مالی این بانک را دارد ،لذا حسب درخواست وی و
در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ،مورد معامله توسط بانک خریداری میشود و
چک مربوط بابت پرداخت قسمتی از بهای آن به ضمیمه ارسال میگردد» .برای
فروشنده ارسال و ضمن آن از فروشنده خواسته شود تا به محض آماده شدن مورد معامله،
مراتب را جهت پرداخت بقیه بهای آن (اگر باقیمانده داشته باشد) به اطالع بانک برساند.
به محض تحویل گرفتن موضوع معامله توسط نماینده واحد عمل کننده و یا به وسیله
مشتری ،به وکالت از طرف بانک «حساب پیشپرداخت بانک بابت اموال فروش
اقساطی» بستانکار و تسویه و همزمان «حساب اموال -فروش اقساطی» بدهکار میشود و
از این مرحله به بعد قرارداد فروش اقساطی منعقد و اموال مورد معامله به متقاضی تحویل
میگردد .پس از تسویه حساب پیش پرداخت سود مورد انتظار بانک طبق تعرفه از بابت
پرداختهایی که بشرح فوق صورت گرفته طی مدتی که سرمایه بانک معطل مانده پس از
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وضع پیشپرداخت مشتری ،بر اساس نرخ سود مورد انتظار در معامالت فروش اقساطی
محاسبه و مبلغ مزبور یا از متقاضی وصول و یا به عنوان قسمتی از ثمن مورد معامله به
پرداختهای قبلی اضافه میشود و مبلغ جدید به عنوان قیمت نقدی فروش یا قیمت تمام
شده (در موقع انعقاد قرارداد) مبنای محاسبه سود معامله فروش اقساطی در طول مدت
قرارداد ،قرار میگیرد.
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تعيين سود معامالت فروش اقساطی روش قدیم
( + 3تعداداقساط) × نرخ× (پیشدریافت ـ قیمتتمامشدهاموال)

تعداد اقساط در سال × 311 × 8

=

سود دوران فروشاقساطی

مثال -3تسهیالتی به مبلغ  31.111.111ریال با اخذ  %81پیشدریافت به مدت  3سال
( 11ماه) به اقساط مساوی و ماهیانه با نرخ  33درصد پرداخت شده است .سود دوران
بازپرداخت به صورت زیر محاسبه میگردد:
میزان پیش دریافت
ریال 9.831.111

≃

ریال 31.111.1111 × %81 = 31.111.111

()31.111.111 – 31.111.111( × 33 × ) 11 + 3

311 × 8 × 38

سود دوران بازپرداخت

=

فروش اقساطی

در صورتی که مشتری قصد بازپرداخت تسهیالت فوق بر مبنای هردوماه یک بار
داشته باشد ،خواهیم داشت:
ریال 9.311.111

()31.111.111 – 31.111.111( × 33 × ) 32 + 3

=

311 × 8 × 1

سود دوران بازپرداخت

=

فروش اقساطی

 در خصوص محاسبه سود دوران بازپرداخت تسهیالت فروش اقساطی کمتر از یک سال وبه صورت ماهانه با توجه به مثال ذیل عمل میگردد :
مثال -1باتوجه به مفروضات مسئله قبل چنانچه مشتری تسهیالتی به مدت  1ماه
دریافتکند و هر دوماه یک قسط پرداخت نماید ،فرمول محاسبه به شرح ذیل است:
( +3تعداداقساط) × نرخ × (پیشدریافت ـ قیمتتمامشدهاموال)

تعداد اقساط در سال × 311 × 8
ریال ≃ 8.111.111

=

سود دوران
فروش اقساطی

()31.111.111 – 31.111.111( × 33 × ) 1 + 3
311 × 8 × 1

 -نحوه محاسبه سود دوران ساخت و قیمت فروش اقساطی با توجه به مفاد بند 33
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=

مثال  -3آقای احمدی درخواست خرید ماشین آالتی بر اساس مفروضات ذیل دارد:
مطلوبست محاسبه قیمت تمامشده و قیمت فروش ماشین آالت
 -مبلغ پیشپرداخت جهت ساختماشینآالت

 11.111.111ریال

 -مدت ساخت

 1ماه

 -نرخ تسهیالت

 33درصد

 -پیش دریافت از آقای احمدی

 31.111.111ریال

 -قیمت ماشین آالت

 31.111.111ریال
 11ماه از زمان تحویل ماشین آالت

 -مدت بازپرداخت

(اقساط مساوی و ماهیانه)
مدت × نرخ × (پیشدریافت ـ مبلغ پیشپرداخت)

واحد زمان× 311

ریال 3.311.111

≃

=

سود دوران ساخت

)11.111.111 – 31.111.111( × 33 ×321

=

311 × 111

سود دوران ساخت  +قیمت خرید = قیمت تمام شده ماشینآالت
ریال = 31.111.111 + 3.311.111 = 33.311.111
( + 3تعداداقساط) × نرخ× (پیشدریافت ـ قیمتتمامشده ماشینآالت)

تعداد اقساط در سال × 311 × 8

ریال 9.391.213

=

=

سود دوران بازپرداخت

 31.111.111( ×33 × 11ـ )33.311.111
8411

=

سود دوران بازپرداخت +قیمت تمام شده ماشین آالت = قیمـت فـروش ماشیـن آالت
ریال = 33.311.111 + 9.391.213 = 13.191.213
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مثال  -1چنانچه در مثال فوق مقررگردد شروع اقساط سه ماه پس از نصب و راه اندازی و به
مدت  11ماه به صورت اقساط ماهیانه دریافت گردد ،خواهیم داشت:
مدت × نرخ × (پیشدریافت ـ قیمت تمامشده ماشینآالت)
واحد زمان × 311

ریال 3.331.831

=

=

)33.311.111 – 31.111.111( ×33 × 1
311 × 38

سود دوران معطلی

=

سود دوران بازپرداخت  +سوددورانمعطلی +قیمتتمامشده ماشینآالت= قیمتفروشماشینآالت
ریال = 33.311.111 + 3.331.831 + 9.391.213 = 18.131.383
محاسبه قسط ماهيانه :
پیشدریافت ـ قیمت فروش ماشین آالت
تعداد اقساط

ریال 3.418.321

=

31.111.111ـ 18.131.383
11
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= مبلغ هر قسط

=

محاسبه سود تحقق يافته يك دوره مالي:
روش اول:
) L(L+3ـ)K(K+3

= R

)N(N+3

r

سود تحقق یافته یک دوره مالی = r
سود کل دوران بازپرداخت=R
تعداد اقساط اول دوره =K
تعداد اقساط پایان دوره =L
کل اقساط =N
مثال :چنانچه در مثال فوق ،تعداد اقساط دریافتی طی سال اول  1قسط باشد ،برای محاسبه سود
تحقق یافته سال اول خواهیم داشت:
ریال R = 3.331.831 + 9.391.213 = 33.331.383

ریال 1.212.481

=

( 89 × )89 +3ـ (11 × )11 +3

× = 33.331.383

(11 × )11 + 3

روش دوم:
)L( L +3
)N(N+3

= R

r

سود مستتر در اقساط باقیمانده = r

مثال :باتوجه به مثال قبل خواهیم داشت:
ریال = 1.824.199

(89 × )89 + 3
(11 × )11 + 3
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× = 33.331.383

r

r

r=R-r
ریال r = 33.331.383 – 1.824.199 = 1.212.481

نحوه محاسبه تخفيف سود مستتر در اقساط باقيمانده:
به مشتریانی که از طریق اعطای تسهیالت فروش اقساطی ،اقدام به خرید اموال موضوع
فروش اقساطی نموده و قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر مبادرت به واریز تمام بدهی خود
بنمایند متناسب بامدت باقیمانده تاسررسید نهایی قسط یا اقساط سود مستتر در اقساط واریزشده
حداکثر تا  91درصد سود سالهای آینده تخفیف اعطاء میگردد.
مثال -آقای احمدی تسهیالت فروش اقساطی به مبلغ  84.111.111ریال به مدت  1سال از
شعبهالف با نرخ  %33دریافت و تا زمان تسویه  11قسط از تسهیالت فوق را پرداخت نمودهاست.
نامبرده بامراجعه به شعبه درخواستتسویه الباقی تسهیالت را نمودهاست .چنانچه شعبه با تخفیف
 %21سود سالهای آینده موافقتنماید ،نحوهمحاسبه میزانتخفیفاعطایی بهشرحذیل میباشد:

ریال = 3.331.111

84.111.111 × 33 × 11
8411

=

سود کل

)L( L +3
)N(N+3

سود سالهای آینده

ریال≃ 313.111

= R

1×1
11 × 11

r

× = 3.331.111

ریال  = % 91 × 313.111 = 331.311تخفیف اعطایی
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r

نحوه محاسبه وجه التزام و جريمه تأخير:
در خصوص محاسبه وجه التزام از فرمول زیر استفاده میگردد:
تعداد روزهای دیرکرد × ( + 1نرخ تسهیالت) × مبلغ یک قسط
113 × 311

=

وجه التزام

مثال -باتوجه به مسئلهقبل ،چنانچه آقایاحمدی قسطبیستم خودرا با 31روزتأخیر واریزنماید،
نحوه محاسبه و میزان وجه التزام با فرض مبلغ هرقسط  111.111ریال به شرح ذیل میباشد:

ریال ≃ 1.241

111.111 × )33 + 1( × 31
11.311

=

وجه التزام

صدور اسناد حسابداري:
اینک جهت تبیین موضوع به ذکر مثالی به شرح ذیل پرداخته میشود:
آقای احمدی جهت خرید ماشین آالت صنعتی کارخانه خود از شعبه الف درخواست
استفاده از تسهیالت فروش اقساطی به مبلغ  111.111.111ریال نموده است .شعبه پس از مطرح
نمودن در کمیته معامالت با اخذ  81درصد پیشدریافت از مشتری در مقابل غیرمنقول که به
ارزش 111.111.111ریال ارزیابی گردیده به مدت  8سال و احتساب سود  %33و بازپرداخت
اقساط مساوی و متوالی ماهیانه ،موافقت بعمل آورد .مطلوبست:
الف -صدور اسناد حسابداری از ابتدا تا قسط سوم و احتساب سهم سود دو قسط اول.
ب -ضمناً چنانچه نامبرده قسط دوم را با  39روز تأخیر واریزنماید ،محاسبه جریمه تأخیر و
صدور سند وجه التزام
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پ -در صورتی که پس از قسط بیستم کل تسهیالت با تخفیف  %21تسویه گردد ،صدور
اسناد حسابداری مربوطه تا هنگام تسویه.
الف-
 -3پرداخت مبلغ  31.111ریال حقالمصالحه مندرج در (قرارداد های متحدالشکل بانک مرکزی ج.ا.ا)
بدهكار :حساب بدهکاران موقت

 31.111ریال

بستانكار :حساب جاری متقاضی

 31.111ریال

 -8انعقاد قرارداد
بدهكار :حساب انتظامی قراردادها -فروش اقساطی

 3ریال

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

 3ریال

 -1اخذ پیش دریافت از مشتری

ریال 111.111.1111 × %81 = 18.111.111

بدهكار :حساب صندوق یا جاری مشتری

 18.111.111ریال

بستانكار :حساب پیش دریافت

 18.111.111ریال

 -4بیمه مورد معامله و یا وثیقه رهنی و صدور بیمه نامه به مبلغ فروش پس از وضع پیش
پرداخت مشتری
ریال = 43.111.111

 18.111.111( ×33 × 83ـ )111.111.111
8411

=

سود دوران بازپرداخت

822.111.111 + 43.111.111 = 111.111.111
بدهكار :حساب انتظامی بیمه وثائق و تضمینات

 111.111.111ریال

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

 111.111.111ریال

 -3فروش سه قطعه تمبر مالیاتی بابت قراردادها
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بدهكار :حساب صندوق یا جاری مشتری

 11.111ریال

بستانكار :حساب تمبر مالیاتی

 11.111ریال

 -1بدهكار :حسابانتظامیغیرمنقولدرگروبانک
بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

111.111.111

ریال(معادل اصل و سود تسهیالت)

 111.111.111ریال

 -1با فرض حق ارزیابی به میزان  111.111ریال
بدهكار :حساب صندوق یا جاری مشتری

 111.111ریال

بستانكار :حساب بستانکاران داخلی -حق ارزیابی

 111.111ریال

 -2تعدیل حساب بستانکاران داخلی -حق ارزیابی
بدهكار :حساب بستانکاران داخلی -حق ارزیابی

 111.111ریال

بستانكار :حساب مرکز -اداره مهندسی و امالك ( %11حق ارزیابی)

 321.111ریال

بستانكار :حساب جاری ارزیاب پس از کسر  %31مالیات

 312.111ریال

بستانكار :حساب مرکز -حسابداری مدیریت و آمار

 38.111ریال

 -9خرید کاال
بدهكار :حساب اموال فروش اقساطی

 111.111.111ریال

بستانكار :حساب بستانکاران موقت چکهای صادره

 111.111.111ریال

 -31مرحله واگذاری کاال به متقاضی
بدهكار :حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی

 413.111.111ریال
()111.111.111 + 43.111.111

بستانكار :حساب اموال فروش اقساطی

 111.111.111ریال

بستانكار :حساب سود سالهای آینده

 43.111.111ریال
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 -33بدهكار :حساب پیش دریافت بابت فروش اقساطی

 18.111.111ریال

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی

 18.111.111ریال

 -38مرحله وصول اقساط اول و دوم
مبلغ هر قسط  =111.111.111÷84=31.213.111مدت به ماه÷ (اصل +سود)
بدهكار :حساب صندوق یا جاری مشتری (معادل دوقسط)

 81.131.111ریال
()31.213.111 × 8

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی

 81.131.111ریال

ب-
 -31بدهكار :حساب صندوق یا جاری مشتری

 333.113ریال

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی

وجه التزام بابت  39روز تأخیر

 333.113ریال

ریال ≃ 333.113

 -34بدهكار :حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی
بستانكار :حساب وجه التزام دریافتی

31.213.111 × 83 × 39
11.311

 333.113ریال
 333.113ریال

پ-
مانده تسهیالت اعطایی هنگام تسویه ( 4قسط) 31.213.111 × 4 = 33.311.111

سود سالهای آینده اقساط باقیمانده

ریال= 3.311.111
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4×3
84 × 83

× r = 43.111.111

تخفیف اعطایی

ریال 3.311.111 × % 91 = 3.131.111

درآمد معامالت

ریال 3.311.111 - 3.131.111 = 331.111

 -33بدهكار :حساب سود سالهای آینده

 3.311.111ریال

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی

 3.131.111ریال

بستانكار :حساب درآمد معامالت

 331.111ریال

ماندهتسهیالت پس ازتعدیلتخفیف ریال 3.131.111 = 34.331.111ـ 33.311.111
 -31بدهكار :حساب صندوق یا جاری مشتری
بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی

 34.331.111ریال
 34.331.111ریال

 -31برگشت حسابهای انتظامی
بدهكار :طرف حسابهای انتظامی

 3ریال

بستانكار :حساب انتظامی قراردادها

 3ریال

 -32بدهكار :طرف حساب انتظامی

 111.111.111ریال

بستانكار :حساب انتظامی بیمه وثائق و تضمینات
 -39بدهكار :طرف حساب انتظامی

 111.111.111ریال
 111.111.111ریال

بستانكار :حساب انتظامی غیرمنقول در گروبانک
 -81بدهكار :حساب جاری مشتری یا صندوق
بستانكار :حساب بدهکاران موقت

 111.111.111ریال
 31.111ریال
 31.111ریال
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حل مسئله فروش اقساطي به روش جديد
آقای نیک بخت جهت خرید یک دستگاه پرس مورد نیاز کارخانه خود به ارزش
 3.111.111.111ریال از شعبه مرکزی درخواست استفاده از تسهیالت فروش اقساطی را نموده
است ،شعبه پس از مطرح نمودن در کمیته معامالت با اخذ  81درصد پیشدریافت از مشتری و
در مقابل غیرمنقول که به مبلغ  3.311.111.111ریال ارزیابی گردیده (مبلغ 3.111.111.111
ریال طبق قرارداد رهنی به رهن گرفته شده است) به مدت  1سال و احتساب سود  %38و
بازپرداخت اقساط مساوی و متوالی ماهیانه موافقت بعمل آورده است ،مطلوب است:
الف -محاسبه قسط ماهیانه و هم چنین کل سود معامله (به روش جدید)
ب -صدور کلیه اسناد حسابداری از ابتداء تا وصول قسط اول
پ -چنانچه مشتری قسط اول را با  84روز تأخیر واریز نماید نسبت به محاسبه وجه التزام
و صدور اسناد حسابداری آن نیز اقدام گردد.
pr
r
(1  ) N
12
12
r N
(1  )  1
12

== A

Q = (N×A)-P

قسط ماهيانه
= کل سود

پارامترهای به کار رفته در دو فرمول به شرح ذیل میباشند:
 : Pمبلغ اصل تسهیالت (پس از کسر پیش دریافت)
 : rنرخ سود ساالنه به درصد
 : Nمدت زمان بازپرداخت تسهیالت به ماه
 : Aمبلغ قسط ماهانه
 : Qکل سود
3.111.111.111 × %81 = 811.111.111

پیش دریافت از مشتری

اصل تسهیالت پس از کسر پیش دریافت 3.111.1111.111-811.111.111=211.111.111
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33.441.111
1/41

=

(2.111.111)3/41

=

2.111.111)3/13(11

3/41 -3

)3/13(11 -3

=

800.000.000 %12
%12
(1  )36
12
12
%12
(1  ) 36  1
12

ریال 81.113.111
سود معامله

=A

=  = Aقسطماهیانه

= قسط ماهیانه

 = Q = )11 × 81.113.111( -211.111.111 =331.121.111کل سود
 = 81.113.111 × 11 = 931.121.111بهای فروش

ثبت اسناد حسابداري
 -3پرداخت مبلغ  31.111ریال مندرج در قرارداد رهنی به مشتری
بدهكار :حساب بدهکاران موقت

 31.111ریال

بستانكار :حساب مشتری

 31.111ریال

 -8انعقاد قرارداد با مشتری
بدهكار :حساب انتظامی قراردادهای فروش اقساطی

 3ریال

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

 3ریال
3.111.111.111 × %81 = 811.111.111

 -1اخذ پیش دریافت از مشتری
بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری

 811.111.111ریال

بستانكار :حساب پیش دریافت بابت فروش اقساطی

 811.111.111ریال

 -4اخذ هزینه بیمه از مشتری ،بابت بیمه وثیقه رهنی و صدور بیمه نامه به مبلغ فروش پس
از کسر پیشپرداخت مشتری
بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری

 931.121ریال

بستانكار :حساب کارمزد ( %82کارمزد بانک)

 812.312ریال

بستانكار :حساب بستانکاران داخلی -بیمه

 129.118ریال
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بدهكار :حساب بستانکاران داخلی -بیمه

 129.118ریال

بستانكار :حساب جاری  813389شرکت بیمه ایران نزد شعبه مرکزی

 129.118ریال

بدهكار :حساب انتظامی بیمه وثائق

 931.121.111ریال

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

 931.121.111ریال

 -3فروش سه قطعه تمبر مالیاتی بابت قراردادها
بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری

 11.111ریال

بستانكار :حساب تمبر مالیاتی

 11.111ریال

 -1ثبت وثائق (به مبلغ مندرج در قرارداد رهنی)
بدهكار :حساب انتظامی غیر منقول در گرو بانک

 3.111.111.111ریال

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

 3.111.111.111ریال

 -1اخذ حق ارزیابی از مشتری طبق آخرین تعرفه بانک
بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری

 3.983.111ریال

بستانكار :بستانکاران داخلی علی الحساب ارزیابی

 3.983.111ریال

 -2تعدیل حساب بستانکاران داخلی -حق ارزیابی طبق آخرین تعرفه
بدهكار :بستانکاران داخلی علی الحساب ارزیابی

 3.983.111ریال

بستانكار :بستانکاران داخلی سهم بانک

 3.122.111ریال

بستانكار :بستانکاران داخلی سهم ارزیاب

 311.111ریال

بدیهیاست در پایان هر ماه سهم ارزیاب پس از کسر مالیات و از طریق فیش حقوقی به
حساب ارزیاب واریز و در پایان سال نیز سهم بانک به اداره کل حسابداری و بودجه انتقال داده
میشود.
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 -9خرید کاال
بدهكار :حساب اموال فروش اقساطی

 3.111.111.111ریال

بستانكار :حساب بستانکاران موقت چکهای صادره

 3.111.111.111ریال

(چک بانکی در وجه فروشنده صادر میشود)
 -31مرحله واگذاری کاال به متقاضی
بدهكار :حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی

 3.331.121.111ریال

بستانكار :حساب اموال فروش اقساطی

 3.111.111.111ریال

بستانكار :حساب سود سالهای آینده

 331.121.111ریال

 -33تعدیل حساب پیش دریافت از مشتری
بدهكار :حساب پیش دریافت بابت فروش اقساطی

 811.111.111ریال

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی

 811.111.111ریال

 -38مرحله وصول قسط اول
بدهكار :حساب صندوق یا حساب مشتری

 81.113.111ریال

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی

 81.113.111ریال

 -31محاسبه وجه التزام
= 134.221

81.113.111 × 32 × 84
11311

= وجه التزام

بدهكار :حساب صندوق یا حساب مشتری

 134.221ریال

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی

 134.221ریال

بدهكار :حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی

 134.221ریال

بستانكار :حساب وجه التزام دریافتی

134.221ریال
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سئواالت بخش پانزدهم
 -3فروش اقساطی را تعریف کنید.
 -8کاربرد فروش اقساطی چیست؟
 -1فروش اقساطی به لحاظ زمان بازپرداخت به چندگروه تقسیم میشود ،نام ببرید.
 -4مواد اولیه ،لوازم یدکی و ابزار کار را تعریف کنید.
 -3در تسهیالت بلندمدت فروش اقساطی ،چنانچه یک قسط پرداخـت نشـود ،نحـوه
عمل واحدها را توضیح دهید.
 -1اعطای تخفیف درخصوص معامالت فروش اقساطی چگونه است؟
 -1درصورتیکه اموال فروشاقساطی وارداتی باشد ،نحوه عمل واحدهارا توضیحدهید.
 -2قیمت فروش اموال موضوع تسهیالت فروش اقساطی براساس چه عواملی تعیین
میگردد؟
 -9چنانچه واحدها ناگزیر به پرداخت تمام یا قسمتی از بهای اموال فروش اقساطی
مورد معامله قبل از تحویل آنها به فروشنده یا سازنده باشند ،به چه صورت عمل
مینمایند؟
 -31آقای دکتراصغری به منظور خرید لوازم دندانپزشکی موردنیاز مطب خود
 111.111.111ریال از شعبه الف درخواست استفاده از تسهیالت خرید لوازم در
قالب عقد فروش اقساطی را نموده که پس از مطرح نمودن در کمیته معامالت
شعبه با اخذ  %11پیشدریافت در مقابل ترهین غیرمنقول به ارزش 131.111.111
ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال) با نرخ سود بخش خدمات ( )%31به مدت 11
ماه به اقساط مساوی و متوالی ماهیانه موافقت گردید.
مطلوبست :صدور اسناد حسابداری از ابتدا تا تسویهکامل .ضمناً سهم سود قسط اول و
دوم را محاسبهنموده ،چنانچه مشتری قسطدوم را با  33روز تاخیر پرداخت
نماید ،سند مربوطه را نیز صادرفرمائید.
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مـدارك الزم پرونده معامالتي فروش اقساطي
الف -درصورتي که متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد:

 -1

برگ درخواست استفاده از تسهیالت فروش اقساطی(قرارداد های متحدالشکل بانک
مرکزی ج.ا.ا) حسب مورد برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در آن نوع کار،
مشخصات کامل اموال موضوع فروش اقساطی ،بهاء خرید نقدی و شرایط آن ،نام و
نشانی کامل فروشنده اموال ،مورد مصرف اموال مورد درخواست ،نحوه و مدت

 -2
 -3
 -4
 -5
 -6
 -7

بازپرداخت ،وثائق و تضمینات قید شده باشد.
پیشفاکتور مربوط که مستقیماً به نام متقاضی یا بانک صادر شده باشد.
مدارك و مجوزهای الزم در مواردی که فروش اقساطی برای اجرای طرحهای
صنعتی ،تولیدی و خدماتی صورت پذیرد.
اطالعات مربوط به قیمت و فروشنده اموال مورد معامله.
فتوکپی (تطبیق شده با اصل) سند مالکیت وثائق و تضمینات متقاضی.
آخرین صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات متقاضی.
تائیدیه اخذشده از بانک کشاورزی محل دایر بر آنکه متقاضی از بابت تسهیالت
درخواستی به بانک کشاورزی محل بدهی ندارد.

 -8
  -9قرارداد منعقده معامله فروش اقساطی.
  -11بیمه نامه اموال موضوع معامله فروش اقساطی و یا وثائق و تضمینات که به نفع و به نام
مصوبه اعطای تسهیالت فروش اقساطی.

 -11
 -12

بانک صادر شده باشد (متناسب با مدت معامله و یا قرارداد رهنی).
یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله
واریز و تسویه آن.
سایر مدارك و مجوزهایی که به نظر مرجع تصویب کننده تسهیالت اعطایی و یا
اداره امورشعب و شعبه اخذ و نگهداری آن ضروری باشد.
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ب -درصورتي که متقاضي شخص حقيقي يا حقوقي بوده و فاقد «پرونده عمومي» نزد
شعبه باشد عالوه بر مدارك فوق حسب مورد اخذ و نگهداري مدارك زير نيز در

 -13

پرونده معامالتي وي ضروري است:
اطالعات اخذشده درباره متقاضی از طریق اداره کل ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان و
یا اداره امورشعب یا شعبه مربوط.

 -14
  -15فتوکپیپروانه کسب معتبرمتقاضی (تطبیق شده با اصل توسط شعبه) درامورتولیدیوخدماتی.
  -16فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجارهنامه معتبر محل کار متقاضی
اوراق اطالعات اخذ شده از سایر منابع (نمونه «شماره  »181از سه منبع).

 -17
 -18
 -19
 -21
 -21

در امور تولیدی و خدماتی.
اصل برگ امضاء مسلمالصدور متقاضی در صورتیکه قرارداد در دفاتر اسناد رسمی
منعقدنشود.
شماره حساب سپرده قرض الحسنه جاری متقاضی
/

/

و تاریخ افتتاح آن:

31

شماره حساب سپرده قرضالحسنه پس انداز متقاضی
آن:

/

/

و تاریخ افتتاح

31

فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در مورد شخص حقوقی ،فتوکپی شناسنامه
اعضاء هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت.
یکقطعه آخرین عکس متقاضی و درخصوص شخصحقوقی ،یکقطعه آخرین عکس
هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت.

و درخصوص اشخاص حقوقي فاقد پرونده عمومي نزد شعبه نيز مدارك و
مستندات ذيل بايد اخذ و در پرونده معامالتي آنها نگهداري شود:

 -22
 -23
 -24

فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها.
فتوکپی شرکتنامه (درخصوص شرکت غیرسهامی).
روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.
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 -25
  -26روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئتمدیره و مدیرعامل و
روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت.

صاحبان امضاء مجاز شرکت.

 -27
  -28گزارش بازرسقانونی وحسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته (درخصوص
لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها.

شرکتهای وابسته و تحتپوشش موسساتدولتی و شرکتهای پذیرفتهشده دربورس

 -29

سهام و اوراق بهادار).
اظهارنامه مالیاتی شرکت ممهور به مهر اداره دارائی محل.
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بخش شانزدهم :اجاره بشرط تمليك
تعريف :اجاره بشرط تملیک ،عقد اجارهای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان
مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد مالک عین مستأجره گردد.
در معامالت اجاره بشرط تملیک ،مورد اجاره را «عین مستأجره» متقاضی را «مستأجر» و
بانک را به عنوان مالک عین مستأجره «موجر» و میزان اجاره مقرر را «مال االجاره» و مدت
قرارداد اجاره را «مدت اجاره» گویند.
اجاره به شرط تملیک ذاتاً امری اجارهای است لکن چون مالکیت مورد اجـاره تـا قبـل از
وصول کلیه مال االجاره و حداکثر تا پایان مدت به مستاجر منتقل نمیشود ،بانـک از برگشـت
منابع مالی خود اطمینان کافی دارد و در عین حال عموماً مشکل کمبود وثیقه متقاضـی را نیـز
حل مینماید و متقاضی هم مطمئن است در طول مدت اجاره ،اجاره بهای او افزایش پیدا نخواهد
کرد و به شرط اجرای کلیه شرایط قراداد اجاره ،در پایان مدت اجـاره مالـک عـین مسـتاجره
خواهد شد .واحدها باید طبق قراداد حق انتقاع و بهره برداری از عین مستاجره را بـه مسـتاجر
واگذار نمایند.

کاربرد اجاره بشرط تمليك:
الف-واحدها میتوانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای گسترش امور خدماتی ،کشاورزی،
صنعتی و معدنی ،به عنوان موجر ،مبادرت به معامالت اجاره به شرط تملیک بنمایند.
تبصره -3در بخش بازرگانی اعطای تسهیالت اجاره بشرط تملیک کاربرد ندارد.
ب-مورد اجاره میتواند انواع اموال منقول و غیرمنقول باشد ،مشروط به اینکه طول عمر مفید
آنها کمتر از دو سال نباشد .خرید اموالی که به تشخیص بانک مصرف انحصاری و یا محـدود
داشته و یا بر اثر نصب و بهره برداری ،استفاده مجدد آن مقرون بصرفه نباشد ،به منظور اجاره به
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شرط تملیک ممنوع است ،مگر آنکه تامین اضافی الزم در این خصوص از مستاجر اخـذ شـده
باشد.
ج -واحدها میتوانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای گسـترش امـر مسـکن ،واحـدهای
مسکونی ارزان قیمت را که مستقیماً و یا از طریق اعطای هر یک از انـواع تسـهیالت بـانکی
توسط آنها احداث شده باشد ،منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر اجاره به
شرط تملیک این گونه واحدها ،به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمایند.

مدت اجاره به شرط تمليك:
حداکثر مدت اجاره به شرط تملیک اموال منقول و غیرمنقول نباید از طول عمر مفید عـین
مستاجره تجاوز نماید .تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص واحدها مبدأ محاسبه طول عمر مفید
اموال مورد اجاره خواهد بود و درخصوص ساختمانها مدت اجاره نباید از باقیمانده عمر مفیـد
آنها به تشخیص واحدها تجاوز نماید.
تبصره  -3در خصوص ساختمانهایی که عمر مفید آنها سپری شده است ،اعطای تسـهیالت
اجاره به شرط تملیک حداکثر تا  41درصد قیمت ارزیابی ملک امکان پذیر میباشد.
تبصره  -1در خصوص منازل مسکونی قدیمی ،در صورتی که فقط ارزش زمین ملک مورد
محاسبه قرار گیرد ،عمر مفید آن مالك عمل نخواهد بود.
تبصره  - 1در هر صورت مدت اجاره به شرط تملیک اموال منقول و غیر منقول توسط اداره
کل تعیین میگردد.

246

نكات حقوقي:
 -3اجاره بشرط تملیک تابع قانون مدنی «مالک و مستأجر» است و در صورت عدم ایفای
تعهدات مستأجر قبل از سررسید قرارداد اجاره بشرط تملیک ،فقط میتوان نسبت به
مالاالجاره معوق از طریق دادخواست اقدام نمود.
 -8مستأجر حق واگذاری عین مستأجره را به غیر ندارد مگر در موارد قهری و اضطراری به
تشخیص بانک
 -1مستأجر حق تغییر فیزیکی عین مستأجره را ندارد مگر با موافقت بانک
 -4در صورت عمل به مفاد قرارداد در پایان مدت قرارداد عین مستأجره به تملیک مستأجر
و یا شخص ثالثی که مستأجر معرفی نماید درمیآید.
 -3عقد اجاره بشرط تملیک جزء عقود الزم محسوب میگردد.
 -1پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض متعلقه به عین مستأجره بدون حق مطالبه از موجر
(بانک) بر عهده مستأجر خواهد بود.

نكات قابل توجه:
 -3دریافت مال االجاره توسط واحدها به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسیدهای معین
مجاز میباشد.
 -8در اجاره بشرط تملیک ،مورداجاره جزء اموال بانک محسوب میشود وچنانچه اموال مزبور
تضمین بانک را تأمین ننماید ،بانک میتواند تضمینات قابل قبول دیگری نیز اخذ نماید.
 -1در معامالت اجاره بشرط تملیک اموال غیرمنقول در صورتی که  %21مبلغ ارزیابی مورد
اجاره که توسط کارشناس بانک (به قیمت روز) ارزیابی میگردد ،اصل تسهیالت را
پوشش دهد و ملک مورد معامله بالمعارض باشد اعطای تسهیالت با رعایت کلیه ضوابط و
مقررات مربوط بالمانع است و اخذ وثیقه و تأمین اضافه ضروری نیست.
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تبصره  :درصورتی که ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شده باشد میبایست
 %31مبلغ ارزیابی مورد اجاره ،اصل تسهیالت را پوشش دهد.
 -4درخصوص اموال منقول ،الزم است  %31مبلغ ارزیابی اموال ،اصل تسهیالت را پوششدهد.
 -3میزان مالاالجاره در معامالت اجاره بشرط تملیک با درنظرگرفتن قیمت تمامشده و سود
مورد انتظار بانک تعیین میگردد.
 -1نوع و مشخصات کامل اموال مورد درخواست بطور دقیق ،اعالم شده باشد.
 -1متقاضی باید بهای خرید و شرایط آن و نام فروشنده اموال را تعیین و در صورتیکه اموال
مورد تقاضا وارداتی باشد ،شرایط و مجوزهای الزم برای ورود اموال و مشخصات کارخانه
سازنده و یا فروشنده ،پیش فاکتور (افر) ،وسیلهحمل ،هزینههای حقوقگمرکی و نصب و
خدمات پس از فروش را نیز تعیین و اعالم نمودهباشد.
 -2برای تعیین بهای مال مورد اجاره موارد ذیل باید لحاظ گردد:
 -2-3بهایخرید براساس قیمت رسمی و یا عرف بازار ،موردقبول واحد پرداختکننده
تسهیالت باشد.
 -2-8هزینههای نصب و راه اندازی و سایر هزینههای عمده به منظور بهره برداری از مال
مورد اجاره مشخص و اعالم شود.
 -2-1هزینه های خدمات بعد از فروش بطور مشخص و کامل تعیین گردد.
 -9در صورتی که خرید و استفاده اموال مورد تقاضا مستلزم اخذ مجوزهای خاص و یا پروانه
بهره برداری باشد اقدامات الزم از طرف متقاضی بعمل آمده و مدارك مورد نیاز مربوط
ضمیمه تقاضا باشد.
 -31چنانچه مال مورد اجاره بشرط تملیک ،ماشینآالت و تأسیسات باشد متقاضی مسئولیت
کلیه امور اجرایی مربوط به انتخاب ،تحویل ،نصب و راهاندازی را شخصاً و بدون هیچگونه
مسئولیت و تعهدی برای بانک به عهده گیرد.
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 -33در صورتی که اموال مورد تقاضا ماشین آالت باشد از نظر نگهداری و تأمین و تهیه قطعات
یدکی پیشبینیهای الزم و احتیاطی به عمل آید ،به نحوی که بر اثر عدم دسترسی به لوازم
یدکی ،بهرهبرداری از ماشینآالت مورداجارهبشرطتملیک دچار مخاطره و اشکال نگردد و
یا اصوالً بهرهبرداری از آن متوقفنشود.
 -38متقاضی پرداخت حداقل  %11بهای اموال مورد اجاره بشرط تملیک را به عنوان قسمتی از
مالاالجاره تقبل نموده و قبل از هرگونه اقدام برای خرید اموال به منظور تحویل عین
مستأجره و تنظیم قرارداد ،این مبلغ را به شعبه پرداخت نماید.
 -31اجاره اموال مورد تقاضا به مبلغ تعیین شده در قرارداد اجاره بشرط تملیک را به محض
اعالم شعبه تعهد نموده باشد.
 -34واحدها میتوانند به منظور انجام تشریفات مربوط به پرداخت مالیاتها و عوارض ،اخذ مجوز
و پروانههای الزم و امور مشابه برای استفاده از اموال مورد اجاره بشرط تملیک به مستأجر
وکالت و یا نمایندگی الزم را بدهند .در هر حال کلیه وجوه پرداختی و هزینههای مربوط
در این مورد بدون حق مطالبه از موجر ،به عهده مستأجر میباشد.
 -33واحدها مکلفند در قرارداد اجاره به شرط تملیک قید نمایند که قرارداد مذکور بـر اسـاس
توافق طرفین ،در حکم اسناد الزم االجرا و تابع آئین نامه اجرای اسناد رسمی میباشد.
 -31قائل شدن حق بازرسی و بازدید از عین مستأجره برای موجر (بانک) در طول مدت اجاره
به منظور اعمال نظارت الزم و کافی.
 -31واحدها باید موارد فسخ و نحوه تسویه حساب را صراحتاً در قرارداد اجاره به شرط تملیک
ذکر نمایند.
 -32واحدها باید در قرارداد شرط نمایند که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخـت آخـرین
قسط مال االجاره ،در صورتی که کلیه تعهدات مستاجر طبق قـرارداد انجـام شـده باشـد عـین
مستاجره در ملکیت مستاجر و یا شخصی که معرفی مینماید درخواهد آمد.
 -39شرایط انتقال عین مستاجره قبل از پایان مدت اجاره نیز باید در قرارداد ذکر شود.
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 -81مکلف نمودن مستاجر به حفظ و نگهداری و کاربرد صحیح اموال مورد اجاره.
 -83شرط عدم واگذاری عین یا منافع عین مستأجره به اشخاص دیگر از طریق اجاره و یا تحت
هر عنوان دیگر .
 -88پرداخت هر گونه هزینه تعمیرات حتی در مواردی که این تعمیرات اساسی و کلی باشد و
همچنین هزینههای تکمیل و نظایر آن در طول مدت اجاره بدون حق مطالبه از مـوجر (بانـک)
برعهده مستاجر خواهدبود.
 -81مستأجر حق تغییر محل ،تغییر شکل و یا هر نوع تغییر دیگری در عین مستأجره را بـدون
موافقت بانک ندارد.
 -84پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض متعلقه به عین مستاجره،بدون حق مطالبه از موجر )بانک)
 ،بر عهده مستاجر خواهد بود.
 -83شروط ضمان و امانت داری اموال مورد اجاره و همچنین شرط حق اختیار فسخ برای بانک
در قرارداد ملحوظ گردد.
 -81قید شرط مباشرت در قرارداد ،یعنی اینکه مستاجر راساً در استیفاء منافع از عین مسـتاجره
(مگر در مواردی قهری و اضطراری به تشخیص بانک( مباشرت نماید.
 -27حسب مورد وثایق و یا اموال موضوع اجاره به شرط تملیک باید همه ساله تا پایان مدت
قرارداد ،حداقل معادل مانده مال االجاره به هزینه مستاجر و به نفع بانک بیمه گردد و وجـوهی
که از بابت خسارات احتمالی وارده از شرکت بیمه گر اخذ میگردد ،باید با نظارت بانک صرف
ترمیم و تعمیر عین مستاجره شود.
تبصره -معامالتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسـمی انجـام شـود،
کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
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تنظيم و ثبت قرارداد اجاره به شرط تمليك
پس از بررسی و حصول اطمینان از اینکه برگ درخواست استفاده از تسهیالت اجاره به
شرط تملیک( ،برای اشخاص حقیقی یا  1113برای اشخاص حقوقی) بطورکامل تکمیل گردیده،
نسبت به کسب اطالعات حسب مورد از طریق اداره کل ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان و یا
مأمورین اداره امورشعب یا شعبه اقدام و سپس قرارداد(قرارداد های متحدالشکل بانک مرکزی
ج.ا.ا) اجاره بشرط تملیک منعقد گردد.

نحوه تعيين سود معامالت اجاره به شرط تمليك به روش قديم:
نحوه محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه اجاره به شرط تملیـک هماننـد معـامالت فـروش
اقساطی میباشد.
مثال :آقای احمدی جهت خرید دفتر وکالت واقع در خیابان استادمطهری تهران به مسـاحت
 31متر مربع ،از قرار هر مترمربع  1.111.111ریال جمعاً به مبلـغ  131.111.111ریـال از شـعبه
شهید فهمیده درخواست تسهیالت در قالب عقد اجاره بـه شـرط تملیـک نمـوده ،و شـعبه بـا
پرداخت تسهیالت مذکور به شرح ذیل موافقت کرده است:
الف -پیش دریافت از متقاضی  %11مبلغ مورد درخواست
ب -پیش پرداخت به فروشنده  %81مبلغ مورد معامله
پ -مدت  3سال ،سود مورد انتظار  %83در سال
ت -دریافت اجاره بصورت اقساط مساوی و ماهیانه
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مطلوبست:
 -3محاسبه سود مورد معامله و تعیین مبلغ مال االجاره ماهیانه
 -8صدور اسناد حسابداری پرداخت تسهیالت و دریافت اولین اجاره ماهیانه
 -1چنانچه مالاالجاره ماه پنجم با 31روز تأخیر پرداخت شدهباشد ضمن محاسبه وجهالتزام
سند مربوطه نیز صادرگردد.
 -4درصورتی که مستأجر پس از  11ماه نسبت به تسویه کل تسهیالت مربوطه اقدام نموده
و شعبه نیز با تخفیف  %91سود سالهای آینده موافقت نماید اسناد مربوطه و تسویه
تسهیالت را صادرنمائید.
-3
 -محاسبه پیش دریافت

131.111.111 × %11 = 313.111.111

 -محاسبه پیش پرداخت

131.111.111 × %81 = 11.111.111

 محاسبه سود تسهیالت(+3تعدادکل اقساط اجاره) × نرخ× (پیشدریافت ـ قیمت تمام شده)

=

تعداد اقساط اجاره در سال× 311×8
)131.111.111-313.111.111(×83×13

ریال ≈ 333.111.123

311×8 ×38
سود( +پیش دریافت ـ قیمت تمام شده)

تعداد اقساط اجاره در طول مدت اجاره

ریال ≈ 1.111.931
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بشرط تملیک

=

=

 313.111.111( +333.111.123ـ )131.111.111

11

سود دوران اجاره

مبلغ مال االجاره ماهیانه

=

 -8صدور اسناد حسابداری:
-3

-8

-1

-4

-3

بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری

 313.111.111ریال

بستانكار :پیش دریافت معامالت اجاره بشرط تملیک

 313.111.111ریال

بدهكار :حساب انتظامی قراردادها

 3ریال

بستانكار :طرف حساب انتظامی

 3ریال

بدهكار :حساب صندوق/حساب مشتری

 81.111ریال

بستانكار :حساب تمبر مالیاتی

 81.111ریال

(بابت دوقطعه تمبرمالیاتی)

بدهكار :حساب پیش پرداخت معامالت اجاره بشرط تملیک

 11.111.111ریال

بستانكار :حساب چکهای صادره فروخته شده /بستانکاران موقت

 11.111.111ریال

بدهكار :حساب اموال اجاره بشرط تملیک

 131.111.111ریال

بستانكار :حساب پیشپرداخت

 11.111.111ریال

بستانكار :حساب چکهای صادره فروخته شده /بستانکاران موقت 821.111.111ریال
-1

-1

بدهكار :حساب تسهیالت اعطایی اجاره بشرط تملیک

 411.111.123ریال

بدهكار :حساب پیش دریافت

 313.111.111ریال

بستانكار :حساب اموال اجاره بشرط تملیک

 131.111.111ریال

بستانكار :حساب سود سالهای آینده

 333.111.123ریال

بدهكار :حساب انتظامی اموال خریداری اجاره بشرط تملیک

 131.111.111ریال
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-2

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

 131.111.111ریال

بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری

 411.111ریال
(برمبنای1.113ماندهتسهیالتاعطایی)

بستانكار :حساب بستانکاران موقت -بیمه
-9

 411.111ریال

بدهكار :حساب بستانکاران موقت -بیمه

 411.111ریال

بستانكار :حساب شرکت بیمه

 822.421ریال

بستانكار :کارمزد دریافتی بیمه

 338.391ریال
(برمبنای82%حقبیمهدریافتیطبقتعرفه)

-31

-33

بدهكار :حساب انتظامی بیمه نامه

 3ریال

بستانكار :طرف حساب انتظامی

 3ریال

بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری

 1.111.931ریال

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی اجاره بشرط تملیک

 1.111.931ریال

 -1محاسبه جریمه تأخیر:
( + 1نرخ) (تعداد روز × مبلغ هر قسط)
11311
ریال 31.131

=

1.111.931 × 31 × 13
11311

=

وجه التزام

=

وجه التزام

()1.111.931 + 31.131 =1.114.111
-38

بدهكار :حساب صندوق /جاری مشتری
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 1.114.111ریال

-31

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی اجاره بشرط تملیک

 1.114.111ریال

بدهكار :حساب تسهیالت اعطایی -اجاره بشرط تملیک

 31.131ریال

بستانكار :حساب وجه التزام

 31.131ریال

 -4در صورتی که مستأجر پس از  11ماه نسبت به تسویه اقدام نماید.
)L( L +3
)N(N+3

سود مستتردر اقساط سررسیدنشده

ریال83.381.214

= R

≈

r

(84 )84+3
(11 )11+3

× = 333.111.123

ریال 83.381.214 × %91≈ 88.912.131
-34
-33
-31

بدهكار :حساب سود سالهای آینده

 88.912.131ریال

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی -اجاره بشرط تملیک

 88.912.131ریال

بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری

 318.288.224ریال

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی -اجاره بشرط تملیک

 318.288.224ریال

بدهكار :حساب سود سالهای آینده

 8.338.124ریال

بستانكار :حساب سود تسهیالت اعطایی -اجاره بشرط تملیک

 8.338.124ریال

الزم به توضیح آنکه مانده حساب سود سالهای آینده پس از صدور سند شماره 31
میبایستی صفر شود .بنابراین معادل مانده حساب مذکور ،حساب سود سالهای آینده را بدهکار
و حساب سود -تسهیالت اجاره بشرط تملیک بستانکار میشود.
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r

-31

-32

-39

بدهكار :طرف حسابهای انتظامی

 3ریال

بستانكار :حساب انتظامی قراردادها

 3ریال

بدهكار :طرف حسابهای انتظامی

 131.111.111ریال

بستانكار :حساب انتظامی اموال خریداری اجاره بشرط تملیک

 131.111.111ریال

بدهكار :طرف حسابهای انتظامی

 3ریال

بستانكار :حساب انتظامی بیمه نامه

 3ریال

حل مسئله اجاره به شرط تمليك به روش جديد
آقای جوادی جهت خرید دفتر وکالت مورد نیاز خود که توسط ارزیاب بانک به مبلغ
 111.111.111ریال ارزیابی گردیده است از شعبه سعدی درخواست تسهیالت در قالب عقد
اجاره به شرط تملیک نموده ،که پس از بررسیهای الزم شعبه با پرداخت تسهیالت مذکور به
شرح ذیل موافقت نموده است:
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الف -پیش دریافت از متقاضی  %11مبلغ مورد معامله
ب -پیش پرداخت به فروشنده  %81مبلغ مورد معامله (توسط بانک)
پ -مدت قرارداد  3سال و سود مورد انتظار  %38در سال
ت -دریافت اجاره بصورت اقساط مساوی و ماهیانه
مطلوب است:
الف -تعیین مبلغ مال االجاره ماهیانه و محاسبه سود مورد معامله (به روش جدید)
ب -صدور کلیه اسناد حسابداری پرداخت تسهیالت و دریافت اولین اجاره ماهیانه
پ -چنانچه مال االجاره ماه سوم با  38روز تأخیر پرداخت شده باشد ،ضمن محاسبه وجه
التزام ،اسناد مربوطه را نیز صادر نمائید.
الف -محاسبات الزم
111.111.111 × %11 = 831.111.111

 -3محاسبه پیش دریافت
 -8محاسبه پیش پرداخت

111.111.111 × %81 = 341.111.111

 -1تعیین مبلغ مال االجاره ماهیانه و محاسبه سود مورد معامله (به روش جدید)
pr
r
(1  ) N
12
12
r N
(1  )  1
12

=A

(N×A) – P
2.219.111
1/23

(4.911.111)3/23

=

3/23 -3

)3/13(11 -3

=Q

490.000.000 %12
%12
(1  ) 60
12
12
%12 60
(1 
) 1
12

4.911.111)3/13(11

=

= مال االجاره ماهیانه

=

31.949.121

=A

ریال )11 × 31.949.121( – 491.111.111 = 311.918.921
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= کل سود
=  = Aمالاالجارهماهیانه

= مال االجاره قسط ماهانه
=Q

= کل سود معامله

ب -صدور اسناد حسابداري
-3
بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری

 831.111.111ریال

بستانكار :حساب پیش دریافت معامالت اجاره به شرط تملیک

 831.111.111ریال

-8
بدهكار :حساب انتظامی قراردادها

 3ریال

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

 3ریال

-1
بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری

81.111

بستانكار :حساب تمبر مالیاتی

 81.111ریال

ریال (بابت دو قطعه تمبر مالیاتی)

-4
بدهكار :حساب پیش پرداخت بانک بابت معامالت اجاره به شرط تملیک  341.111.111ریال
(چک بانکی در وجه فروشنده صادر میشود)

بستانكار :حساب چکهای صادره فروخته شده /بستانکاران موقت  341.111.111ریال
-3
بدهكار :حساب اموال اجاره به شرط تملیک

 111.111.111ریال

بستانكار :حساب پیش پرداخت بانک بابت معامالت اجاره به شرط تملیک 341.111.111ریال
بستانكار :حساب چکهای صادره فروخته شده /بستانکاران موقت  311.111.111ریال
-1
بدهكار :حساب تسهیالت اعطایی اجاره به شرط تملیک

 131.918.921ریال

بدهكار :حساب پیش دریافت معامالت اجاره به شرط تملیک

 831.111.111ریال

بستانكار :حساب اموال اجاره به شرط تملیک

 111.111.111ریال
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بستانكار :حساب سود سالهای آینده

 311.918.921ریال

-1
بدهكار :حساب انتظامی اموال خریداری اجاره به شرط تملیک

 111.111.111ریال

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

 111.111.111ریال

 -2اخذ حق ارزیابی از مشتری طبق آخرین تعرفه و تعدیل آن
بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری

 3.383.111ریال

بستانكار :حساب بستانکاران داخلی علی الحساب ارزیابی

 3.383.111ریال

بدهكار :حساب بستانکاران داخلی علی الحساب ارزیابی

 3.383.111ریال

بستانكار :بستانکاران داخلی حق ارزیابی سهم بانک

 3.143.111ریال

بستانكار :بستانکاران داخلی حق ارزیابی سهم ارزیاب

 21.111ریال

بدیهی است در پایان هر ماه سهم ارزیاب پس از کسر مالیات و از طریق فیش حقوقی به
حسابارزیابواریزودرپایانسالسهم بانک بهادارهکلحسابداریمدیریتوآمار انتقال دادهمیشود.
 -9بیمه مورد معامله
بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری

 131.911ریال

بستانكار :حساب کارمزد ( %82کارمزد بانک)

 321.931ریال

بستانكار :حساب بستانکاران داخلی -بیمه

 411.131ریال

بدهكار :حساب بستانکاران داخلی -بیمه

 411.131ریال

بستانكار :حساب جاری  813389شرکت بیمه ایران نزد شعبه مرکزی

 411.131ریال

بدهكار :حساب انتظامی بیمه نامه

 3ریال

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

 3ریال

 -31دریافت اولین قسط مال االجاره
بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری
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31.949.121ریال

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی اجاره به شرط تملیک

 31.949.121ریال

 -33محاسبه جریمه تأخیر (وجه التزام) و صدور اسناد آن
= 14.191

31.949.121 × )38 + 1( × 38
11311

= وجه التزام

بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری

 14.191ریال

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی اجاره به شرط تملیک

 14.191ریال

-38
بدهكار :حساب تسهیالت اعطایی اجاره به شرط تملیک

 14.191ریال

بستانكار :حساب وجه التزام

14.191ریال
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سئواالت بخش شانزدهم
 -3اجاره بشرط تملیک را تعریف کرده ،کاربرد آن را بنویسید.
 -8اجاره بشرط تملیک از لحاظ زمان بازپرداخت به چند دسته تقسیم میشود؟ توضیح دهید.
 -1تفاوتهای اجاره بشرط تملیک و فروش اقساطی را توضیح دهید.
 -4شرایط اموال منقول و غیرمنقول مورد اجاره بشرط تملیک را توضیح دهید.
 -3در معامالت اجاره بشرط تملیک میزان مالاالجاره چگونه تعیین میگردد؟
 -1درصورتی که اموال موردتقاضای اجاره بشرط تملیک وارداتی باشد ،شرایط و مجوزهای
الزم برای ورود اموال مذکور را توضیح دهید.
 -1چهارمورد از نکات قابل توجه در قرارداد اجاره بشرط تملیک را توضیح دهید.
 -2نحوه تعیین سود در عقد اجاره بشرط تملیک را بنویسید.
 -9در چه مواردی در معامالت اجاره به شرط تملیک ،وثیقه اخذ میشود؟
 -31آقای سیفی جهت خرید دفتروکالت ،تسهیالتی بهمبلغ چهارصدمیلیون ()411.111.111
ریال از شعبه الف درخواست نموده است .شعبه با درخواست نامبرده در قالب عقد اجاره
بشرط تملیک بشرح ذیل موافقت نمودهاست:
الف) پیشدریافت ازمشتری  %11مبلغمورددرخواست

ب)پیشپرداختبه فروشنده%81

پ) مدت  4سال

ت) سود  %88در سال

ث) نحوه بازپرداخت :اقساط مساوی و متوالی ماهیانه
مطلوبست)3 :تعیینکلسودموردمعاملهومبلغمالاالجارههرقسطوتعیینسهمسوداقساطاولودوم

 )8صدور اسناد حسابداری تا هنگام تسویه
 )1درصورتی که مشتری قسط دهم را با  33روز تاخیر پرداخت نموده باشد،
جریمه تاخیر را محاسبه و سند مربوطه را نیز صادرنمائید.
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مـدارك الزم پرونده معامالتي اجاره بشرط تمليك
الف -درصورتي که متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد:

 -1

برگ درخواست استفاده از تسهیالت اجاره بشرط تملیک (قرارداد های متحدالشکل
بانک مرکزی ج.ا.ا) حسب مورد برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در آن نوع
کار ،مشخصات کامل اموال مورد درخواست ،بهاء خرید نقدی و شرایط آن ،نام و
نشانی کامل فروشنده اموال ،نحوه و مدت بازپرداخت ،وثائق و تضمینات قید شده

 -2
 -3
 -4
 -5
 -6
 -7
 -8

باشد.
مجوزهای خاص یا پروانه بهرهبرداری و سایر مدارك موردنیاز (درصورتی که خرید
و استفاده اموال موردتقاضا مستلزم اخذ آنها باشد).
فتوکپی (تطبیق شده با اصل) سند مالکیت وثائق و تضمینات (عنداللزوم).
آخرین صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات متقاضی (عنداللزوم).
صورتمجلس ارزیابی یا کارشناسی مورد معامله.
تائیدیه اخذشده از بانک کشاورزی محل دایر بر آنکه متقاضی از بابت تسهیالت
درخواستی به بانک کشاورزی محل بدهی ندارد.
اطالعات مربوط به قیمت و مشخصات کارخانه سازنده یا فروشنده اموال.
سایر مدارك و مجوزهایی که به نظر شعبه و اداره امورشعب یا اداره مرکزی اخذ و
نگهداری آن ضروری است.

 -9
  -11قرارداد منعقده اجاره بشرط تملیک.
  -11بیمهنامه اموال موضوع اجاره بشرط تملیک و عنداللزوم وثائق و تضمینات که به نفع و
مصوبه انجام معامله اجاره بشرط تملیک.

 -12

به نام بانک صادرشده متناسب با مدت قرارداد.
یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله
واریز و تسویه آن.
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ب -درصورتي که متقاضي شخص حقيقي يا حقوقي بوده و فاقد «پرونده عمومي» نزد
شعبه باشد عالوه بر مدارك فوق حسب مورد اخذ و نگهداري مدارك زير نيز در
پرونده معامالتي وي ضروري است:

 -13

اطالعات اخذشده درباره متقاضی از طریق اداره کل ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان و
یا اداره امورشعب یا شعبه مربوط.

 -14
  -15فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی (تطبیق شده با اصل توسط شعبه) در امور تولیدی
اوراق اطالعات اخذ شده از سایر منابع (نمونه «شماره  »181از سه منبع).

 -16
 -17
 -18
 -19
 -21

و خدماتی.
اصل برگ امضاء مسلمالصدور متقاضی در صورتیکه قرارداد خرید مورد معامله بطور
ثبتی منعقدنشود.
شماره حساب سپرده قرض الحسنه جاری متقاضی
/

/

31

شماره حساب سپرده قرضالحسنه پس انداز متقاضی
آن:

و تاریخ افتتاح آن:

/

/

و تاریخ افتتاح

31

فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در مورد شخص حقوقی ،فتوکپی شناسنامه
اعضاء هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت.
یکقطعه آخرین عکس متقاضی و درخصوص شخصحقوقی ،یکقطعه آخرین عکس
هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت.

و درخصوص اشخاص حقوقي فاقد پرونده عمومي نزد شعبه نيز مدارك و
مستندات ذيل بايد اخذ و در پرونده معامالتي آنها نگهداري شود:

 -21
  -22فتوکپی شرکتنامه (درخصوص شرکت غیرسهامی).
  -23روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.
  -24روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت.
فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها.
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 -25

روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئتمدیره و مدیرعامل و
صاحبان امضاء مجاز شرکت.

 -26
  -27گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته
لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها.

(درخصوص شرکتهای وابسته و تحت پوشش موسسات دولتی و شرکتهای پذیرفته

 -28

شده در بورس سهام و اوراق بهادار).
اظهارنامه مالیاتی شرکت ممهور به مهر اداره دارائی محل.
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بخش هفدهم :سـلـف
تعريف معامله سلف:
معامله سلف عبارت است از پیش خرید نقدی محصوالت واحدهای تولیدی به قیمت معین.

کاربرد معامله سلف:
به منظور تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (صنعتی ،کشاورزی و معدنی)
اعم از اینکه مالکیت آنها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد ،معامله سلف انجام میشود.

مدت معامله سلف:
مدت تحویل کاالی موضوع معامله سلف میباید دقیقاً معین بوده و از یک دوره تولید
حداکثر  1ماه تجاوز ننماید .در امور کشاورزی و ارز حاصل از صادرات حداکثر یکسال
میباشد .مدت قرارداد معامالت سلف قابل تمدید نمی باشد.

شرايط متقاضي:
متقاضی معامله سلف با بانک باید حائز شرایط زیر باشد:
الف -پیش فروش کننده کاال ،تولیدکننده در بخشهای صنعت ،معدن و کشاورزی باشد.
ب -رأساً تولیدکننده کاالی موضوع معامله سلف باشد.
پ -وسائل و امکانات تولید کاالی موضوع معامله را داشته باشد.
ت -کلیه مدارك الزم بمنظور تولیدکاالی موضوع معامله سلف را ارائه نماید.
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شرايط محصوالت:
محصوالت تولیدی موضوع معامله سلف بایستی دارای شرایط زیر باشند:
الف -کاالی مورد معامله باید باتوجه به روشهای متداول تولید و سوابق امر از کیفیت
مناسب و مطلوب برخوردارباشد.
ب -کاالی موضوع معامله سلف باید در زمان تحویل سهل البیع بوده و فاسدشدنی نباشد،
مگر اینکه اقدامات ضروری جهت جلوگیری از فسادپذیری در فاصله زمانی تحویل و فروش
کاالی مورد معامله به موقع بعمل آمده و تدابیر الزم اتخاذ گردیده باشد.
منظور از سهلالبیعبودن کاال آن است که واحدهای بانک ،هنگام پیشخرید ،اطمینان حاصل
نمایند که محصوالت تولیدی مورد معامله در زمان تحویل با توجه به مبلغ قرارداد و سود مورد
انتظار قابل فروش باشد.

قيمت پيش خريد کاالي مورد معامله:
الف -قیمت پیش خرید محصوالت تولیدی باتوجه به پیش بینی بازار و قیمت فروش آنها
در تاریخ تحویل و با درنظرگرفتن سود مورد انتظار بانک و مدت قرارداد تعیین خواهدشد .در
هرحال قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی اینگونه محصوالت در زمان انجام معامله سلف
بیشتر باشد.
ب -کل بهای کاالی موضوع معامله سلف طی هرفقره قرارداد باید نقداً و یکجا در موقع
انعقاد قرارداد به فروشنده پرداخت شود.

ارزش اسمي و فعلي کاال در معامالت سلف:
الف -ارزش اسمی کاال در معامالت سلف عبارت است از قیمت نقدی عمده فروشی کاال در
زمان انجام معامله
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ب -ارزش فعلی کاال در معامالت سلف عبارت است از بهای پیش خرید آن کاال در زمان
انجام معامله

سود معامله سلف:
حداقل سود مورد انتظار بانک برای تعیین قیمت پیش خرید محصوالت واحدهای تولیدی
اعم از واحدهای (صنعتی ،معدنی و کشاورزی) باتوجه به پیشبینی قیمت فروش آنها در
سررسید قرارداد طبق تعرفه تعیین میشود.
از آنجاییکه قیمت محصوالت واحدهای تولیدی ممکن است ظرف مدت اعتبار قرارداد
دستخوش نوسانات و کاهش ارزش شود ،لذا برای حفظ مصالح بانک و پوشش ریسک کاهش
احتمالی قیمت کاالی مورد معامله در سررسید قرارداد معامله سلف ،واحدها میبایست با رعایت
حزم و احتیاط و صرفه و صالح بانک در خرید تولیدات واحدهای تولیدی ،کاالی مورد معامله
را به قیمتی پیش خرید نمایند که در صورت کاهش ارزش ،حتیالمقدور متحمل زیان نشوند و
بدینمنظور میتوانند حداقل  %31کمتر از قیمت محاسبه شده طبق فرمول صفحه بعد مالك
محاسبات خود در تعیین مبلغ و تعداد کاالی مورد معامله قراردهند.
فرمول محاسبه ارزش فعلي هر واحد كاال:
a
3 + rm

=

C

مثال :ارزش اسمی یک دستگاه یخچال  811.111ریال به مدت  1ماه با نرخ  33درصد پیش
خرید میشود ،مبلغ فعلی باتوجه به توضیحات ،بشرح زیر خواهدبود:
ارزش اسمی هرواحدکاال
(مدت به سال × نرخ) 3 +
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= ارزش فعلی هرواحدکاال

811.111
321.141

=

15 6
( ×
100 12

)3+

ارزش فعلی هر واحد کاال به ریال 321.141 × %91 =311.443

نكات حقوقي :
 -3به منظور مطالعه فراگیران محترم در رابطه با نحوه انتقال مطالبات به سرفصلهای سررسید
گذشته ،معوق و مشکوكالوصول درخصوص عقد سلف ،نظر آنها را به بخش مربوط
جلب مینماید.
 -8عقد سلف جزء عقود الزم است.
 -1در صورت درخواست مشتری در سررسید جهت تسویه ،شعب در حدود اختیارات
تفویضی میتوانند با دریافت اصل و سود معامله سلف ،قرارداد جدید برای دوره تولید
بعدی منعقد نمایند.

نكات قابل توجه:
 -3واحدتولیدی متقاضی باید دایر و درمرحله بهرهبرداری باشد ودرمورد محصوالت کشاورزی
بایستی متقاضی کشاورز بوده و از امکانات الزم (زمین ،باغ و ابزارکار) برای تولید محصول
مورد معامله برخوردار باشد.
 -8مشخصات کمی و کیفی محصول مورد معامله سلف تعیین شده باشد .این مشخصات عبارتند
از :نوع ،مقدار ،تعداد ،وزن ،مشخصات فنی و کیفیت محصول و سایر مشخصات متعارف و
معمول دیگر که ذکر هریک از آنها در تعیین قیمت محصول مورد معامله موثر باشد.
 -1محصول مورد معامله باید از نوع مرغوب بوده و سهلالبیع باشد.
 -4فروش محصول مورد معامله ،انحصاری و یا مشمول محدودیتهای ناشی از وضع مقررات
خاص نبوده و خریدار آن انحصاری نباشد ،مگر اینکه پیشبینیهای الزم برای فروش آن به
عمل آید.
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 -3تاریخ و محل تحویل محصول مورد معامله تعیین ،و در این مورد باید توجه شود که تاریخ
تحویل بیشتر از مدت زمان یک دوره تولید و حداکثر  1ماه نباشد و زمان تحویل طوری
تعیین شود که تقاضا برای محصول وجود داشته باشد.
 -1چنانچه حمل محصول از جایی به جای دیگر ضروری باشد ،هزینه مربوطه باید در تعیین
قیمت پیش خرید محصول درنظرگرفته شود.
 -1چنانچه محصول خریداری ،نیاز به نگهداری خاصی داشته باشد بایستی اقدامات الزم در این
خصوص بهعملآید.
 -2قیمت پیشنهادی متقاضی برای پیش فروش محصول با قیمت فروش نقدی آن در زمان ارائه
برگ درخواست و یا زمان عقد قرارداد مقایسه گردد و کمتر از آن باشد .قیمت سلف
طوری بایدتعیین شودکه پس از فروش کاال ،ماحصل فروش از مجموع مبلغ پرداختی و سود
مورد انتظاربانک و هزینههای حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینههای فروش کمتر نشود.
(هزینههای احتمالی +سودمورد انتظار بانک) -قیمت پیش بینی فروش درزمان تحویل = قیمت پیش خرید
 -9اطمینان حاصل شود که متقاضی در موعد مقرر محصول مورد معامله را تحویل خواهدداد.
درخواست و نیاز مالی متقاضی برای تولید همان محصول مورد معامله باشد .واحدها مکلفند
به منظور حسن اجرای تعهدات فروشنده از وی تأمین کافی اخذنمایند.
-31درصورت تحویلکاالی مورد معامله سلف از زمان تحویل تا تاریخ فروش عنداللزوم به
هزینه بانک بیمهشود.
-33در صورتیکه در موارد استثنایی و با اخذ مجوز قبلی از اداره مرکزی تمام یا قسمتی از
محصول مورد معامله سلف به اقساط به فروش برسد ،نحوه عملیات حسابداری از روز انعقاد
قرارداد فروش اقساطی تا تسویه کامل آن طبق دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی
خواهدبود و حساب کاال ـ معامالت سلف از محل حساب فروش اقساطی واریز و تسویه
خواهدشد.
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-38درصورتیکه فروشنده به هرعلت نتواند محصول مورد معامله را تحویل دهد بانک حق دارد
فروشنده را ملزم به انجام تعهد و تحویل کاال و یا پرداخت بهای آن بنماید .همچنین شعبه
حق دارد در صورت تأخیر در انجام تعهد ،مبالغی که طبق مقررات بر ذمه فروشنده
خواهدبود از وی مطالبه و وصول نماید .در چنین مواردی بهای مورد معامله به انضمام وجوه
متعلقه بابت تأخیر در انجام تعهد را نقداً وصول مینماید.
 -31در مواردی که به علت رخدادهای پیش بینی نشده و غیرمترقبه اقتصادی و افت شدید قیمت
کاال در بازار ،حسابکاال -معامالتسلف دارای ماندهبدهکار(زیان) باشد با اخذ مجوز از
ادارهمرکزی ،ماندهبدهی (زیان) به حساب سودوزیان بانک منظورمیگردد.
-34در صورتیکه فروشنده ،محصول مورد معامله را تحویل ندهد و بهای کاالی مورد معامله و
سایر مطالبات بانک را نقداً واریز ننماید شعبه باید طبق دستورالعملهای الزم اقدام مقتضی
برای وصول مطالبات بانک بهعمل آورد.
-33هنگاماعطایتسهیالتسلف ،کاالی مورد معامله بههزینه مشتری و بهنفع بانک بیمهگردد.
-31در خصوص کاالهای صادراتی پس ازصدورکاال ارزحاصله درقالبعقدسلف خریداریمی
گردد.
مثال :شرکت پارس خزر تولیدکننده لوازم خانگی به منظور تأمین سرمایه در گردش خود
تقاضای مبلغ  111.111.111ریال پیش فروش محصوالت خود را به شعبه سعدی نموده است.
شعبه با درنظرگرفتن جمیع جهات (زمان تحویل ،بازار فروش ،شرایط اقتصادی و  ). . .اقدام به
پیش خرید تعدادی پنکه با مشخصات توافق شده به قیمت عمده فروشی هر دستگاه پنکه
 111.111ریال و سود مورد انتظار  %33درسال به مدت  1ماه در قبال غیرمنقول به ارزش
 431.111.111ریال موافقت نموده است .مطلوبست:
الف -صدور اسناد حسابداری اعطای تسهیالت
ب -صدور اسناد حسابداری تسویه تسهیالت در سررسید و در صورتیکه قیمت فروش هر
واحد محصول معادل ارزش اسمی در زمان انعقاد قرارداد باشد.
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پ -چنانچه مشتری کاالی موردنظر را با  11روز تأخیر با شعبه تسویه نماید نحوه محاسبه
جریمه تأخیر و سود را مشخص و اسناد حسابداری آن را صادر نمائید.
الف-
a
3 + rm

=

C

111.111
ارزش فعلی هر دستگاه

≈ 819.111

تعداد پنکه پیش خرید شده
-3

-8
-1

-4

15 6
)3+
( ×
100 12

111.111.111 ÷ 819.111 ≈ 3891

بدهكار :حساب مشتری /صندوق

(طبق تعرفه)

بستانكار :حساب بستانکاران داخلی -حق ارزیابی

(طبق تعرفه)

بدهكار :حساب بدهکاران موقت -قرضالحسنه ترهین غیرمنقول

 31.111ریال

بستانكار :حساب مشتری

 31.111ریال

بدهكار :حساب انتظامی غیرمنقول درگروبانک

 413.111.111ریال

بستانكار :طرف حساب غیرمنقول

 413.111.111ریال

بدهكار :حساب مشتری /صندوق

 111.111ریال (طبق تعرفه)

بستانكار :حساب بستانکاران موقت -شرکت بیمه  839.811ریال
بستانكار :کارمزد دریافتی حق بیمه
-3

= C

 311.211ریال

بدهكار :حساب انتظامی بیمه نامه وثائق و تضمینات

 3ریال

بستانكار :طرف حساب انتظامی

 3ریال
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-1

-1
-2

بدهكار :حساب انتظامی قراردادها

 3ریال

بستانكار :طرف حساب انتظامی قراردادها

 3ریال

بدهكار :حساب مشتری /صندوق

81.111

بستانكار :حساب تمبر مالیاتی

 81.111ریال

بدهكار :حساب تسهیالت اعطایی سلف

 111.111.111ریال

بستانكار :حساب مشتری

 111.111.111ریال

ریال(معادل دوقطعه تمبرمالیاتی)

ب -هنگام تحویل کاال یا تسویه نقدی توسط مشتری:
قیمت فروش پنکه
-9

-31

3891 × 111.111 = 121.111.111

بدهكار :حساب کاالی سلف

 111.111.111ریال

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی سلف

 111.111.111ریال

بدهكار :حساب صندوق /حساب خریدار کاال

 121.111.111ریال

بستانكار :حساب کاالی سلف

 111.111.111ریال

بستانكار :حساب سود معامالت سلف

 81.111.111ریال

پ-
ریال 1.119.183

=

121.111.111 × )33 + 1( × 11
11.311

= وجه التزام

121.111.111 + 1.119.183 = 191.119.183
-33

بدهكار :حساب صندوق /حساب شرکت پارس خزر

 191.119.183ریال

بستانكار :حساب کاالی سلف

 111.111.111ریال
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بستانكار :حساب سود معامالت سلف

 81.111.111ریال

بستانكار :وجه التزام دریافتی

 1.119.183ریال

خروج اسناد انتظامی
-38

-31

بدهكار :طرف حساب انتظامی

 3ریال

بستانكار :حساب انتظامی بیمه نامه وثائق و تضمینات

 3ریال

بدهكار :طرف حساب انتظامی قراردادها

 3ریال

بستانكار :حساب انتظامی قراردادها

 3ریال
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سئواالت بخش هفدهم

 -3معامله سلف را تعریف کرده و شرایط کاالی موضوع معامالت سلف را توضیح دهید.
 -8متقاضی معامله سلف با بانک باید حائز چه شرایطی باشد؟
 -1محصوالت تولیدی معامله سلف بایستی دارای چه ویژگیهایی میباشد؟
 -4قیمت پیشخرید کاالی مورد معامله سلف ،چگونه تعیین میگردد؟
 -3تفاوت بین ارزش اسمی و فعلی کاال در معامالت سلف چیست؟
 -1حداقل سود موردانتظار در معامله سلف چگونه تعیین میشود؟
 -1چنانچه کاالی مورد سلف در سررسید تحویل نگردد ،اقدام شعبه را توضیح دهید.
 -2شرکت تولیدی سپهرالکتریک به منظور تامین سرمایه در گردش ،قصد پیشفروش
قسمتی از تولیدات خود را در قالب عقد سلف بشرح ذیل مطرح نموده و بانک ضمن
طرح در کمیته معامالت شعبه موافقت کرده است:
الف) کاالی مورد معامله  11دستگاه ماشین لباسشویی
ب) مبلغ اسمی هردستگاه ( 1.111.111سه میلیون) ریال
پ) مدت قرارداد  1ماه
ت) سود مورد انتظار %88
ث) وثیقه غیرمنقول (ملک کارخانه به قیمت ارزیابی  1.111.111.111ریال)
مطلوبست )3 :تعیین ارزش فعلی هردستگاه ماشین لباسشویی
 )8سود موردمعامله را محاسبه نمائید.
 )1صدور اسناد حسابداری تا مرحله تسویه
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مـدارك الزم پرونده معامالتي سلـف
الف -درصورتي که متقاضي داراي پرونده عمومي نزد شعبه باشد:

 -1

برگ درخواست استفاده از تسهیالت سلف (قرارداد های متحدالشکل بانک
مرکزی ج.ا.ا) حسب مورد برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در آن مشخصات
کامل واحد تولیدی و محصول مورد معامله ،زمان تحویل ،قیمت نقدی و عمده فروشی
محصول در زمان درخواست انجام معامله ،برآورد قیمت فروش محصول در سررسید

 -2

قرارداد ،محل تحویل ،وثائق و تضمینات قید شده باشد.
مدارك و مجوزهای الزم برای پیشخرید محصوالت واحدهای صنعتی ،معدنی و یا
کشاورزی (مبنی بر اینکه متقاضی دارای واحد تولیدی و یا کشاورزی دایر بوده و از

 -3

امکانات الزم برای تولید محصول مورد معامله برخوردار است).
اطالعات الزم در مورد کمیت و کیفیت محصول واحد تولیدی و یا کشاورزی
متقاضی و اینکه محصول دارای کیفیت مناسب و مطلوب بوده ،سریعالفساد نبوده و

 -4
 -5

فروش آن نیز انحصاری نباشد.
اطالعات مربوط به قیمت عمدهفروشی نقدی کاالی مورد معامله.
مدارك و اطالعات الزم در مورد واحد تولیدی متقاضی (مبنی بر اینکه توان و
امکانات تولید کاالی مورد معامله را داشته و نیاز مالی آن برای تولید همان محصول

 -6

مورد معامله باشد).
تائیدیه اخذشده از بانک کشاورزی محل در خصوص اینکه متقاضی از بابت تسهیالت
مورد درخواست به بانک کشاورزی محل بدهی ندارد.

 -7
  -8آخرین صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات.
  -9بیمهنامه وثائق و تضمینات بنفع و به نام بانک.
  -11مصوبه انجام معامله سلف.

فتوکپی اسناد مالکیت وثائق و تضمینات (تطبیق شده با اصل).
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 -11
  -12یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله
قرارداد منعقده معامله سلف.

 -13

واریز و تسویه آن.
سایر مدارك و مجوزهایی که به نظر مرجع تصویبکننده تسهیالت اعطایی اخذ و
نگهداری آنها ضروری است.

ب -درصورتي که متقاضي شخص حقيقي يا حقوقي بوده و فاقد «پرونده عمومي» نزد
شعبه باشد عالوه بر مدارك فوق حسب مورد اخذ و نگهداري مدارك زير نيز در
پرونده معامالتي وي ضروري است:

 -14
 -15
 -16
 -17
 -18
 -19
 -21
 -21
 -22

اطالعات اخذ شده درباره متقاضی از طریق اداره کل ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان
و یا اداره امورشعب متبوع یا شعبه مربوط.
اوراق اطالعات اخذ شده از سایر منابع (نمونه «شماره  »181از سه منبع).
فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی (تطبیق شده با اصل توسط شعبه).
فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجارهنامه معتبر محل کار متقاضی
اصل برگ امضاء مسلمالصدور متقاضی.
شماره حساب سپرده قرض الحسنه جاری متقاضی
/

/
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شماره حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز متقاضی
آن:

و تاریخ افتتاح آن:

/

/

و تاریخ افتتاح

31

فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در مورد شخص حقوقی ،فتوکپی شناسنامه
اعضاء هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت.
یکقطعه آخرین عکس متقاضی و درخصوص شخصحقوقی ،یکقطعه آخرین عکس
هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت.
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و درخصوص اشخاص حقوقي فاقد پرونده عمومي نزد شعبه نيز مدارك و
مستندات ذيل بايد اخذ و در پرونده معامالتي آنها نگهداري شود:

 -23
 -24
 -25
 -26
 -27

فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها.
فتوکپی شرکتنامه (درخصوص شرکت غیرسهامی).
روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.
روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت.
روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئتمدیره و مدیرعامل و
صاحبان امضاء مجاز شرکت.

 -28
  -29گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته
لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها.

(درخصوص شرکتهای وابسته و تحت پوشش موسسات دولتی و شرکتهای

 -31

پذیرفتهشده در بورس سهام و اوراق بهادار).
اظهارنامه مالیاتی شرکت ممهور به مهر اداره دارائی محل.
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بخش هجدهم :خريد دين( 1تنزيل اسناد و اوراق تجاري)
خرید دین به مفهوم وسیع و مصطلح در متون فقه اسالمی (بیع دین) از جمله ابزارهایی است
که در نظام بانکداری بدون ربا ،جهت تأمین منابع مالی کوتاه مدت مورد نیاز واحدهاي
توليدي ،بازرگاني و خدماتي به کارگرفته میشود.

تعاريف:
خريد دين :خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی(در اینجا بانک) ،دین
مدتدار بدهکار(صادرکننده اسناد و اوراق تجاری) را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت
نقدی از داین(ذینفع اسناد) خریداری مینماید.
اسناد و اوراق تجاري :به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطالق میگردد که مفاد آن حاکی از
طلب حقیقی متقاضی باشد .مانند چک ،سفته ،برات ،اعتبار اسنادی و...
مبلغ اسمي :رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از میزان دین
میباشد.
سهم مشاعي بانك :اصل و سود تسهیالت بانک که حداکثر برابر مبلغ اسمی اسناد و اوراق
تجاری میباشد.

1

ضوابط و شرایط جدید عقد خرید دین که در دستورالعمل شماره  91/43191مورخ  91/1/81بانک مرکزی ج .ا .ا لحاظ شده در این بخش

گنجانده شده است.
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کاربرد خريد دين:
واحدها میتوانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای تمامی بخشهای اقتصادی ،دیون
موضوع اسناد و اوراق تجاری مدتدار متقاضیان را خریداری نمایند.
مدت تسهيالت خريد دين:
واحدها در صورتی مجازند نسبت به خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری اقدام نمایند که
سررسید این قبیل اسناد و اوراق تجاری از یک سال تجاوز ننماید.
تبصره  -در موارد خاص خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری با سررسید بیش از یکسال
و حداکثر تا دو سال ،صرفاً با مجوز اداره مرکزی مجاز خواهد بود.

نكات حقوقي:
 -3خرید دین جزو عقود مبادلهای میباشد.
 -8واحدها مجازند دیون موضوع برواتی را که به قبول براتگیر رسیده است را خریداری نمایند.
 -1مبلغ اسمی سفته یا برات نباید بیشتر از تمبر الصاقی آن باشد.
 -4اسناد تضمین شده(مانند ضمانتنامه ،چک تضمینی و )...قابل خریداری نمیباشد.
 -3واحدها موظفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری ،از حقیقی بودن دین و نقد
شوندگی آن در سررسید اطمینان حاصل نمایند.
 -1آنچه در رابطه با عقد خرید دین و تنزیل اسناد تجاری واجد اهمیت است منشاء صدور اسناد
تجاری میباشد و اساساً اسناد تجاری فارغ از منشاء صدور خود ،تجاری محسوب میگردند
و بنابراین ارائه سند تجاری میتواند حکایت از حقیقی بودن دین باشد.
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 -1به منظور حفظ حق مراجعه بانک به واگذارنده ،باید واگذارنده در موقع پیشنهاد فروش اسناد
و اوراق تجاری ،تعهدنامه خرید دین (نمونه  )3318را تکمیل و امضا نماید و امضای
واگذارنده توسط واحد مربوطه با نمونه امضاء مسلم الصدور وی موجود در بانک مطابقت
داده و گواهی امضاء شود ،تا هرگاه مدیون در سررسید وجه اسناد را نپردازد ،واگذارنده
متعهد باشد وجه اسناد را پرداخت نماید.
 -2واحدها میبایست مراقبت الزم را درخصوص ظهرنویسی اسناد تجاری موضوع تسهیالت
خرید دین (امضاء/مهر و امضای ذینفع اسناد به منظور انتقال آن به بانک) وفق ضوابط و
مقررات معمول نمایند.
 -9واحدها میبایست چکهای موضوع تسهیالت خرید دین را به مهر چکاوك و ظهرنویسی
بنام بانک طبق نمونه موجود در واحد ها ممهور نمایند.
 -31در زمان عودت چک موضوع تسهیالت خرید دین به مشتری (اعم از اینکه مشتری قبل از
سررسید وجه چک را به بانک پرداخت نماید و یا اینکه برای چک واگذار شده برگشتی
صادر گردد) واحدها به هیچ عنوان مجاز به ابطال ظهرنویسی چکهای موصوف نمیباشند.
ضمناً ضرورت دارد واحدها نسبت به اطالع رسانی مفاد این بند به مشتریان ،در زمان اعطای
تسهیالت خرید دین اقدام الزم معمول نمایند.
 -33در صورتی که مشتری بخواهد برای وصول چک برگشتی خود به مراجع قضایی شکایت
نماید ،واحدها میتوانند ضمن هماهنگی با دایره حقوقی خود ،نسبت به ارائه وکالتنامه به
مشتری در این خصوص اقدام نمایند.
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نكات قابل توجه در خريد دين:
 -4اعطای تسهیالت خرید دین مانند سایر تسهیالت ،در چارچوب ضوابط و مقررات و با
رعایت دستورالعملها و آییننامههای صادره(آییننامه تسهیالت و تعهدات کالن ،اشخاص
مرتبط و )...و همچنین سیاست اعتباری ابالغی در هر سال امکانپذیر میباشد.
 -8موضوع معاملهای که بابت آن سند تجاری صادر میشود ممکن است تجاری یا غیرتجاری
باشد .بر این اساس واحدها مجازند دیون موضوع کلیه اسناد تجاری مشتریان(اعم از اینکه در
ارتباط با فعالیت اشخاص باشد یا خیر) را در چارچوب ضوابط و مقررات خریداری نمایند.
 -1در بنگاههای تولیدی ،در صورتی که اسناد تجاری بابت فروش محصوالت تولیدی بنگاه
باشد ،بررسی و انجام محاسبات مربوط به تسهیالت سرمایه درگردش و همچنین رعایت آیین
نامهها و دستورالعملهای مربوطه الزامیست.
 -4در بنگاههای غیرتولیدی ،میزان فروش و روند عملیات خرید و فروش با در نظرگیری حجم
حسابها و اسناد دریافتنی(اعم از تجاری یا غیرتجاری) بنگاه در صورتهای مالی حسابرسی
شده و یا اظهارنامههای مالیاتی مالك عمل واحدها در تعیین سقف اعطای تسهیالت خرید دین
میباشد.
 -3واحدها مکلفند قبل از خرید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری ،از معتبر بودن متعهد دین و
توان مالی و حسن سابقه متقاضی در بازپرداخت دیون اطمینان حاصل نمایند.
 -1درصورت درخواست متقاضی ،واحدها میتوانند اسناد و اوراق تجاری خریداری شده را به
صورت نقد به وی بفروشند.
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 -1واحدها مکلفند هنگام انعقاد عقد خرید دین ،جهت اطمینان از وصول دین موضوع اسناد و
اوراق تجاری ارایه شده توسط متقاضی ،مبادرت به اخذ وثایق و یا تضامین نمایند.
 -3واحدها مجاز به مدنظر قراردادن اسناد تجاری موضوع تسهیالت خرید دین را بعنوان تضمین
تسهیالت اعطایی نبوده و میبایست مانند سایر تسهیالت ،مطابق سیاست اعتباری نسبت به اخذ
تأمین کافی اقدام نمایند.
 -9سهم مشاعی بانک(اصل  +سود تسهیالت) در اوراق واگذاری تجاری حداکثر معادل مبلغ
اسمی اسناد تجاری میباشد.
 -31خرید دین اسناد تجاری ،بر پایه روش ارزش فعلی اسناد با سررسید آتی صورت میپذیرد و
در محاسبات مربوط به سود ،اصل تسهیالت مالك عمل قرار میگیرد.
 -33تسهیالت خرید دین مانند سایر تسهیالت با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و با رعایت
کلیه آییننامهها و دستورالعملهای صادره قابل اعطاء میباشد.
 -38در صورتی که وجه هر یک از اسناد و اوراق تنزیل شده در سررسید وصول نگردد ،حساب
تسهیالت اعطایی خرید دین مانند سایر تسهیالت اعطایی ،مشمول دستورالعمل مطالبات سررسید
شده بوده و معوق خواهد شد.
 -31هزینه ریسک عدم وصول اسناد و اوراق تجاری خریداری شده معادل یک درصد
مبلغ اسمی اسناد تجاری در سال و متناسب با مدت تسهیالت اعطایی میباشد.
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نحوه محاسبه اصل ،سود و کارمزد تسهيالت خريد دين:
درصد سهم مشاعی بانک × مبلغ اسمی اسناد تجاری = سهم مشاعی بانک
سهم مشاعی بانک
(مدت به روز× نرخ سود) 3 +

= مبلغ اصل تسهیالت

11311
مدت به روز × نرخ × اصل تسهیالت
11311
مدت به روز × نرخ کارمزد × مبلغ اسمی اسناد تجاری
11311

= سود تسهیالت خرید دین

= کارمزد تسهیالت خرید دین

کارمزد متعلقه – اصل تسهیالت = مبلغ واریزی به حساب مشتری
مثال عددي تسهيالت خريد دين:
آقای حسینی در تاریخ 3191/18/13یک فقره چک به مبلغ  831میلیون ریال به سررسید
 3191/38/13را برای خرید دین به بانک ارایه مینماید.
درخواست مشتری در کمیته معامالت شعبه مطرح و با اعطای تسهیالت خرید دین با در نظر
گرفتن سهم مشاعی بانک معادل  21درصد اسناد تجاری و نرخ سود  32درصد موافقت بعمل
آمد.
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مطلوبست :محاسبات مربوطه به اصل ،سود تسهیالت اعطایی ،کارمزد و مبلغ واریزی به حساب
مشتری
 = 831،111،111 × %21 = 811،111،111سهم مشاعی بانک
=311،231،931

= 81،349،128

811،111،111
(3 + )32×113
11311

31.231.931 × 32 × 113
11311

= مبلغ اصل تسهیالت خرید دین

= سود تسهیالت اعطایی

=831.111.111×3×113 =8.129.143کارمزد تسهیالت
11311
 =311.231.931-8.129.143=313.113.219مبلغ واریزی به حساب مشتری
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سئواالت بخش هجدهم

 -3اسناد تجاری را تعریف نموده و انواع آن را نام ببرید.
 -8خرید دین را تعریف نموده ،کاربرد آن را بنویسید.
 -1چه نوع برواتی قابل تنزیل میباشد؟
 -4مدت خرید دین را توضیح دهید.
 -3شرایط الزم به هنگام اعطای تسهیالت خرید دین را شرح دهید.
 -1درصورتی که در سررسید ،اسناد تجاری تنزیلشده ،پرداخت نگردد ،اقدام شعبه را بنویسید.
 -1حد مجاز فردی تسهیالت اعطایی خرید دین را برای اشخاص حقیقی و حقوقی بنویسید.
 -2نکات قابل توجه به هنگام تنزیل اسناد و اوراق تجاری را شرح دهید.
 -9نحوه محاسبه و تعیین سود خرید دین را توضیح دهید.
 -31شرکت تجاری پویا جهت استفاده از تسهیالت خرید دین پنج فقره سفته جمعاً به مبلغ
 9.111.111ریال ناشی از معامالت بازرگانی را برای تنزیل آن به شعبه الف ارائه نموده است.
شعبه پس از بررسیهای الزم با درخواست متقاضی با نرخ  %31درسال موافقت نموده است.
مطلوبست :صدور کلیه اسناد حسابداری مربوطه از ابتدا تا تسویه کامل.
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مـدارك الزم پرونده معامالتي خريد اسناد و اوراق تجاري
الف -درصورتي که متقاضي داراي پرونده معامالتي نزد شعبه باشد:

 -1
 -2
 -3
 -4
 -5

برگ درخواست استفاده از تسهیالت خرید دین (نمونه  )3318حسب مورد برای اشخاص.

اطالعات اخذ شده درباره متعهد و ظهرنویس یا ظهرنویسان از طریق اداره مرکزی یا
اداره امورشعب متبوع یا شعبه ذیربط.
مصوبه انجام معامله
یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی از بدو انجام معامله تا مرحله واریز و تسویه آن.
سایر مدارکی که به نظر شعبه یا اداره امورشعب اخذ و نگهداری آن ضروری بنظر برسد.

ب -درصورتي که متقاضي شخص حقيقي يا حقوقي بوده و فاقد «پرونده عمومي» نزد
شعبه باشد عالوه بر مدارك فوق حسب مورد اخذ و نگهداري مدارك زير نيز در پرونده
معامالتي وي ضروري است:

 -6

اطالعاتاخذشده درباره متقاضی حسبمورد ازطریق اداره کل ارزیابی و اعتبارسنجی
مشتریان و یا اداره امورشعب متبوع یا شعبه مربوط.

 -7
  -8تصویر پروانه کسب معتبر متقاضی (تطبیق شده با اصل توسط شعبه).
  -9تصویر اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجارهنامه معتبر محل کار متقاضی.
  -11تصویر کارت بازرگانی معتبر (برای تجار و اشخاصی که در رابطه با شغل خود به
اوراق اطالعات اخذشده از سایر منابع (نمونه «شماره  »181از سه منبع).

امور تجارت داخلی و یا خارجی ملزم به داشتن کارت بازرگانی باشند).

 -11
  -12شماره حساب سپرده قرضالحسنه جاری متقاضی و تاریخ افتتاح آن.
  -13شماره حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز متقاضی و تاریخ افتتاح آن.
  -14تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی و در مورد شخص حقوقی ،
اصل برگ امضاء مسلمالصدور واگذارنده اسناد.

تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره ،مدیر عامل و سهامداران باالی 81%
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شرکت و اخذ شناسه ملی شخص حقوقی.

 -15

یکقطعه آخرین عکس متقاضی و درخصوص شخصحقوقی ،یکقطعه آخرین عکس
هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت.

ج -درخصوص اشخاص حقوقي فاقد پرونده عمومي نزد شعبه نيز مدارك و مستندات
ذيل بايد اخذ و در پرونده معامالتي آنها نگهداري شود:

 -16
 -17
 -18
 -19
 -21

تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها.
تصویر شرکتنامه (درخصوص شرکت غیرسهامی).
روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.
روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت.
روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئتمدیره و مدیرعامل و
صاحبان امضاء مجاز شرکت.

 -21
  -22تصاویر برابر با اصل شده گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل به انضمام صورت
لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها.

های مالی حسابرسی شده  ،کلیه یادداشت های پیوست مربوط به سه دوره مالی اخیر و
پاسخ استعالم اخذ شده از جامعه حسابداران رسمی ایران مبنی بر اصالت صورت های
و اطالعات مالی حسابرسی شده و اعتبار موسسه حسابرس مربوطه (درخصوص
شرکت های وابسته و تحت پوشش مؤسسات دولتی و شرکت های پذیرفته شده در
بورس سهام و اوراق بهادار).

  -23مفاصا حساب مالیاتی (تبصره  3ماده  321قانون مالیات های مستقیم).
آخرین وضعیت اعتباری شرکت  ،شرکتهای همگروه  ،مدیران و سهامداران عمده
 -24
آنها در خصوص بدهیها و تعهدات اعم از ارزی و ریالی و همچنین چکهای برگشتی
نزد سیستم بانکی کشور و مؤسسات اعتباری اخذ شده از اداره کل اعتبارسنجی
مشتریان و نظارت بر مصارف به همراه تصویر پاسخ استعالمهای الکترونیکی از سامانه
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و همچنین گزارش اعتبارسنجی از شرکت
مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران درخصوص موارد اشاره شده فوق.
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بسمه تعالي
تاريخ

بانك ملي ايران ـ شعبه ــــــــ

/

/

31

به ضمیمه تعداد ــــ قطعه سفته  /برات متعلق به خودم که ناشی از معامالت جنسی و
واقعی اینجانب  /این شرکت ـــــــــــــــــ با متعهدین سفتهها میباشد به مشخصات
مندرج در ذیل تسلیم میگردد .خواهشمنداست طبق مقررات جاری آن بانک در مورد خرید
دین که از آن اطالع کامل دارم و مورد قبول اینجانب میباشد آنها را خریداری نموده و وجه
خالص را به حساب سپرده قرضالحسنه جاری شماره ــــــــــ اینجانب  /این شرکت
ـــــــــــــــــــ منظورنمائید.
در ضمن چنانچه در سررسید ،هریک از متعهدین و ظهرنویسان سفتهها  /بروات از
پرداخت وجه بانک خودداری نماید ،بانک میتواند وجه سفتهها  /بروات پرداخت نشده را از
اینجانب مطالبه نماید بدینوسیله متعهد و ملزم میشوم به محض مطالبه بانک وجه آنها را بپردازم
و درصورت عدم پرداخت ،بانک ملی حق دارد در مراجع صالحه به استناد همان سفتهها  /بروات
خریداری شده علیه اینجانب اقامه دعوی نموده و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.
چون درصورت مطالبه بانک و عدم پرداخت وجه سفتهها  /بروات عالوه بر اصل مبالغ وصول
نشده مبلغی بر ذمه اینجانب  /این شرکت قرارخواهدگرفت ،ضمن عقد خارج الزم متعهد
میگردم درصورت تاخیر در پرداخت به ازاء هر  1.111ریال  ...ریال در روز بعنوان خسارت
تأخیر تأدیه به بانک بپردازم.
شرایط عمومی حساب سپرده قرضالحسنه جاری بانک مورد قبول اینجانب میباشد و در
مورد قرارداد حاضر بانک حق دارد طبق مفاد آن عمل نماید .مفاد این قرارداد لطمه و خدشهای
به حق قانونی بانک ناشی از قانون تجارت در مورد اسناد تجاری (سفته و برات ـــ) وارد نمی
آورد و بانک میتواند به تصمیم خود از مفاد این قرارداد صرف نظر نموده و به استناد مواد
قانون تجارت مطالبات خود را مطالبه و وصول نماید.
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مشخصات سفتهها  /بروات فوق بشرح ذيل ميباشد
رديف

مبلغ به ريال

سررسيد

نام متعهد

نام و مشخصات

جاي پرداخت

ظهرنويسان

3
8
1
4
3
1
1

3
8
1
4
3
1
1
2

امضاي فروشنده دين
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بخش نوزدهم :استصناع
بانکداری اسالمی متناسب با نیازهای واقعی از انواع قراردادهای مـالی بهـره مـیگیـرد ،بـه
گونهای که بکارگیری انواع عقود و تالش برای ایجاد انواع ابزارهـای مـالی جدیـد مبتنـی بـر
شریعت مقدس ،جهت جذب و تخصیص منابع جزو اولویتهای اصلی بانکداری اسالمی قلمـداد
شده است .به همین منظور ضروری است تا از حداکثر ظرفیتهای بانکداری اسـالمی در زمینـه
تخصیص بهینه منابع به بخشهای مختلف اقتصادی استفاده شود.
در همین راستا به منظور حداکثری تخصیص منابع بانک ،عقد استصناع در جهت کمک بـه
تولیدکنندگان و دیگر بخشهای اقتصادی به شرح ذیل تعریف میگردد:
استصناع در لغت از ماده صنع به معنای سفارش ساخت است.
در اصطالح ،قرارداد استصناع قراردادی است بین دو شخص اعم از حقیقی و حقوقی مبنی بر
تولید کاالیی خاص یا اجرای پروژهای با ویژگیهای مشخص در آینده است که سفارشگیرنده
(پیمانکار) در ازاء گرفتن مبالغ آن در زمانهای توافق شده که بخشی از آن میتواند به صورت
نقد و بخشی از آن به صورت اقساط به تناسب پیشرفت فیزیکی کار و یـا حتـی مسـتقل از آن
باشد ،براساس زمانبندی کوتاه مدت یا بلندمدت( ،پیمانکـار) متعهـد مـیشـود مـواد اولیـه و
کاالهای موردنیاز برای اجرای پروژه موردنظر را ساخته و در موعد مقـرر بـه سـفارشدهنـده
تحویل نماید.
عقد استصناع عمدتاً به منظور ساخت (تولید ،تبدیل و تغییر) اموال منقـول و غیرمنقـول بـا
مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین مورد اسـتفاده قـرار مـیگیـرد .عقـد
استصناع در بخشهای صنعت ،معدن ،مسکن و کشاورزی کاربرد دارد.
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تعريف:
استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (سازنده کاال) در مقابل مبلغی معـین،
متعهد به ساخت (تولید ،تبدیل و تغییر) اموال منقول و غیرمنقول ،مادی و غیرمادی با مشخصات
مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر (سفارش دهنده) میگردد.

کاربرد استصناع:
واحدها به منظور گسترش بخشهای تولیدی ازقبیل صنعت ،معـدن ،مسـکن و کشـاورزی،
میتوانند تسهیالت الزم را در قالب عقد استصناع اول اعطا نموده و سپس براساس عقد استصناع
دوم قرارداد ساخت را به سازنده واگذار نمایند.

نكات قابل توجه:
 -1انعقاد عقد استصناع درخصوص محصوالت کشاورزی ممنوع میباشد.
تبصـره :فرآیند تبدیل محصوالت کشاورزی به محصوالت دیگر از شمول این ماده مسـتثنی
میباشد.
 -1اموال موضوع عقد استصناع نباید ساخته شده باشد و باید دارای مشخصات مورد تقاضـا و
برخوردار از استانداردهای قابل قبول در کشور بوده و ویژگیهای آن ازقبیـل انـدازه،
حجم ،کیفیت ،کمیت و غیره بهطور صریح در عقد ذکر شود.
 -1استصناع اول عقدی است که بین مشتری و بانک منعقد میگردد و به موجب آن بانـک
متعهد میشود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن ،اموال موردنظر
را در دوره زمانی معین به مشتری تحویل دهد.
تبصـره -در عقد استصناع اول باید اختیار بانک برای واگذاری ساخت اموال موردنظر به غیر
تصریح گردد.
 -4در عقد استصناع اول باید مبلغ عقد ،مشخصات اموال ،دوره زمـانی و شـرایط سـاخت و
تحویل آن و نحوه محاسبه سود و بازپرداخت تسهیالت قید گردد.
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 -3واحدها مکلفند مبلغ عقد استصناع اول را با توجه به مبلغ عقد استصناع دوم و سود بانـک
تعیین نمایند.
 -6در عقد استصناع اول ،مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و معین باشد و درهنگام انعقاد
قرارداد ،مشتری باید درصدی از مبلغ اموال موردنظر را به بانک پرداخت نماید.
 -1در عقد استصناع اول باید شرایط تحویل اموال موردنظر اعم از نقدی و اقساطی قید شود.
 -9بانک درصورت عدم انجام تعهد و یا تأخیر در ایفای آن مطابق با عقد استصـناع اول ،در
قبال مشتری متعهد میباشد.
 -8پس از تکمیل اموال موردنظر طبق شرایط مندرج در عقد استصناع اول ،مشتری ملزم بـه
تحویل گرفتن آن بوده و درصورت امتناع ،مسئولیت عواقـب آن بـر عهـده مشـتری
خواهدبود.
 -31هنگام انعقاد عقد استصناع اول ،جهت اطمینان از بازپرداخت اصـل و سـود تسـهیالت
توسط مشتری ،مبادرت به اخذ وثائق و تضمینهای مناسب گردد.
 -33وثائق مربوط به تسهیالت ،همه ساله و در طول مدت اجرای عقد استصناع اول حـداقل
به میزان مانده مطالبات خود به نفع بانک بیمه شود.
 -31در عقد استصناع اول تدابیر الزم را به منظور کاهش ریسک خسارت ناشـی از امتنـاع
مشتری از تحویل گرفتن اموال موردنظر لحاظ گردد.
 -31استصناع دوم عقدی است که پس از درخواست مشتری ،بین بانـک و سـازنده منعقـد
میگردد و به موجب آن سازنده متعهد میشود در قبال دریافت مبلـغ قـرارداد و طبـق
شرایط مندرج در آن ،اموال موردنظر را در دوره زمانی معین به بانـک یـا نماینـده آن
تحویل دهد.
تبصره  -3در عقد استصناع دوم ،مشتری و سازنده نمیتواند شخص واحد باشد.
تبصره  -1پیش از انعقاد عقد استصناع اول ،نمیتوان عقد استصناع دوم را با سـازنده منعقـد
نمود.
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تبصره  -1بانک میتواند به مشتری اختیار دهد اموال موردنظر را مستقیماً از سازنده تحویـل
گیرد.
 -34در عقد استصناع اول ،بانک باید با مشتری شرط نماید که اجرایی شـدن ایـن قـرارداد
موکول به انعقاد عقد استصناع دوم مابین بانک و سازنده خواهدبود.
 -33بانک مکلف است قبل از انعقاد عقد استصناع دوم ،اموال موردنظر را از لحـاظ توجیـه
فنی ،مالی و اقتصادی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نماید.
 -36مدت اجرای عقد استصناع دوم و تسویه مطالبات ناشی از آن حداکثر چهار سال تعیـین
میشود .درصورت موافقت هیات مدیره بانک ،مدت زمان مـورد اشـاره بـا توجـه بـه
توجیهات مالی و امکان بازپرداخت ،قابل تمدید میباشد.
 -31در عقد استصناع دوم باید مبلغ عقد و نحوه پرداخت آن ،مشخصـات امـوال مـوردنظر،
شرایط ساخت و دوره زمانی تحویل کاال قید گردد.
 -39در عقد استصناع دوم ،مبلغ و نحوه پرداخت آن باید معلوم و معـین بـوده و بـا توافـق
طرفین ،بخشی بهصورت پیشپرداخت قبل از شروع اجرای عقد و باقیمانده به تناسـب
پیشرفت فیزیکی یا مستقل از آن با زمانبندی خاص به سازنده پرداخت شود.
تبصره  -3مبلغ اموال موردنظر نباید بهطور کامل در ابتدای عقد استصناع دوم پرداخت شود.
تبصـره  -1در عقد استصناع دوم ،بانک میتواند بخشی از بهای اموال سـفارش داده شـده را
پیشپرداخت نماید.
 -38در عقد استصناع دوم ،سازنده متعهد میشود مواد اولیه و اقالم موردنیـاز بـرای سـاخت
اموال موردنظر را راساً تهیه نماید.
 -11بروز هرگونه خسارت ،معیوب بودن و عدم تطابق اموال با ویژگیهای مقـرر در عقـد
استصناع دوم بر عهده سازنده میباشد.
 -13واحدها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در عقد استصناع دوم ،اموال در جریـان سـاخت،
همه ساله و در طول مدت اجرای عقد ،حداقل به میزان پرداختی بانک ،بیمه کامل شود.
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 -11واحدها باید در عقد استصناع دوم ،تدابیر الزم را به منظور کاهش ریسک عدم تحویـل
و عدم مطابقت اموال موردنظر با مشخصات مندرج در عقد اتخاذ نمایند.
 -11واحدها موظفند به منظور اطمینان از حسن اجرای عقـد استصـناع دوم در طـول مـدت
قرارداد ،نظارت الزم و کافی را بعمل آورند.
تبصره -واحدها میتوانند به منظور نظارت بر حسن اجرای عقد استصناع دوم ،مشتری را بـه
عنوان ناظر و نماینده خود منصوب نمایند.
 -14در صورتیکه اموال موردنظر در موضوع عقد استصناع ،با ویژگیهـای مـورد تقاضـا
ازجمله کیفیت ،حجم ،اندازه و غیره مطابق قرارداد نباشد ،بانک یا نماینده وی میتوانـد
از تحویل گرفتن آن خودداری نماید.
 -13واحدها میتوانند در طرحهای بلندمدت ،قراردادهای استصناع را در چنـدین مرحلـه بـا
مشتری و سازنده منعقد نموده و در آن قراردادها شرط نمایند کـه بـا توافـق طـرفین،
قراردادهای بعدی استصناع منعقد میگردد.
 -16واحدها باید هنگام عقد استصناع دوم ،جهت اطمینان از ایفای تعهدات سازنده ،مبادرت
به اخذ وثائق و تضمینهای مناسب نمایند.
 -11طرفین عقد استصناع میتوانند قبل از شروع فرآیند ساخت امـوال مـوردنظر ،بـا تقبـل
خسارات احتمالی ،قرارداد را فسخ نمایند.
 -19واحدها مکلفند در عقد استصناع اول و دوم قید نمایند کـه قـرارداد مـذکور براسـاس
توافق طرفین در حکم اسناد الزماالجرا و تابع آئیننامه اجرای اسناد رسمی میباشد.
تبصره -معامالتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثائق دریافتی باید در دفـاتر
اسناد رسمی انجام شوند ،کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهندشد.
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بخش بيستم :مرابحه
تعريف:
لغت مرابحه از کلمه ربح گرفته شده که به معنی افزایش است و یکی از ابزارهای تأمین
مالی اسالمی برای تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی ،کشاورزی و معدنی می
باشد .مرابحه عقدی است که به موجب آن عرضه کننده ،بهای تمام شده اموال و خدمات رابه
اطالع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود ،آن را به
صورت نقدی ،نسیه دفعی یا اقساطی ،به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا
سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می کند .تبصره :اموال موضوع قرارداد مرابحه باید در
هنگام اجرای قرارداد موجود باشد.

نكات قايل توجه :
 -3واحدها می توانند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی ،خدماتی و بازرگانی برای تهیه
مواداولیه ،لوازم یدکی ،ابزار کار ،ماشین آالت ،تأسیسات ،زمین و سایر کاالها و خدمات مورد
احتیاج این واحدها و نیز تهیه مسکن ،کاال و خدمات مورد نیاز خانوارها ،به سفارش و
درخواست متقاضی ،مبادرت به تهیه و تملک اموال و تدارك خدمات مورد درخواست نموده و
سپس آن را در قالب عقد مرابحه به متقاضی واگذار نمایند.
 -8واحدها مکلفند در اعطای تسهیالت مرابحه ،تمامی قوانین ،آیین نامه ها و دستورالعمل های
مربوطه( ،ازجمله ضوابط مبارزه با پولشویی) را رعایت نموده و همچنین اطمینان حاصل نمایند
که عقد مرابحه بر اساس تبانی متقاضی و فروشنده منعقد نشده باشد.
 -1سقف تسهیالت اعطایی مرابحه بر اساس حدود اختیارات تفویضی تعیین میشود
 -4واحدها باید حداقل ده درصد از قیمت تمام شده مورد معامله را به عنوان پیش دریافت از
متقاضی دریافت نمایند.
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تبصره -در تسهیالت اعطایی از طریق کارت اعتباری مرابحه ،اخذ پیش دریافت مجاز
نمی باشد.
 -3واحدها باید قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مرابحه ،از توان و ظرفیت اعتباری مشتری بر
اساس اعتبارسنجی بعمل آمده اطمینان حاصل نمایند لذا واحدها مجاز به اعطای تسهیالت مرابحه
بیش از ظرفیت اعتباری متقاضی نمی باشند .در ضمن قبل از انعقاد قرارداد مرابحه ،وضعیت
بدهی غیرجاری و چک برگشتی متقاضی را از بانک مرکزی استعالم و حسب ضوابط ابالغی،
نسبت به اعطای تسهیالت مرابحه اقدام نمایند .همچنین عملیات موضوع قرارداد باید بررسی و
اطمینان حاصل شود که اصل منابع بانک و سود متعلقه در طول مدت قرارداد قابل برگشت
باشد.
تبصره  -3درخصوص اشخاص حقوقی ،مفاد ماده  ،3عالوه بر شخص حقوقی ،شامل صاحبان
امضای مجاز و اعضای هیأت مدیره آن و سهامداران عمده نیز میگردد.
تبصره  -1در صورتی که اعطای تسهیالت از طریق مرابحه برای اجرای طرح های تولیدی اعم
ازکشاورزی ،صنعتی ،معدنی و خدماتی و مسکن و ساختمان صورت گیرد ،طرح مربوط باید از
نظر اقتصادی ،فنی و مالی بررسی و کارشناسی گردد .در اینگونه موارد اعطای تسهیالت در
صورتی مجازاست که طبق بررسی های انجام شده ،اجرای طرح قابل توجیه باشد .بررسی طرح
ها در حدود اختیارات تفویضی به ترتیب توسط واحدها ،ادارات امور شعب و اداره کل بررسی
طرح ها انجام می شود.
تبصره  -1چنانچه اعطای تسهیالت از طریق مرابحه برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی
باشد ،باید اطمینان حاصل شود که میزان مواد اولیه مورد تقاضا متناسب بوده و بیش از حجم
یک دوره تولید نباشد .همچنین مطابق شرایط بخشنامه  81ب از بازپرداخت تسهیالت اطمینان
حاصل نمایند.
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 -1اعالم قیمت تمام شده و قیمت واگذاری اموال و کاالهای موضوع معامله توسط
واحدپرداخت کننده تسهیالت به خریدار ،الزامی است و وصول قیمت آنها دفعتاً واحده و یا به
دفعات به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین بالمانع است.
 -1در معامالت مرابحه ،تمدید سررسید قرارداد مجاز نبوده و اقساط مقرر باید طبق قرارداد واریز
گردد.
 -2وصول اقساط قبل از تحویل اموال موضوع معامله مرابحه به متقاضی مجاز نمی باشد.
 -9در مورد واحدهای تولیدی جدیدالتأسیس می توان با رعایت عمر مفید اموال موضوع قرارداد،
وصول اقساط را به بعد از تاریخ بهره برداری موکول نمود.
 -31مسئولیت انتخاب ،تحویل ،حمل و نصب اموال موضوع معامالت مرابحه می تواند به عهده
متقاضی گذاشته شود.
 -33اموال موضوع معامالت و یا وثایق مربوط باید همه ساله در طول مدت قرارداد حداقل به
میزان مانده مطالبات به هزینه مشتری به نفع بانک بیمه شوند.
تبصره -به جز موارد مشروحه زیر ،اعطای تسهیالت برای مبالغ معادل یا کمتر از 311
میلیون ریال نیاز به بیمه اموال موضوع معامله ندارد.
 اعطای تسهیالت مرابحه برای تهیه وسایل تولید ،ماشین آالت و تاسیساتی که تضمینمورد معامله غیر منقول نباشد.
 اموال موضوع معامله مرابحه به عنوان وثیقه بانک در رهن قرارگیرد. -42واحدها باید در طول مدت قرارداد مرابحه ،نظارت الزم و کافی در حسن اجرای قرارداد به
عمل آورند و از مصرف تسهیالت اعطایی در موضوع قرارداد مرابحه اطمینان حاصل نمایند.
 -31در صورتی که دریافت کننده تسهیالت قبل از سررسید یا سررسیدهای مقرر ،مبادرت به
واریزتمام یا قسمتی از بدهی خود نماید تخفیف الزم از محل سود متعلقه متناسب با مدت
باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط واریز شده به وی اعطا می گردد (.مطابق آخرین دستورالعمل
اداره کل اعتبارات).
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 -34با توجه به ماهیت معامله مرابحه ،ضروریست واحدها قبل از اقدام به تهیه اموال و تدارك
خدمات و ضمن قرارداد مرابحه مبادرت به دریافت درخواست و تعهد کتبی متقاضی (در
چارچوب قراردادفی مابین) مبنی بر خرید اموال و خدمات نمایند و همچنین با اخذ مشخصات و
نشانی کامل فروشنده اموال ،از متقاضی تسهیالت مرابحه ،در خصوص قیمت اموال و فروشنده
آن و امکان خرید اموال مورد معامله از وی اطالعات جامعی اخذ نموده و مراتب را در پرونده
معامالتی متقاضی نگهداری نمایند.
تبصره -متن تعهدنامه مزبور در مفاد قرارداد لحاظ گردیده است.
مرابحه وسايل توليد ،ماشين آالت و تأسيسات ،مواد اوليه ،لوازم يدکي و ابزار کار
 -4وسايل توليد :تجهیزاتی که از آنها در تولید انواع محصوالت استفاده می شود.
 -8ماشين آالت :دستگاه ها و ابزاری که به وسیله نیروی محرك کار می کنند.
 -1تاسيسات :وسایلی که برای استفاده مطلوب از ماشین آالت و یا انجام فعالیت های
خدماتی مورد نیاز می باشد.
 -4مواد اوليه :هر نوع مواد خام  ،نیمه ساخته ،ساخته شده واسطه ای و مواد بسته بندی که
در تولید یک محصول معین به کار می روند.
 -3لوازم يدکي :قطعات و وسایلی که برای جایگزینی و تعویض قطعات فرسوده و غیر
قابل استفاده ماشین آالت تولید به کار میروند.
 -1ابزار کار :ادوات و وسایلی که عمر مفید آنها حدود یک سال است و به عنوان وسایل
کمکی و ابزار کار در تولید به کار گرفته می شوند.
موضوع مرابحه:
الف -واحدها می توانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای گسترش امور صنعت و معدن ،
کشاورزی وخدمات ،اموال مشروحه ذیل را منحصراً بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد
آنها مبنی برخرید ،مصرف و یا استفاده مستقیم اینگونه اموال ،خریداری و از طریق مرابحه به
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آنان به فروش برسانند( .وسایل تولید ،ماشین آالت و تأسیسات بخش های تولیدی ،امور
خدماتی ،امور بازرگانی و سایرخدمات مورد نیاز خانوارها.
ب -واحدها میتوانند برای گسترش بخش مسکن (با رعایت سیاست اعتباری ساالنه بانک) ،به
طرق زیر تسهیالت مرابحه به خانوارها اعطاء نمایند.
ب -3خرید و واگذاری واحدهای مسکونی موجود به درخواست کتبی متقاضی.
ب -8واگذاری واحدهای مسکونی که مستقیماً یا از طریق اعطای هریک از انواع تسهیالت
بانکی احداث شده ،بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر خرید این گونه واحدها.
قيمت واگذاري( مبلغ قرارداد):
الف :قیمت واگذاری اموال موضوع این دستورالعمل با توجه به قیمت تمام شده وسود بانک
تعیین می گردد.
ب :واحدها باید با توجه به صالحیت تخصصی و فنی و رشته فعالیت متقاضی و نوع وسایل تولید
و ماشین آالت و تأسیسات مورد درخواست وی (با دادن اولویت به امور تولیدی) با توجه به بند
(4مبحث اول) مبلغی را به عنوان “پیش دریافت” از خریدار اخذ نمایند.
سود مرابحه:
قیمت تمام شده (پس از کسر پیش دریافت و تخفیف مأخوذه از فروشندگان) ،مبنای محاسبه
سود قرار خواهد گرفت .بهای تمام شده اموال و خدمات موضوع قرارداد با استفاده از تعاریف و
احکام مندرج در استانداردهای حسابداری مربوط محاسبه میگردد.
وثايق و تضمينات مرابحه:
واحدها به منظور حصول اطمینان از ایفای تعهدات متقاضی ،باید وثایق و یا تضمینات کافی اخذ
نمایند .وثایق مأخوذه باید معتبر ،قابل نقل و انتقال قانونی ،از درجه نقدشوندگی باال برخوردار و
بالمعارض باشد تا درصورت عدم ایفای تعهدات از سوی تسهیالت گیرنده ،حقوق بانک در
حداقل زمان ممکن و با کمترین هزینه ،استیفا شود.
تبصره :3واحدها میتوانند اموال موضوع معامالت این دستورالعمل را به وثیقه خود درآورند.
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تبصره :1در مواردی که اموال موضوع معامالت این دستورالعمل مصرف انحصاری و یا محدود
داشته باشد و یا دراثرنصب و بهرهبرداری استفاده مجدد از آنها مقرون به صرفه نباشد ،واحدها
مکلفند ،نسبت به اخذ وثایق و یا تضمینات مورد قبول بانک (طبق ضوابط) اقدام نمایند.
تبصره :1واحدها طبق ضوابط مربوطه و حسب درخواست تسهیالت گیرنده ،متناسب با کاهش
بدهی وی ،نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یا تعویض وثایق اقدام نمایند.
بيمه مورد معامله و وثايق :
در معامالت مرابحه و تسهیالتی که در قبال تضمینات اعطاء میگردد بیمه اموال ،ماشین-
آالت ،تأسیسات و کاالهای موضوع معامله الزامی است .اینگونه اموال به استثنای تسهیالت خرد،
باید مطابق مندرجات فاکتور و سایر مستندات مربوط بیمه گردد.
مدت مرابحه:
مدت بازپرداخت تسهیالت موضوع این دستورالعمل متناسب با میزان تسهیالت اعطایی،
نوع فعالیت و توانایی باز پرداخت مشتری تعیین می شود و در هر حال نباید از طول عمر مفید
اموال موضوع معامله تجاوز نماید.
مدت بازپرداخت تسهیالت مرابحه به شرح زیر تعیین می گردد:
الف -ماشین آالت :مبدأ محاسبه طول عمرمفید ،براساس جدول عمر مفید ماشین آالت مندرج
دربخشنامه  81ب
تبصره :تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص واحد پرداخت کننده تسهیالت خواهد بود.
ب – مواد اولیه :از یک دوره تولید و حداکثر یک سال تجاوز ننماید.
تبصره :3در موارد استثنایی با کسب مجوز از اداره کل اعتبارات مدت بازپرداخت تسهیالت
اعطایی مرابحه برای تامین مواد اولیه قابل افزایش خواهد بود.
تبصره :1مدت زمان مذکور حداکثر تا یک سال دیگر با موافقت هیئت مدیره بانک قابل
افزایش خواهد بود.
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تبصره :1در تأمین سرمایه در گردش طرح های تولیدی جدید مدت بازپرداخت تسهیالت برای
بیش از مدت مقرر حسب مورد توسط اداره کل اعتبارات تعیین و مشخص خواهد شد.
ج -اموال دست اول :مدت بازپرداخت تسهیالت اعطایی برای تأمین اموال دست اول دارای عمر
مفیدمعین ،حداکثر به میزان عمر مفید مندرج در جدول موضوع ماده ( “ )8دستورالعمل معامالت
فروش اقساطی وسایل تولید ،ماشین آالت ،وسایل حمل و نقل ،کاالهای مصرفی با دوام ساخت
داخل کشور و تأسیسات” و برای سایر مواردی که در جدول مزبور ذکر نشده است حداکثر سه
سال.
د -اموال دست دوم :اعطای تسهیالت برای تأمین اموال دست دوم دارای عمرمفید معین ،حداکثر
به میزان باقیمانده عمرمفید آن ،با اخذ مجوز از اداره کل اعتبارات امکانپذیر می باشد.
تبصره :مبنای محاسبه طول عمر مفید ،تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد
بود.
ه -خرید مسکن خانوارها :حداکثر پانزده سال می باشد (مدت مذکور هر ساله طبق سیاست
اعتباری بانک تعیین می شود).
و -تدارك خدمات مورد نیاز خانوار و واحدهای تولیدی ،بازرگانی و خدماتی حداکثر سه سال
و افزایش مدت دوره فوق با اخذ مجوز از ارکان اعتباری میسر می باشد.
نكات حائز اهميت و مدارك مورد نياز
 -3پس از دریافت تقاضای مشتری برگ درخواست استفاده از تسهیالت مرابحه (حسب مورد
برای اشخاص حقیقی یا حقوقی) در اختیار متقاضی قرار داده می شود تا برگ مذکور را با
کمال دقت تکمیل و پس از امضا همراه مدارك مورد لزوم به بانک تسلیم نماید.
 -8امضای متقاضی در ذیل برگ درخواست باید مطابق امضای مسلم الصدور وی باشد.
 -1واحدها پس از کسب و جمع آوری مدارك و اطالعات مورد نیاز با رعایت ضوابط و
مقررات مربوط به اعطای تسهیالت و ملحوظ نمودن نکات ذیل باید نسبت به بررسی تقاضای
مشتری اقدام نمایند.
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 -4مشخصات دقیق و کامل اموال موضوع مرابحه و قیمت آنها به نرخ رسمی یا متعارف بازار،
قید شده باشد.
 -3درصورتی که اموال وارداتی باشد مجوز الزم برای ورود و اخذ آفر (پیش فاکتور) مربوط به
سفارش آن اموال ضمیمه برگ درخواست شود.
 -1در مورد طرح های جدید ،به منظور حصول اطمینان از موجه بودن اجرای طرح ،مدارك و
مستندات الزم جهت بررسی های اقتصادی ،فنی و مالی از متقاضی اخذ گردد.
 -1ضرورت دارد متقاضی پیش پرداخت الزم را طبق نظر بانک بابت تأمین قسمتی از بهای
اموال مورد معامله پرداخت نماید.
الف -انجام معامله مرابحه ،به استناد فاکتورهای صادره فروشندگان که از طریق ظهرنویسی به
غیر واگذار گردیده ،ممنوع می باشد و علی االصول پیش فاکتور و فاکتور باید مستقیماً حسب
مورد توسط سازنده یا فروشنده به نام متقاضی صادر شده باشد.
ب -خرید اموال موضوع معامالت مرابحه می بایستی به قیمت رسمی انجام پذیرد و در مواردی
که تقاضا برای آن دسته از اموالی باشد که قیمت رسمی برای آنها وجود ندارد ،مالك قیمت
گذاری ،تشخیص واحد خواهد بود ،واحدها می توانند با حصول اطمینان کامل از متعارف بودن
قیمت اموال موضوع معامله و رعایت سایر موارد نسبت به انجام معامله اقدام نمایند.
 -9درصورتی که درخواست متقاضی مورد تأیید و تصویب قرار گیرد قرارداد مرا بحه طبق
ضوابط و مقررات منعقد می گردد.
 -31برگ درخواست استفاده از تسهیالت مرابحه (حسب مورد برای اشخاص حقیقی یا حقوقی)
که در آن نوع کار ،مشخصات کامل اموال موضوع مرابحه ،بهاء خرید نقدی و شرایط آن ،نام و
نشانی کامل فروشنده اموال ،مورد مصرف اموال مورد درخواست ،نحوه و مدت بازپرداخت،
وثائق و تضمینات قید شده باشد.
 -33پیش فاکتور مربوط که مستقیماً بنام متقاضی یا بانک صادر شده باشد.
 -38اطالعات مربوط به قیمت و فروشنده اموال مورد معامله.
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 -31رعایت مقررات مربوط به ذینفع واحد و آییننامه تسهیالت و تعهدات کالن.
 -34گزارش و صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت مربوط به سه دوره مالی گذشته طبق
ضوابط مربوط.
 -33اخذ گواهی تبصره یک ماده  321قانون مالیاتهای مستقیم و آخرین اظهارنامه مالیاتی.
 -31عملیات حسابدرای ،نحوه محاسبه سود و اقساط تسهیالت مرابحه مشابه با نحوه محاسبه سود
و اقساط تسهیالت فروش اقساطی میباشد.
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بخش بيست و يكم :جعاله
تعريف:
جعاله عبارتست از التزام شخص (جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در
مقابل انجام عملی معین ،طبق قرارداد .طرفی که عمل را انجام میدهد «عامل» یا «پیمانکار»
نامیده میشود.

نكات قابل توجه :
 -3واحدها میتوانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای گسترش امور تولیدی ،بازرگانی و
خدماتی و سایر امور با تنظیم قرارداد بعنوان «عامل» یا عنداالقتضا ء بعنوان «جاعل» مبادرت به
اعطای تسهیالت جعاله نمایند.
 -8واحدها موظفند قبل از اقدام به انعقاد قرارداد ،عملیات موضوع جعاله را در حد نیاز
بررسی و از اجرای قرارداد و برگشت جعل بانک اطمینان حاصل نمایند.
تبصره – در صورتی که اعطای تسهیالت از طریق جعاله برای اجرای طرحهای تولیدی و
یا خدماتی صورت گیرد ،واحدها مکلفند طرح مورد قرارداد را در حد اختیارات تفویضی رأسا از
لحاظ فنی ،مالی و اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.
 -1در مواردی که بانک ،در قرارداد جعاله عامل میباشد ،اختیار بانک برای واگذاری انجام
قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانویه و یا هر عنوان دیگری باید قید شود .در
صورت انعقاد قرارداد جعاله ثانویه  ،واحدها مکلفند بر حسن اجرای قرارداد نظارت نمایند.
واگذاری انجام عملیات جعاله از طریق وکالت به جاعل ممنوع است.
تبصره  -در مواردی که بانک جاعل باشد ،عامل میتواند با موافقت بانک انجام قسمتی از
کار را به دیگری واگذار نماید.
مثال  :آقای احمدی مالک ملک مسکونی به شعبه الف مراجعه و درخواست تسهیالت
جعاله جهت تعمیر لولهکشی ساختمان خود را دارد .در این حالت بانک به عنوان عامل و آقای
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احمدی به عنوان جاعل (کارفرما) تلقی میگردد .بانک میتواند در صورت لزوم عملیات
اجرایی لولهکشی مربوطه را به شخص دیگری تحت عنوان جعاله ثانویه با تنظیم قرارداد واگذار
نماید.
 -4تدارك مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل میتواند
طبق قرارداد بر عهده جاعل یا عامل باشد.
 -3دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله بعنوان «پیش دریافت» و یا «پیش
پرداخت» توسط واحدها مجاز میباشد .حداقل و یا حداکثر «پیش دریافت» و «پیش پرداخت»
توسط اداره مرکزی تعیین میگردد.
 -1حداکثر تسهیالت اعطائی قابل پرداخت و مدت انجام و تصفیه مطالبات ناشی از
معامالت جعاله توسط اداره مرکزی تعیین میشود.
تبصره  -3مدت انجام و تصفیه مطالبات ناشی از جعاله بازرگانی ،حد اکثر  8سال تعیین
میگردد.
تبصره  -1جعاله از نظر زمان بازپرداخت ،به سه گروه :کوتاه مدت ،میان مدت و بلند
مدت تقسیم میگردد.
 -1جعل دریافتی توسط واحدها باید عالوه بر پوشش هزینههای انجام شده مربوط ،شامل
سود معین برای بانک نیز باشد .حداقل و حداکثر میزان سود مورد انتظار توسط اداره مرکزی
تعیین میگردد.
به مشتریانی که تمام بدهی خود را قبل از سررسید پرداخت نمایند میتوان به نسبت مدت
باقیمانده تا سررسید تخفیف سود اعطاء نمود .میزان تخفیف در مورد معامالت مختلف را اداره
مرکزی تعیین و اعالم مینماید.
 -2دریافت و یا پرداخت جعل ،طبق قرارداد توسط واحدها ،دفعتاً واحده و یا به دفعات به
اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید و یا سررسیدهای معین بالمانع است.
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 -9واحدها مکلفند در مواردی که عامل هستند ،جهت حصول اطمینان از انجام تعهدات
جاعل ناشی از قرارداد جعاله ،تأمین کافی اخذ نمایند.
 -31واحدها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عندالزوم اموال موضوع عملیات ناشی از قرارداد
جعاله به نفع بانک بیمه شود.
 -33واحدها مجازند در هنگام ظهرنویسی اسناد اعتبارات اسنادی دیداری ،طی درخواستی از
مشتری نسبت به تامین مابقی وجه اعتبار (پس از کسر پیش دریافت به هنگام گشایش
اعتبارات اسنادی) از طریق عقد جعاله وارداتی تسهیالت اعطا نمایند.
مثال -آقای احمدی به منظور تعمیر منزل مسکونی خود درخواست تسهیالتی به مبلغ چهارده
میلیون ریال نموده و شعبه با درخواست نامبرده در قبال قرارداد الزماالجرا به مدت  1سال به
اقساط مساوی و متوالی با نرخ  %83موافقت نموده است .مطلوبست:
الف -صدور اسناد حسابداری مربوط به پرداخت تسهیالت
ب -در صورتی که آقای احمدی در سال اول  1قسط پرداخت نموده باشد ،سود سال
اول را محاسبه و به حساب درآمد قطعی منظور نمائید.
پ -در صورتی که آقای احمدی قسط هشتم را همزمان با قسط نهم و با  31روز تأخیر
پرداخت نماید ،خسارت تأخیر مربوطه را محاسبه و دریافت نمائید.
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الف-
ریال 4.318.311

34.111.111 × 83 × 11

=

8411

=

سود دوران بازپرداخت

ریال  = 34.111.111 + 4.318.311 = 32.318.311جعل بانک
ریال 334.211

≃

32.318.311

=

11

مبلغ هرقسط

 -3بدهكار :حساب انتظامی قراردادها

 3ریال

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

 3ریال

 -8بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری

 81.111ریال

بستانكار :حساب تمبر مالیاتی

 81.111ریال

 -1بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری
بستانكار :حساب بستانکاران داخلی /حساب ارزیاب
 -4بدهكار :حساب تسهیالت اعطایی -جعاله
بستانكار :حساب مشتری

(طبق آخرین تعرفه)
1

(طبق آخرین تعرفه)
 34.111.111ریال
 34.111.111ریال

 -3بدهكار :حساب تسهیالت اعطایی -جعاله
بستانكار :سود سالهای آینده

 4.318.311ریال
 4.318.311ریال
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ب-
ریال 3.318.121

=

()11 × 11( - )89 × 11
()11 × 11

× 4.318.311

 -1بدهكار :حساب سود سالهای آینده

 3.318.121ریال

بستانكار :حساب درآمد معامالت جعاله

خسارت تأخیر تأدیه

ریال 39.113

= r

سودمستتردر1قسطاول

 3.318.121ریال

=

334.211 × )83 + 1( × 31
11111

) 334.211 × 8( + 39.113 = 3.142.913
 -1بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری

 3.142.913ریال

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی جعاله

 3.142.913ریال

 -2بدهكار :حساب تسهیالت اعطایی
بستانكار :حساب وجه التزام دریافتی

 39.113ریال
 39.113ریال

در صورت انعقاد قرارداد جعاله ثانوی با پیمانکار و اعطای تسهیالت به تدریج و متناسب با
پیشرفت کار به پیمانکار ،سود مدتی که سرمایه بانک معطل مانده بر اساس تعرفه پس از وضع
پیش دریافت از مشتری در محاسبه جعل ،باید ملحوظ گردد.
باتوجه به اینکه با انعقاد قرارداد جعاله ثانوی برای بانک تعهداتی ایجاد میگردد ،این تعهدات
به شرح زیر در حسابها نگهداری میشود:
بدهكار :طرف حساب تعهدات بانک بابت جعاله
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معادلمبلغپرداختنشدهبهپیمانکار

(3

بستانكار :حساب تعهدات بانک بابت معامالت

معادلمبلغپرداختنشدهبهپیمانکار

اسناد حسابداری مربوط به مبالغ پرداخت شده به پیمانکار در هر مرحله:
بدهكار :حساب بدهکاران موقت -جعاله

معادلمبلغپرداختشدهبهپیمانکار

بستانكار :حساب سپرده قرضالحسنه جاری پیمانکار

معادلمبلغپرداختشدهبهپیمانکار

همزمان با هر پرداخت ،بانک به پیمانکار با صدور اسناد حسابداری مبلغ مذکور به شرح زیر
از حساب تعهدات بانک خارج میشود:
بدهكار :حساب تعهدات بانک بابت معامالت

معادلمبلغپرداختشدهبهپیمانکار

بستانكار :طرف حساب تعهدات بانک بابت جعاله

معادلمبلغپرداختشدهبهپیمانکار

پس از اتمام کار توسط پیمانکار حساب «بدهکاران موقت -جعاله» به شرح زیر تسویه
میشود:
بدهكار :حساب تسهیالت اعطایی -جعاله

معادل مبلغ جعل

بستانكار :حساب بدهکاران موقت -جعاله

معادل مانده حساب

بستانكار :درآمد سالهای آینده -جعاله

معادل تفاوت دو مبلغ فوق

ضمناً در هر مورد که تسهیالت جعاله پرداخت میشود پیش دریافت از مشتری به شرح ذیل
تعدیل میگردد:
بدهكار :حساب پیش دریافت مشتریان -بابت جعاله

معادل مبلغ پیش دریافت از مشتری

بستانكار:حساب تسهیالت اعطایی -جعاله

معادل مبلغ پیش دریافت از مشتری

تعديل حساب سود سالهاي آينده و تخصيص سهم سود هر دوره:
در پایان هر دوره مالی حساب سودسالهای آینده -جعاله تعدیل و به حساب درآمد معامالت
جعاله منظورمیگردد.
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خاتمه عمليات:
بعد از ایفای کامل تعهدات عامل طبق مفاد قرارداد و وصول کلیه مطالبات بانک بابت معامله
جعاله ضمن فک رهن از مورد وثیقه و یا استرداد سایر تضمینات ،اسناد انتظامی صادره مربوط
به بیمه کاالی مورد معامله و وثایق و تضمینات بشرح زیر برگشت و حسابها تسویه میگردند:
بدهكار :طرف حسابهای انتظامی

به مبلغ اسمی بیمه نامه

بستانكار :حساب انتظامی بیمه وثایق و تضمینات

به مبلغ اسمی بیمه نامه

بدهكار :طرف حسابهای انتظامی قراردادها

به مبلغ  3ریال

بستانكار :حساب انتظامی قراردادها -جعاله

به مبلغ  3ریال

بدهكار :طرف حسابهای انتظامی

بهمبلغیکهوثایقبهرهنگرفتهشده یامبلغاسمی

بستانكار :حساب انتظامی وثایق و تضمینات بهمبلغیکهوثایقبهرهنگرفتهشده یامبلغاسمی

توضيح :مادامی که مشتری با بانک رابطه تسهیالتی داشته باشد ،قراردادهای رهنی و بیمهنامه
در حسابهای انتظامی بانک نگهداری و نیاز به برگشت نمیباشد و درصورت قطع رابطه با
بانک و درخواست مشتری باتوجه به عدم بدهی مشتری ،میتوان نسبت به فک رهن و خروج
اسناد انتظامی غیرمنقول و بیمه نامه و تسویه بدهکاران موقت و  . . .اقدام نمود.
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حل مسئله جعاله به روش جديد
آقای محمدی به منظور تعمیر منزل مسکونی خود از شعبه نادری درخواست تسهیالت
جعاله تعمیر مسکن به مبلغ چهارده میلیون ریال نموده و شعبه با درخواست نامبرده در قبال
قرارداد الزم االجرا به مدت  1سال و به اقساط مساوی و متوالی ماهیانه با نرخ  %38موافقت
نموده است .مطلوب است:
الف -تعیین قسط ماهیانه تسهیالت و سود آن به روش جدید
ب -صدور اسناد حسابداری مربوط به پرداخت تسهیالت
پ -درصورتیکه آقای محمدی یکی از اقساط را با  31روز تأخیر پرداخت نماید ،خسارت
تأخیر (وجه التزام) آنرا محاسبه و اسناد مربوطه را نیز صادر نمایید.
حل مسئله :الف
pr
r
(1  ) N
12
12
r
(1  ) N  1
12
811.811
1/41

=

(341.111)3/41
3/41 -3

=

=A

= قسط ماهیانه

341.111)3/13(11
11

)3/13( -3

413.323
(N×A) – P

11 × 413.323 – 34.111.111 = 8.111.931
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=A

= قسط ماهیانه

=A
=Q

=Q

= قسط ماهیانه
= کل سود تسهیالت

= کل سود تسهیالت

ب -صدور اسناد حسابداري
-3
بدهكار :حساب انتظامی قراردادها

 3ریال

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

 3ریال

-1
بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری

 81.111ریال

بستانكار :حساب تمبر مالیاتی

 81.111ریال

-1
بدهكار :حساب صندوق /حساب مشتری

 811.111ریال
(حق ارزیابی مخصوص ارزیاب)

بستانكار :حساب بستانکاران داخلی علی الحساب ارزیابی

 811.111ریال

مبلغ فوق پس از کسر مالیات ،سهم ارزیاب بوده و به حساب وی منظور خواهد شد

-4
بدهكار :حساب تسهیالت اعطایی جعاله

 34.111.111ریال

بستانكار :حساب مشتری

 34.111.111ریال

-3
بدهكار :حساب تسهیالت اعطایی جعاله

 8.111.931ریال

بستانكار :حساب سود سالهای آینده

 8.111.931ریال
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ب -محاسبه وجه التزام يا خسارت تأخير قسط
= 8.891

413.323 × )38 + 1( × 31
11311

= وجه التزام

-6
بدهكار :حساب صندوق یا حساب مشتری

 8.891ریال

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی جعاله

 8.891ریال

-1
بدهكار :حساب تسهیالت اعطایی جعاله

 8.891ریال

بستانكار :حساب وجه التزام

 8.891ریال
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سئواالت بخش بيست و يكم

 -3جعاله را تعریف نموده و کاربرد آن را بنویسید.
 -8جعاله ثانویه چیست؟
 -1چهارنکته از نکات مهم در رابطه با عقد جعاله را توضیح دهید.
 -4جعل چیست؟
 -3نحوه محاسبه سود تسهیالت جعاله را (به روش قدیم و جدید) بنویسید.
 -1شرکت الف به منظور ساخت سوله کارخانه خود درخواست مبلغ ده میلیارد
( )31.111.111.111ریال تسهیالت جعاله برای مدت دوسال دوران ساخت و پنج سال
دوران بازپرداخت به اقساط مساوی ماهیانه از زمان بهرهبردای مینماید .شعبه پس از
بررسی های الزم با درخواست شرکت الف درمقابل ترهین اجرای طرح و کسری آن
قرارداد الزماالجرا با تضمین شخص ثالث با شرایط زیر موافقت نمودهاست.
الف) تسهیالت در سه مرحله پرداخت گردیده است (مرحله اول در زمان انعقاد قرارداد به
میزان  4.111.111.111ریال ،مرحله دوم  1ماه پس از مرحله اول به میزان
 4.111.111.111ریال و مرحله سوم  1ماه پس از مرحله دوم به میزان
 8.111.111.111ریال)
ب) سود دوران اجرای پروژه و همچنین بازگشت سرمایه %33
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پ) پیشپرداخت شرکت الف بابت عملیات جعاله  %11از کل مبلغ تسهیالت
( 1.111.111.111ریال)
مطلوبست )3 :محاسبه سود دوران ساخت و بازپرداخت اقساط به تفکیک مشروط بر
اینکه زمانبازپرداخت 8ماه پس از پایان دوران ساخت و در  11قسط باشد.
 )8میزان جعل بانک و تعیین مبلغ هرقسط
 )1کل اسناد حسابداری الزم از ابتدا تا دریافت اولین قسط.
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مـدارك الزم پرونده معامالتي جعالـه
الف -درصورتي که متقاضي داراي «پرونده عمومي» نزد شعبه باشد:

 -1

برگ درخواست استفاده از تسهیالت جعاله (نمونه )4811که در آن نوع کار ،مـورد
مصرف تسهیالت درخواستی ،مدت انجام کار ،نحوه و مـدت بازپرداخـت ،وثـائق و

 -2
 -3
 -4
 -5
 -6
 -7
 -8
 -9
 -11
 -11
 -12
 -13
 -14
 -15
 -16

تضمینات قید شده باشد.
مدارك و مجوزهای الزم به منظور احراز موارد مصرف تسهیالت جعاله
مدارك و اطالعات الزم در مواردی که تسهیالت جعاله بـرای اجـرای طـرحهـای
صنعتی ،تولیدی و خدماتی انجامپذیرد.
اطالعات مربوط به مشخصات کارخانه سازنده یا فروشنده اموال مورد معامله ،وسـیله
حمل ،حقوق گمرکی و هزینه نصب و سایر هزینههای قابل قبول.
مجوزهای مربوط در صورتیکه اموال مورد معامله وارداتی باشد.
مدارك و اطالعات مربوط به پیمانکار (درصورت انعقاد قرارداد جعاله ثانوی).
سایر مدارك و مستنداتی که به نظر مرجع تصویبکننده و یا شعبه اخذ آن ضروری
است.
پیشفاکتور مربوط به خرید اموال موضوع معامله جعاله.
تصویر (تطبیق شده با اصل) سند مالکیت وثائق و تضمینات.
فاکتور خرید اموال موضوع معامله جعاله.
آخرین صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات
بیمهنامه وثائق و تضمینات که به نفع و به نام بانک صادر شده باشد.
صورت هزینههای مربوط به انجام جعاله
مصوبه انجام معامله جعاله.
قرارداد منعقده جعاله
یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله
واریز و تسویه آن.
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ب -درصورتي كه متقاضي فاقد «پرونده عمومي» نزد شعبه باشد عالوه بر مدارك فوق حسب مورد
اخذ و نگهداري مدارك زير نيز در پرونده معامالتي وي ضروري است.:

 -17

اطالعاتاخذشده درباره متقاضی (از طریق اداره کل ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان
و یا اداره امور شعب متبوع یا شعبه مربوط).

 -18

اوراق اطالعات اخذشده از سایر منابع (نمونه «شماره  »181از سه منبع).

 -19

فتوکپی پروانه کسب معتبر متقاضی (تطبیق شده با اصل توسط شعبه) درصورتی که
جعاله در امور تولیدی و یا خدماتی باشد.

 -21

فتوکپی اسناد مربوط به مالکیت ملک یا سرقفلی یا اجارهنامه معتبر محل کار
متقاضی درصورتی که جعاله در امور تولیدی و یا خدماتی باشد.

 -21

اصل برگ امضاء مسلمالصدور متقاضی درصورتی که قرارداد در دفاتر اسناد رسمی
منعقد نشود.

 -22

شماره حساب سپرده قرضالحسنه جاری متقاضی
/

 -23

/

 -24
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شماره حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز متقاضی
آن:

و تاریخ افتتاح آن:

/

/

و تاریخ افتتاح
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فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی و در مورد شخص حقوقی ،فتوکپی
شناسنامه اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت.

 -25

یکقطعه آخرین عکس متقاضی و درخصوص شخصحقوقی ،یکقطعه آخرین
عکس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت.

و درخصوص اشخاص حقوقي فاقد پرونده عمومي نزد شعبه نيز مدارك و مستندات ذيل بايد اخذ و در
پرونده معامالتي آنها نگهداري شود:

 -26

فتوکپی اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها.

 -27

فتوکپی شرکتنامه (درخصوص شرکت غیرسهامی).
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 -28
 -29
 -31

روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها.
روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات در ارکان شرکت.
روزنامه رسمی حاوی ثبت آخرین تغییرات و انتخاب هیئتمـدیره و مـدیرعامل و
صاحبان امضاء مجاز شرکت.

 -31
 -32

لیست سهامداران عمده شرکت و تعداد و درصد سهام متعلق به آنها.
گزارش بازرس قانونی و حسـابرس شـرکت مربـوط بـه سـه دوره مـالی گذشـته
(درخصوص شرکتهای وابسته و تحت پوشش موسسات دولتی و شـرکتهای پذیرفتـه
شده در بورس سهام و اوراق بهادار).

 -33

اظهارنامه مالیاتی شرکت ممهور به مهر اداره دارائی محل.
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مـدارك الزم پرونده معامالتي اعطاي تسهيالت مسكن
در اموراحداث يا تعمير در قالب معامله جعاله

 -1

برگ درخواست تسهیالت (باتوجه به موضوع معامله برای احداث یا تعمیر مسکن)
که در آن مشخصات ،نوع کار ،میزان سرمایه الزم برای انجام کار ،میزان تسهیالت
موردتقاضا ،ارزش فعلی و یا ثبتی امالك موضوع معامله ،مدت انجام معامله ،نحوه
تسویه و واریز تسهیالت درخواستی ،وثائق و تضمینات قید شده باشد.

 -2
  -3صورت برآورد هزینه های قابل قبول در معامله (شامل قیمت زمین و تهیه مصالح و
پروانه ساخت درصورتیکه موضوع معامله احداث بنا باشد.

سایر هزینههای قابل قبول شعبه طبق نظر ارزیاب مورد قبول بانک).

 -4
  -5تصویر اسناد یا مدارك مالکیت متقاضی (تطبیق شده با اصل توسط شعبه).
  -6صورتمجلس ارزیابی وثائق و تضمینات معرفی شده متقاضی درصورتیکه وثیقه
صورتمجلس ارزیابی هزینههای انجام شده توسط متقاضی.

غیرمنقول باشد.

 -7
  -8قرارداد منعقده انجام معامله.
  -9یک نسخه از کلیه اسناد حسابداری و انتظامی و تعهدات از بدو انعقاد قرارداد تا مرحله
مصوبه انجام معامله.

واریز و تسویه آن.

 -11
  -11صورتمجلس ارزیابی هزینههای انجام شده ناشی از تسهیالت اعطایی بانک.
  -12اصل برگ امضاء مسلمالصدور متقاضی در صورتیکه قرارداد در دفاتر اسناد رسمی
اطالعات اخذشده درباره متقاضی حسب مورد از طریق شعبه مربوط.

منعقدنشود.

 -13
  -14تصویر کارت ملی و شناسنامه متقاضی وعندالزوم ضمان/ضامنین
شماره حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز و تاریخ افتتاح آن
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 -15
  -16سایر مدارك و مجوزهایی که به اقتضاء نوع معامله به نظر مراجـع تصـویبکننـده و
یک قطعه آخرین عکس متقاضی.

پرداختکننده تسهیالت اخذ و نگهداری آن ها ضروری باشد.
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بخش بيست و دوم :ضمانتنامه
تعريف :
در توصیف ضمانتنامههای بانکی تعاریف متعددی از سوی صاحب نظران مطـرح شـده و
هریک از دیدگاه خاص خود تعریفی از ضمانتنامـه ارائـه دادهانـد ،عـدهای ضـمانتنامـه را
قراردادی تجاری و سند تعهدآور بانکی به حساب آوردهاند که متضمن ویژگیهای خاص اسناد
تجاری است .عدهای آن را تعهد بالقوه بانک صادرکننده در برابر ذینفع میدانند که تبـدیل آن
به تعهد بالفعل ،نیازمند قصور مضمونعنه در انجام تعهد موضوع قرارداد پایه است.
مطابق آخرین دستورالعمل ضمانتنامههای بانکی ،ضمانتنامه سندی است که بـه موجـب
آن مؤسسه اعتباری به طور غیرقابل برگشت متعهد میشود ،به محض اعالم و مطالبه هرمیزان از
وجه مندرج در آن تا سررسید ضمانتنامه توسط ذینفع ،بارعایت ضوابط مربوطه وجـه مطالبـه
شده را به ذینفع پرداخت نماید.
براساس تعریف اخیر ،ضمانتنامههای بانکی شامل خصوصیات ذیل میباشد:
الف  -ضمانت نامه سند است؛ طبق ماده  3824قانون مدنی ،سند عبارت است از هرنوشتهای
که درمقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
ب  -توسط موسسات اعتباری صادر می شـود؛ براسـاس منـدرجات دسـتورالعمل صـدور
ضمانتنامههای ریالی ،مؤسسات اعتباری عبارتند از :بانکها ،مؤسسـات اعتبـاری غیربـانکی و
شعب مؤسسه اعتباری خارجی که به موجب قانون یا با مجوز بانـک مرکـزی تأسـیس شـده و
تحت نظارت آن بانک قرار دارد.
ج  -تعهد بانک صادر کننده درخصوص پرداخت وجه آن غیر قابل برگشت است.
343

د  -حق مطالبه وجه آن متعلق به ذینفع میباشد.

ماهيت ضمانتنامههاي بانكي :
الف  -ماهيت ضمانتنامه از منظر حقوقي
در تعیین ماهیت حقوقی ضمانتنامه نظرات مختلفی ارائه شده و حقوقدانان زیادی با تکیه بر
اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران ،تعاریف و برداشت خود را درباره ماهیت ضمانتنامه
ابراز داشته اند.
برخی ضمانتنامه را ایقاع و تعهد یک طرفه و برخی آن را عقد و از مصادیق ضمان عقـدی
مذکور در قانون مدنی و پارهای دیگر ضمانتنامه را قراردادی مسـتقل و درچـاچوب مـاده 31
قانون مدنی و برخی نیز آن را تعهد به نفع شخص ثالث و تعهد تبعی معرفی نمودهاند.
کسانی که ضمانتنامه را ایقاع دانستهاند ،معتقدند که در صدور ضمانتنامه ،بانک ضامن بـه
صورت یک جانبه در مقابل مضمونله پرداخت مبلغ معینی وجه نقد را از بابت موضوع خاصـی
به عهده می گیرد .بنابراین چون قبولی و رضای مضمونله شرط نیست و تعهد ضامن به تنهـایی
او را ملزم به انجام تعهد مینماید ،ضمانتنامه بانکی را نوعی ایقاع به حساب آوردهاند.
طرفداران نظریه ضمان عقد و تسری احکام عقد ضمانتنامه مذکور در ماده  124قانون مدنی
به ضمانتنامههای بانکی معتقدند ،ضمانت نامه بانکی معرف و دلیل وجود قراردادی اسـت کـه
قبالً منعقد و پیرو انعقاد آن ،ضمانتنامه صادر شده است و رکـن اصـلی آن تعهـد ضـامن بـه
پرداخت دین مضمونعنه میباشد و این موضوع با آثار و احکام عقد ضمانتنامه در قانون مدنی
مطابقت دارد.
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به عقیده برخی افراد که ضمانت نامه بانکی را قـراردادی خـاص و مسـتقل از عقـد ضـمان
میدانند ،چرا که عقد ضمان موجب انتقال دین از ذمه داین به عهده ضامن شده و تعهد ضامن به
قبول دین مضمونعنه باعث سقوط طلب مضمونله از عهده مدیون میشود.
به عبارت دیگر در عقد ضمان ،آنچه برذمه مدیون است به ذمه ضامن منتقل میشـود زیـرا
طبق ماده  192قانون مدنی که مقرر میدارد؛ بعد از وقوع عقد ضمان ،ذمه مضمونعنـه بـری و
ذمه ضامن در مقابل مضمونله مشغول میگردد ،جوهر عقد ضـمان را جابجـایی دیـن تشـکیل
میدهد درحالیکه به عنوان مهمترین وجوه افتراق ضمانتنامههای بانکی با عقد ضمان میتوان به
وصف تجاری آن از یک سو و حاکمیت اصل مسئولیت تضامنی ضامن و مضمونعنه از سـوی
دیگر اشاره کرد.
در وصف تجاری ضمانتنامههای بانکی میتوان گفت؛ تضـمین تعهـدات اشـخاص توسـط
بانکها از جمله مصادیق عملیات بانکی است و چون طبق قانون تجارت هرقسم عملیات صرافی
و بانکی تجاری محسوب میگردد ،این تضمین نیز از جمله معامالت تجاری و مشمول مقـررات
قانون تجارت به حساب می آید پس میتوان گفت ،صدور ضمانتنامههای بـانکی از مصـادیق
معامالت تجاری و ذاتاً تجاری است .گذشته از این ،در عقد ضمان ،وجود دین اصـلی در زمـان
انعقاد عقد شرط نفوذ و صحت آن است در حالی که در برخی از انواع ضمانتنامههـای بـانکی
مثل شرکت در مناقصه یا مزایده ،تعهد بانک به عنوان ضامن ،التزام به پرداخت دین احتمالی در
آینده است که در زمان عقد وجود ندارد و هنوز به صورت قطعی محقق نگردیده است.
بنابراین اصوالً ضمانتنامه بانکی ،به عنوان یک تعهد احتمالی برای بانک تلقی می شود زیرا
ممکن است هیچ گاه مبلغ ضانتنامه توسط ذی نفع مطالبه نگردد ،اعم از اینکه اعراض از مطالبه
وجه ضمانتنامه به دلیل عدم قصور ضمانت خواه در انجام تعهدات قراردادی باشد یـا ناشـی از
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عدم تمایل ذینفع به مطالبه مبلغ ضمانت نامه ولو با وقوع قصور در انجام تعهد قرارداد پایه توسط
ضمانتخواه باشد.
برپایه استدالالت فوق مـی تـوان گفـت نظریـات ابـراز شـده در تحلیـل ماهیـت حقـوقی
ضمانتنامههای بانکی و تلقی ضمانت نامه به عنوان ایقاع یا ضمان عقدی و ....نتیجه مطلوبی بـه
دست نمیدهد .به همین دلیل در ماده  38آخرین دستورالعمل صدور ضمانتنامههای ریالی کـه
در سال  3191به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است؛ صراحتاً عنوان گردیده که مؤسسـه
اعتباری ضمانتنامه را به استناد ماده  31قانون مدنی صادر مینمایـد .بنـابراین صـرف نظـر از
مباحث حقوقی و نظریات عنوان شده ،بادرنظرگرفتن ضوابط و مقـررات حـاکم برنظـام بـانکی
کشور ،باید ضمانتنامههای بانکی را قراردادی خاص و مشمول ماده  31قانون مدنی دانست که
بر اساس قرارداد پایه و بین ضمانتخواه و بانک تنظیم میگردد و از شمول احکام عقد ضـمان
خارج است.
ب  -ماهيت ضمانتنامه از منظر بانكداري
ضمانتنامههای بانکی یکی از انواع اعتبارنامههای تجاری (بانکی) بـه حسـاب مـیآینـد.
اعتبارنامه سند یا قراردادی است که به موجب آن یک بانک بنا به درخواسـت و طبـق دسـتور
مشتری خود ،پرداخت مبلغی را به شخص دیگری تعهد و تقبل مینماید .اعتبارنامههای تجـاری
که شامل اعتبارات اسنادی ،بروات و ضمانتنامههای بانکی هستند معموال سه طرف دارند؛
 -3صادر کننده :یعنی بانک یا مؤسسه اعتباری که اعتبارنامه را صادر مینماید.
 -8مشتری یا دستور دهنده :کسی که از صادر کننده ،صدور یا گشایش اعتبـار را تقاضـا
مینماید.
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 -1ذینفع :شخصی که مطابق شرایط اعتبار ،حق مطالبه وجه اعتبار را دارد.

ويژگيهاي مهم ضمانتنامه بانكي
 -3استقالل ضمانتنامه :جنبه ضروری ضمانتنامهها ،استقالل آنها از قرارداد پایه است .بانـک
نمیتواند ادعاهای ناشی از قرارداداصلی را در نظر بگیرد .این مسئله که ضمانتخواه از انجام
تعهدات خود قصور ورزیده یا نه ،یا اینکه ذینفـع بـه موجـب قـرارداد مسـتحق دریافـت
خسارت است یا نه ،موضوعی نیست که به بانک ارتباط داشته باشد.
 -8غیرقابل انتقال بودن ضمانتنامه :ضمانتنامههای بانکی غیرقابل واگذاری به غیـر اسـت و
امکان ظهرنویسی نیز وجود ندارد.
 -1بدون قید و شرط بودن ضمانتنامه :جهت پرداخت ضمانتنامـه هیچگونـه قیـد و شـرطی
وجود ندارد.
 -4ضمانت از تعهدات آتی :صحت انجام تعهداتی که در آینده ضمانتخواه میباشد را تضمین
مینماید.
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ارکان ضمانتنامههاي بانكي
هر ضمانتنامه ارکان و اصطالحاتی دارد که تعریف و معنی آنها بشرح ذیل است:
 -3ضمانتخواه :شخصی که تعهداتی را به موجب روابط پایه در قبال ذینفع بر عهده دارد
و برای تضمین ایفای آن تعهدات ،از بانک تقاضای صدور ضمانتنامه مینماید.
 -8رويـداد :واقعهای است که طبق شرایط مندرج در ضـمانتنامـه ،بـا وقـوع آن اعتبـار
ضمانتنامه خاتمه مییابد.
 -1خاتمه اعتبـار :تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانتنامه با واقع شدن هـر یـک از
آنها (هر کدام که زودتر واقع شود) ،ضمانتنامه از درجه اعتبار ساقط میگردد.
 -4مدت اعتبـار :فاصله زمانی تاریخ صدور تا خاتمه اعتبار ضـمانتنامـه را مـدت اعتبـار
ضمانتنامه میگویند.
 -3وجه ضمانتنامه :مبلغی که در متن ضمانتنامه درج و قابل پرداخت به ذینفع میباشد.
 -1رابطه پايه :قرارداد ،شرایط مناقصه و مزایده یا هررابطه حقوقی دیگری بین ضمانتخواه
و ذینفع که ضمانتنامه براساس آن صادر شده است.
علت و اساس صدور ضمانتنامه ،قراردادپایهای است که طرفین قـرارداد بـه موجـب آن
تعهداتی را در برابر هم به عهده میگیرند .در این قـرارداد اسـت کـه مقـرر مـیشـود متعهـد
میبایست چه نوع ضمانت نامهای و به چه مبلغ و برای چه موضوعاتی به ذی نفع ارائـه نمایـد.
پرداخت ضمانتنامه نیز موکول به تقصیر متعهد بوده و ذی نفع در صورت تخلف ضمانتخواه
از مفاد قرارداد ،حق مطالبه و دریافت وجه ضمانت نامه از بانک را خواهد داشت.
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 -1بدهي غير جاري :به آن دسته از بدهیهای اشخاص (حقیقی یـا حقـوقی) بـه موسسـه
اعتباری که مطابق با دستورالعمل طبقهبندی دارائیهای موسسات اعتباری مصوب شورای پول و
اعتبار در طبقات غیرجاری (سررسید گذشته ،معوق و مشکوكالوصول) قرار میگیرند.
 -2عوامل قهري :هراتفاق خارج از کنترل مؤسسه اعتباری از جمله جنگ ،سـیل ،زلزلـه و
آتش سوزی که باعث توقف فعالیتهای مؤسسه اعتباری میگردد.
 -9سامانه پيامرساني الكترونيكي مالي(سپام) :سامانهای که در بانک مرکـزی راه انـدازی
شده و امکان تبادل تمامی پیامهای مالی بین بانکی را به طور متمرکز و بـه صـورت اسـتاندارد
فراهم میسازد.

انواع ضمانتنامههاي ريالي
ضمانتنامههای بانکی با توجه به ماهیت ذینفع آنها به دو بخش دولتـی و خصوصـی تقسـیم
میشوند:
الف – ضمانتنامههاي دولتي
براساس بند «ب» ماده یک آییننامه تضـمین معـامالت دولتـی 3کـه در سـال  3194بـه
تصویب هیأت دولت رسیده و در اجرای قانون برگزاری مناقصـات مصـوب  3121و همچنـین
قانون آییننامه معامالت دولتی مصوب  ،3149تمام دستگاههای دولتی بـرای تحکـیم تعهـدات
مناقصه گران و انجام معامالت خرید کاال و خدمات ،ارجاع کار ،مشاوره و مدیریت طرح ،امـور
پژوهشی و تحقیقاتی ،امور نرم افزاری ،امور پیمانکاری در زمینههای احـداث ،نصـب ،تعمیـر،
نگهداری ،بهرهبرداری ،پشتیبانی ،حمل و نقل ،اجاره و خریـد ماشـینآالت ،تجهیـزات ،لـوازم،
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مصالح و موارد مشابه موظفند طبق ضوابط مندرج در آییننامه صدراالشـاره ،تضـامین الزم را از
طرف قرارداد خود اخذ نمایند.
تضامین مورد قبول جهت انجام معامله با دستگاههای دولتی و کارکرد آنهـا در بنـد «ب»
ماده  1آییننامه موصوف بشرح ذیل میباشد:
 -3تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
 -8تضمین انجام تعهدات
 -1تضمین پیش پرداخت
 -4تضمین حسن اجرای کار
میزان تضمینات قابل قبول برای انواع معامالت دولتی برحسب نوع و مبلغ قراردادهـا در مـواد
پنجم تا نهم آییننامه تضمین معامالت دولتی به تفصیل درج گردیده و نمونههای ضمانتنامـه-
های مخصوص تضمین معامالت دولتی در قالب پنج کاربرگ به ضمیمه آییننامه یادشده منتشر
شده است.
باتوجه به مراتب فوق و با عنایت به الزام دستگاههای دولتی به اخذ تضمینات مقرر در آیـین-
نامه تضمین معامالت دولتی ،پس از تصویب و ابالغ آییننامه مذکور ،ضوابط و مقـررات نـاظر
بر صدور ضمانتنامههای دولتی در قالب نامههای عمومی شماره  93114مـورخ  3193/13/38و
 93121مورخ  3193/11/81برای اجرا به واحدهای بانک ابالغ گردیده است.
تذکر مهم :در برخی موارد دستگاه های دولتی برای انجام امـوری غیـر از معـامالت مشـمول
آییننامه تضمین معامالت دولتی ،از مراجعین خود ضمانتنامههایی دریافت مینمایند که عموماً
ماهیت تعهد پرداخت داشته و در زمره ضمانتنامههایی که به منظور تضمین معـامالت دولتـی
صادر میشود ،قرار نمیگیرد .صدور این نوع ضمانتنامهها که ذیالً به چند نمونـه از آن اشـاره
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میشود ،تابع ضوابط و مقررات عمومی ضمانتنامه بوده و مشمول دستورالعمل ناظر بـر صـدور
ضمانتنامههای دولتی نمیباشد.
برخی از انواع این نوع ضمانتنامهها عبارتند از:
 -3ضمانتنامه به نفع سازمان نظام وظیفه
 -8ضمانتنامه به نفع مراجع قضایی
 -1ضمانتنامه به نفع سازمان امور مالیاتی
 -4ضمانتنامه به نفع سازمان تامین اجتماعی
 -3ضمانتنامه به نفع وزارت علوم تحقیقات و فن آوری
 -1ضمانتنامه به نفع دستگاههایی که به منظور ارائه خدمات دولتی به مـردم مجـوز تاسـیس
دفاتر خدماتی نظیر پلیس  ،+31پیشخوان دولت و ....را به افراد واجد شرایط اعطا مینمایند.
 -1ضمانتنامه به نفع بانک مرکزی برای دایر کردن صرافی
 -2ضمانتنامههایی که در قبال اعطای بورسیه تحصیلی از سوی دستگاههای دولتی از واجدین
شرایط اخذ میگردد.
ب  -ضمانت نامههاي خصوصي
براساس دستورالعمل صدور ضمانتنامههای ریالی ،بانکها و مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز بـه
صدور ضمانتنامه به ذینفعی بخش خصوصی در قالب یکی از انواع زیر هستند:
 -3ضمانتنامه شرکت در مناقصه /مزایده :ضمانتنامهای است که به منظور ضـمانت اجـرای
پیشنهادات ضمانتخواه در مناقصه یا مزایده صادر میشود.
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هنگامی که یک خریدار ،انجام یک کار یا خرید یک نوع کاال را به مناقصه میگذارد ،بـرای
آنکه مطمئن شود شرکت کنندگان در مناقصه پیشنهادات سنجیدهای را ارایه میدهنـد و واقعـاً
قصد انجام کار را دارند ،از آنها میخواهد همـراه پیشـنهاد خودضـمانتنامـه ای ارایـه دهنـد
تاپیشنهاد آنها قابل بررسی باشد .دلیل دیگر ضرورت اخذ این نوع ضمانتنامه آن اسـت کـه
بعضی از پیشنهاد دهندگان صرفاً به خاطر از میدان خـارج کـردن رقبـای خـود ممکـن اسـت
قیمتهایی را پیشنهاد کنند که به هیچ وجه قادر به انجام معامله براساس آن نباشـند .بنـابراین
ضمانتنامه شرکت در مناقصه وسیلهای است که ریسک خریدار را در این مورد پوشش داده و
حتی المقدور شرکت کنندگان در مناقصه را از دادن قیمت هایی که از عهـده اجـرای آن بـر
نمیآیند ،برحذر میدارد.
مزایده زمانی شکل می گیرد که تقاضا برای کاالیی بیشتر از مقدار موجـود اسـت و پیشـنهاد
دهندگان برای بدست آوردن کاال باید با یکدیگر رقابت نماینـد .در هـر مزایـده سـه عنصـر
مزایدهگزار ،کاال و پیشنهاد دهنده وجود دارد .مزایدهگزار تالش میکند تا کـاالی خـود را بـه
بیشترین قیمت ممکن به فروش بگذارد و در مقابل ،پیشنهاد دهندگان در پـی خریـد کـاال بـا
کمترین قیمت هستند .این نوع معامله با مناسبترین قیمت (نه گرانترین و یا ارزانترین) انجـام
و کاال یا خدمات مورد مزایده در ازای مبلغ پیشنهادی که معموالً باالترین قیمت خواهد بود بـه
کسی که برنده مزایده شناخته میشود ،واگذار میگردد.
درصورتی که برنده مزایده از تاریخ ابالغ نتیجه مزایده ،ظرف مدت معینی نسـبت بـه سـپردن
تضمین حسن انجام معامله اقدام ننماید یا برای انجام معامله حاضر نشود ،سپرده شرکت در مزایده
او که معموالً به صورت ضمانتنامه بانکی میباشد ،توسط برگزار کننده مزایده ضبط و شخصی
که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد برنده مزایده شناخته می شود.
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در معامالت دولتی ،قانونگذار عالوه بر لزوم رعایت قواعد عمومی قراردادها ،به منظور حفـظ
منافع و مصالح جامعه و جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی ،رعایت تشریفات خاصی را که
مزایده و مناقصه نامیده میشود الزامی دانسته است(قانون محاسبات عمـومی ،قـانون برگـزاری
مناقصات و آیین نامه تضمین معامالت دولتی) .به همین دلیل ضمانتنامههایی که برای تضمین
معامالت دولتی صادر و ذینفع آنها دستگاههای دولتی میباشند ،تابع ضوابط و مقررات ناظر بر
معامالت دولتی هستند.
ویژگی ها و مشخصات ضمانتنامههای شرکت در مناقصه و مزایده:
 مبلغ این ضمانتنامهها معموالً یک تا پنج درصد ارزش کل قرارداد است. دوره اعتبار یا مدت ضمانتنامه تا زمان عقد قرارداد یا ارایه ضمانتنامه حسن انجـام کـارمیباشد که به طور معمول سه ماه تا حداکثر شش ماه به طول میانجامد.
 ضمانتنامههای شرکت در مناقصه و مزایده فقط یک بار قابل تمدید هستند. مطالبه وجه ضمانتنامههای شرکت در مزایده و مناقصه توسط ذینفع ،قبـل از تـاریخ انجـاممزایده و مناقصه امکانپذیر نمیباشد.
بنابر آنچه گفته شد ،مطالبه وجه ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده ،به علل زیر ممکـن
است انجام شود:
الف  -در صورتی که شرکت کننده در مناقصه یا مزایده پـس از برنـده شـدن ،از پـذیرش
مسئولیت انجام تعهدات و امضای قرارداد خودداری نموده یا پیشنهاد خود را پس بگیرد.
ب  -پس از عقد قرارداد(در مورد شرکت در مناقصه) ،ضمانتنامه حسن انجام کـار را ارایـه
ندهد.
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 -8ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات(حسن انجام کار) :ضمانتنامهای اسـت کـه بـه منظـور
موظف نمودن ضمانتخواه به اجرای دقیق ،صحیح و به موقع تعهـدات منـدرج در رابطـه پایـه
(قرارداد) در مقابل ذینفع بابت انجام موضوع رابطه پایه صادر میشود.
براساس ضمانتنامه حسن انجام کار بانک متعهد میشود ،در صورتی که متقاضی ضمانتنامه
تعهدات خود را بر اساس شرایط قرارداد انجام ندهد ،با اولین درخواسـت کتبـی ذینفـع ،وجـه
ضمانتنامه را به او پرداخت نماید.
مبلغ ضمانتنامه حسن انجام کار معموأل حدود پنج تا ده درصد مبلـغ قـرارداد مـیباشـد و
مدت اعتبار این نوع ضمانتنامه معموالً تا زمان تحویل کاال یا تا زمان راه اندازی نهایی پروژه،
پس از راه اندازی آزمایشی آن است و مدت آن حداکثر یکسال و قابل تمدید به دفعات بیشتر
میباشد.
درصورتی که اجرای قرارداد در زمان معین به پایان نرسد ،ممکن است ذینفـع تمدیـد مـدت
ضمانتنامه را درخواست نماید لذا در متن اینگونه ضمانتنامهها اغلب ذکر میگردد که چنانچه
بانک نخواهد یا به هرعلتی نتواند ضمانتنامه را تمدید نماید ،یا ضمانتخواه اجازه تمدید بـه او
ندهد ،بانک موظف است وجه ضمانتنامه را به ذینفع پرداخت نماید.
 -1ضمانتنامه پیشپرداخت :ضمانتنامهای است که به منظور حصول اطمینان ذینفع از ایـن
امر که وجوه پیشپرداختی به ضمانتخواه به مصرف دیگری غیر از انجام تعهـدات منـدرج در
رابطه پایه نمیرسد ،صادر میگردد.
در بعضی از قراردادها ،فروشنده/پیمانکار به منظور تأمین نقدینگی کافی برای خرید مواد اولیه،
خرید تجهیزات الزم برای ساخت کاال ،پرداخت هزینه حمل و نقل ماشینآالت به محل اجرای
پروژه ،تجهیز کارگاه و ...درخواست مینماید که درصدی از مبلغ قرارداد به او پرداخت شود و
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در مقابل ،خریدار/کارفرما برای آنکه اطمینان حاصل نماید که فروشنده/پیمانکار مبلغ دریـافتی
را در محل مورد توافق مصرف و یا در صورت امتناع از ادامه کار وجه دریافت شده را عـودت
خواهد داد ،از او ضمانتنامهای در قبال مبلغ پیش پرداخت شده اخذ مینماید.
در برخی موارد نیز به علت آنکه کاال منحصر به فرد بوده و ممکن اسـت خریـدار دیگـری
نداشته باشد ،فروشنده برای اطمینان بیشتر در شروع به انجام کار پیش دریـافتی معـادل ده یـا
بیست درصد قرارداد را از خریدار اخذ مینماید تا ضمن حصول اطمینان از تصمیم قاطع خریدار،
در صورت انصراف وی از خرید کاال ،برای پوشش زیان احتمالی خود تضمین کافی در اختیـار
داشته باشد .در قراردادهایی که حمل به دفعات مجاز میباشد ،معموالً مبلغ ضـمانتنامـه پـیش
پرداخت به نسبت کاالی تحویلی کاهش پیدا مییابد.
 -4ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان(حسن انجام کار) :ضمانتنامهای است که به منظور
حصول اطمینان ذینفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانتخواه ،پس از تحویل قطعی/انجـام
موضوع رابطه پایه صادر میگردد.
درپاره ای از قراردادها معموالً خریدار/کارفرما معادل ده درصد مبلـغ قـرارداد را بـه عنـوان
تضمین حسن انجام کار موضوع قرارداد ،تا مدت معینـی نـزد خـود نگـه مـیدارد و چنانچـه
فروشنده/پیمانکار تقاضا نماید که در قبال ارائه ضمانتنامه ،وجه الضمان به وی پرداخت گردد،
به آن ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان میگویند.
 -3ضمانتنامه تعهد پرداخت :ضمانتنامه ای اسـت کـه بـه منظـور قبـول پرداخـت دیـون
ضمانتخواه به ذینفع در سررسید معین و مطابق با مفاد رابطه پایه ،صادر میگردد.
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تفاوت ضمانتنامه تعهد پرداخت با سایر ضمانتنامهها این اسـت کـه موضـوع ایـن گونـه
ضمانتنامهها ،تضمین پرداخت دیون قطعی و مسلم شده ضمانتخواه در سررسید معین به ذینفع
میباشد.
 -1ضمانتنامه گمرکی :ضمانتنامهای است که به منظور تضمین تعویق یا تقسـیط پرداخـت
حقوق ورودی کاال صادر میشود.
باتوجه به اینکه کلیه عملیات ضمانت نامههای گمرکی در بانکهـا از طریـق سـامانه جـامع
گمرکی انجام شده و ضمانتنامههای خارج از سامانه جامع گمرکی از سوی گمرکـات کشـور
پذیرش نمیشوند ،ضروری است کلیـه مراحـل صـدور ،تمدیـد ،واریـز و ابطـال ایـن گونـه
ضمانتنامهها را صرفاً از طریق سامانه جامع گمرکی و به شرح زیر اجرا شود.
الف -فرآیند درخواست و صدور ضمانتنامه گمرکی
ضمانتخواه با مراجعه به گمرك ،نامهای به عنوان شعبه صادر کننده که حاوی شماره  4یا
 3رقمی ،مبلغ ضمانتنامه و تاریخ سررسید ضمانتنامه میباشد اخذ و به شعبه تحویل داده و
شعبه با درنظر گرفتن نکات زیر اقدام به صدور ضمانتنامه مینماید.
 -3فراخوانی ضمانتنامه از سامانه گمرك برای تأیید اطالعات از سامانه جامع گمرك؛
 -8ثبت شماره تضمین (مندرج در نامه گمرك) و استعالم از سامانه گمرك پیش از
صدور ضمانتنامه؛
 -1ادامه عملیات ایجاد ضمانتنامه در سیستم پس از اخذ تأیید گمرك؛
تذکر :اگر پاسخ تأییدیه گمرك دریافت نشود ،امکان ادامه فرآیند صدور ضمانتنامه
برای کاربر وجود نخواهد داشت.
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 -4ارسال پیام صدور ضمانتنامه (بعد از ایجاد ضمانتنامه) و گرفتن شماره سپام(بعد از
انجام این مرحله ضمانتنامه از نظر گمرك دارای اعتبار میباشد)؛
 -3درج شماره تضمین ،شماره کوتاژ ،شناسه واریزی ،شماره حساب /شماره شبای گمرك
ج.ا.ا در زمان چاپ ضمانتنامه.
ب -فرآیند واریز وجه ضمانتنامه به حساب گمرك ج.ا.ا در سررسید ضمانتنامه
 -3دریافت شماره ضمانتنامه ،شناسه پرداخت و شماره حساب /شبای مورد نظر از طریق
سامانه گمرك؛
 -8واریز وجه با استفاده از شناسههای پرداخت به شماره حساب /شبای جدید گمرك
(الزاماً شماره حساب موجود در متن ضمانت نامه نخواهد بود) و از طریق ساتنا یا پایا؛
 -1بایگانی یک نسخه از تصویر شناسههای پرداخت جدید در پرونده مشتری.
ج -فرآیند تمدید ضمانتنامه گمرکی
اغلب ضمانتنامههای گمرکی در سررسید تعیین تکلیف شده و معموالً تمدید نمیشوند،
معهذا در صورت درخواست گمرك جهت تمدید مدت ضمانتنامه ،ضمانتخواه باید قبل از
انقضای سررسید ،نامه گمرك مبنی بر تمدید ضمانتنامه را به بانک ارائه نماید .در این صورت
شعبه صادر کننده با در نظر گرفتن نکات زیر اقدام به تمدید ضمانتنامه مینماید:
 -3در تمدید ضمانتنامه ،کلیه قوانین و مقررات جاری در زمان تمدید مالك عمل واحدها
خواهد بود؛
 -8انجام عملیات تمدید ضمانتنامه توسط سامانه گمرك(درصورت دریافت پاسخ مثبت از
گمرك ،امکان چاپ تمدید ضمانت نامه برای کاربر شعبه وجود خواهد داشت)؛
 -1ارسال پیام تمدید ضمانتنامه تا تاریخ جدید توسط سامانه ضمانتنامه گمرك.
357

د -فرآیند ابطال ضمانتنامه گمرکی
ضمانتنامههای گمرکی در دو حالت مشروحه زیر ،به شرط ارائه نامه رسمی از گمرك
مبنی بر ابطال ضمانتنامه و در صورت وصول پاسخ مثبت از طرف گمرك باطل میگردد:
 -3ضمانتخواه قبل از سررسید ،وجه ضمانتنامه را به حساب گمرك واریز کرده باشد.
 -8ضمانتخواه بدون استفاده از ضمانتنامه ،مجوز ابطال ضمانتنامه را از گمرك اخذ و
به بانک ارائه نماید.
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مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده براي صدور انواع ضمانتنامه
الف -اشخاص حقيقي
 )3تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی
 )8تصویر پروانه کسب پروانه بهره برداری/گواهی تائید صالحیت پیمانکاری یـا سـایر
مجوزهای قانونی فعالیت متقاضی
 )1تصویر مستندات مالکیت محل فعالیت متقاضـی کـه آخـرین وضـعیت ملـک در آن
مشخص باشد از قبیل تصویر سند مالکیت یا اجارهنامه
 )4پرسشنامه اعتباری تکمیل شده توسط متقاضی (به صورت سالیانه)
 )3استعالم وضعیت متقاضی در رابطه با میزان تعهدات و بدهیهای ریالی و ارزی ناشـی از
اخذ تسهیالت ریالی و ارزی ،ضمانتنامه ،بروات و اعتبارات اسنادی نزد سیستم بانکی اعم از
خصوصی و دولتی به تفکیک بانک /مؤسسه  /شعبه و نوع تسهیالت و تعهدات با ذکر وثایق
و تضمینات.
 )1استعالم ذینفع واحد
 )1تصویر اسناد و مدارك دارائیهای متقاضی (درصورت وجود)
 )2صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی (چنانچه متقاضی طبق مقررات
ملزم به حسابرسی صورتهای مالی باشد ،گزارش کامل حسابرسی و یادداشتهای مربوطه)
 )9تراز آزمایشی متقاضی در پایان ماه قبل
 )31تصویر فراخوان در مورد ضمانتنامههای شرکت در فرآیند ارجاع کار یـا مناقصـه/
مزایده
 )33تصویر قرارداد منعقد شده بین ذینفع و ضمانتخواه با تصـویر ابالغیـه ارجـاع کـار
صادره از سوی ذینفع درمورد ضمانتنامه های انجام تعهدات
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 )38نامه کتبی ذینفع مبنی بر اعالم مبلغ ضمانتنامه در رابطه با ضمانتنامههای استرداد حسن
انجام کار
 )31نامه ذینفع بـا ذکـر موضـوع و اطالعـات دقیـق تعهـدات ضـمانتخـواه در مـورد
ضمانتنامههای تعهد پرداخت
 )34فهرست ضمانتنامههای موجود متقاضی باذکر مشخصات مربوطه مشتمل بر نام بانک
صادر کننده ،شماره و تاریخ صدور ،نوع ضمانتنامه ،موضوع ،ذینفع ،مبلغ اولیه ،مبلغ فعلـی،
آخرین سررسید ،مبلغ سپرده نقدی و سپردهها و وثایق هرکدام (در مورد تقاضای تخصیص
حد اعتباری صدور ضمانتنامه)
 )33ارائه مستندات مربوط به سوابق قراردادهای خاتمه یافته متقاضی با اعالم تاریخ انعقـاد
قرارداد و مبلغ قرارداد (در مورد تقاضای تخصیص حد اعتباری صدور ضمانتنامه)
 )31فهرست پروژه های در دست اجرای متقاضی با اعـالم مشخصـات قـرارداد ،آخـرین
وضعیت و اقدامات انجام شده و میزان ضمانتنامههای مورد نیاز (درمورد تقاضای تخصـیص
حد اعتباری صدور ضمانتنامه)
 )31تصویر آخرین گزارش اطالعات اعتباری متقاضی
 )32پاسخ آخرین استعالم تعهدات و بدهیهای متقاضی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران
 )39تصاویر آخرین گزارش ارزیابی امالك در رهن بانک
 )81استعالم چک برگشتی
 )83استعالم از شرکت مشاوره و رتبه بندی ایرانیان
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ب) اشخاص حقوقي
)3تصویر شرکتنامه
 )8تصویر اظهارنامه ثبت شرکت
 )1تصویر آگهی تاسیس در روزنامه رسمی
 )4تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات
)4تصویر پروانه کسب /بهره برداری یا گواهی تائید صالحیت پیمانکار و سایر مجوزهای
قانونی
 )3تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیران
)1تصویر مستندات محل فعالیت که منعکس کننده آخرین وضعیت ملک باشد
)1فهرست اسامی سهامداران /شرکاء به همراه میزان و درصد سهام /سهم الشرکه هریک از
آنها (درصورت تعدد سهامداران ،فهرست سهامداران عمده مد نظر میباشد)
)2پرسشنامه اعتباری تکمیل شده توسط متقاضی (به صورت سالیانه)
)9استعالم کتبی متقاضی دررابطه با میزان تعهدات و بدهیهای ریالی و ارزی متقاضی ناشی
از تسهیالت ،ضمانتنامهها ،بروات و اعتبار اسنادی نزد سیستم بـانکی اعـم از خصوصـی و
دولتی به تفکیک بانک /شعبه و نوع تسهیالت و تعهدات و وثایق و تضمینات مربوطه.
)31استعالم چک برگشتی
)33تصویر اسناد دارائیهای متقاضی (در صورت وجود)
)38فهرست سرمایهگذاری متقاضی در سایر شرکتها با ذکر مشخصات ،مبلـغ و درصـد
سرمایهگذاری
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)31صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره مالی متقاضی (چنانچه متقاضی طبق
مقررات جاری ملزم به حسابرسی صورتهای مالی باشد ،اخذ گـزارش کامـل حسابرسـی و
یادداشتهای مربوطه الزامی است).
)33گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی درارتباط با دورههای مالی قبل
)31آخرین تراز آزمایشی متقاضی در دوره مالی جاری (ترجیحاً پایان ماه قبل)
 )31تصویر دعوتنامه یا فراخوان در مورد ضمانتنام های شرکت در مناقصه /مزایده
)32تصویر قرارداد منعقده بین ذینفع و ضمانتخواه درمورد ضمانتنامههای انجام تعهدات
)39تصویر قرارداد به همراه اعالم کتبی ذینفع مبنیبر میزان کار انجـام شـده دررابطـه بـا
ضمانتنامههای استرداد حسن انجام کار
)81فهرست ضمانتنامههای موجود متقاضی با ذکر مشخصات مربوطه مشتملبر نام بانـک
صادر کننده ،شماره و تاریخ صدور ،نوع ضمانتنامه ،موضوع ،ذینفع ،مبلغ اولیه ،مبلغ فعلـی،
آخرین سررسید ،مبلغ سپرده نقدی و سایر سپردهها و وثـایق هریـک (در مـورد تقاضـای
تخصیص حد اعتباری صدور ضمانتنامه)
 )83ارائه مستندات مربوط به سوابق قراردادهای خاتمه یافته متقاضی با اعالم تاریخ انعقـاد
قرارداد و مبلغ قرارداد (در مورد تقاضای تخصیص حد صدور ضمانتنامه)
 )88فهرست پروژه های در دست اجرای متقاضی با اعـالم مشخصـات قـرارداد ،آخـرین
وضعیت و اقدامات انجام شده و میزان ضمانتنامههای مورد نیاز (در مورد تقاضای تخصیص
حد اعتباری صدور ضمانتنامه)
)81کد اعتباری متقاضی
)84تصویر آخرین گزارش اطالعات اعتباری متقاضی
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)83پاسخ آخرین استعالم تعهدات و بدهیهای متقاضی از بانک مرکزی جمهوری اسـالمی
ایران به نحویکه از تاریخ صدور آن بیش از یک ماه سپری نشده باشد
)81استعالم ذینفع واحد
)81تصاویر آخرین گزارش ارزیابی و اسناد امالك ترهینی
)82استعالم از شرکت مشاوره و رتبهبندی ایرانیان
 ) 89درصورت انقضای دوره تصدی مدیران ،مستندات مربوط به تغییرات شرکت و انتخاب
ممدیران جدید اخذ و در سوابق ضبط شود.
 )11برای ایجاد تعهدات به نام اشخاص حقوقی موارد ذیل باید در اساسنامه شرکت پـیش-
بینی شده باشد:
 مجوز اخذ تسهیالت و تعهدات (ضـمانتنامـه و  )...از بانـکهـا و موسسـات مـالی واعتباری؛
 مجوز ترهین اموال (غیرمنقول یا منقول) شرکت به نفع اشخاص ثالث (چنانچـه توثیـقاموال شرکت به عنوان وثیقه تعهدات اشخاص مدنظر باشد.؛
 مجوز قبول ضمانت دیون و تعهدات اشخاص ثالث درصورتی که شخص حقـوقی قصـدضمانت تعهدات سایر مشتریان بانک را داشته باشد.

الزامات ،شرايط و مراحل صدور ضمانتنامه
الف -مراحل و تشريفات صدور ضمانتنامه:
 -3حصول اطمینان از صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن؛
 -8مرتبط و متناسب بودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانتخواه؛
 -1احراز واجد شرایط بودن ضمانتخواه درخصوص موضوع رابطه پایه؛
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 -4توجیه پذیر بودن موضوع رابطه پایه متناسب با زمینه فعالیت ذینفع؛
 -3ضمانتنامه ابزاری برای دریافت تسهیالت نباشد.
ب -الزامات صدور ضمانتنامه:
 -3اخذ وثایق و تضمینات کافی؛
 -8اعتبارسنجی ضمانتخواه؛
 -1رعایت قوانین و مقررات ناظر بر پولشویی و مبارزه با تروریسم؛
 -4استعالم وضعیت بدهی ،تعهدات و چک برگشتی ضمانتخواه از سامانه یکپارچه اطالعاتی
مشتریان؛ (صدور ضمانت نامه برای کسانی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یـا
بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور باشند ممنوع است)؛
 -3ممنوعیت صدور ضمانتنامه با قابلیت تمدید خود به خود و بدون درخواست ذی نفع؛
 -1ثبت ضمانتنامه در سامانه سپام و اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه مزبور(مجوز صدور
ضمانت نامه برای مؤسسه اعتباری که نسبت به ثبت صدور و وقایع مربوط به ضمانتنامـههـای
صادره در سامانه سپام اقدام ننماید ،از سوی بانک مرکزی لغو خواهد شد).
ج -شرايط ضمانت نامه
 -3استقالل تعهدات ناشی از صدور ضمانتنامه از رابطه پایه و سایر قراردادهای مربوطه؛
 -8عدم تاثیر اختالفات میان ضمانتخواه و ذی نفع و ایرادات و ادعاهای مربوط به آنهـا در
تعهدات صادر کننده ضمانتنامه مبنی بر پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع؛
 -1حداکثر مدت ضمانتنامه یک سال شمسی است؛
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 -4به جز درج تاریخ یا قید گذشت زمان معینی ،ضمانتنامه نباید حاوی شـرطی باشـد کـه
نتوان برای احراز تحقق آن شرط ،مدرکی ارائه کرد.
ضمانت نامه براساس فلوچارت زیر و پس از طی مراحـل مـورد لـزوم براسـاس ضـوابط و
دستورالعمل های جاری صادر می گردد:
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فلوچارت صدور
ضمانت نامه

شروع

مشتری
مراجعه به شعبه ،مشخص شدن نوع ضمانت نامه درخواستی با توجه به
شرایط ،تکمیل فرم های مربوطه ،ارائه مدارك اولیه الزم

خیر

بانک
آیا صدور ضمانت نامه با توجه به
مدارك و شرایط مشخص قابل
انجام می باشد؟

بلی

مشتری
ارائه مدارك و وثایق مورد نیاز ،تکمیل پرونده ضمانت نامه،
معرفی ضامن مطابق با شرایط ضمانت نامه؛

شعبه
کنترل پرونده ،ثبت و صدور ضمانت نامه و ارائه
ضمانت نامه صادره به مشتری

پایان
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کارمزد صدور و تمديد ضمانتنامه
کارمزد صدور یا تمدید،ضمانت نامه براساس تعرفه بانک مرکزی و متناسب بـا نـوع وثیقـه
دریافتی و برحسب تعداد روزهای اعتبار ضمانتنامه محاسبه و وصول مـی گـردد(روز صـدور
ضمانتنامه و روز سررسید در مجموع مدت منظور گردد).
بهعنوان مثال :چنانچه ضمانتنامهای در تاریخ  3191/13/32به سررسید  3191/33/83صـادر
شود مجموع مدت آن بر حسب روز برای محاسبه کارمزد بدین ترتیب به دست میآید:

مرداد ماه

 34روز

شهریور

 13روز

مهر ،آبان ،آذر ،دی

 381روز

بهمن

 83روز

مجموع مدت

 391روز
مدت به روز * نرخ *( مبلغ سپرده نقدی  -مبلغ ضمانتنامه )

میزان کارمزد دریافتی =
11311
نکات حائز اهمیت در محاسبه کارمزد ضمانتنامهها:
-3حداقل کارمزد ضمانتنامه ریالی درحال حاضر پانصد هزار ریال است؛
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-2مالك محاسبه کارمزد جهت تقلیل یا تمدید ضمانتنامه ریالی ،نرخ روز صدور ضمانتنامه
میباشد؛
-1مالك محاسبه کارمزد ابطال ضـمانتنامـه ریـالی (قبـل از سررسـید) ،نـرخ روز صـدور
ضمانتنامه میباشد.
-3کارمزد صدور ضمانتنامههای ریالی با وثایق ترکیبی با سهم (درصد) نابرابر ،ابتدا تا مبلغ
 311میلیون ریال براساس نرخ کارمزد وثیقه با باالترین سهم(به استثنای درصد سپرده نقـدی) و
سپس مابقی مبلغ ضمانتنامه بر اساس نرخهای مربوط به باالی  311میلیون ریـال هـر یـک از
وثایق با توجه به نوع ضمانتنامه (مناقصه /سایر) محاسبه میگردد.
-1کارمزد صدور ضمانتنامههای ریالی با وثایق ترکیبی با سهم(درصد) برابر ،ابتدا تـا مبلـغ
 311میلیون ریال براساس باالترین ریسک (نرخ کارمزد) مترتب بر وثایق بـا توجـه بـه نـوع
ضمانتنامه (مناقصه /سایر) و سپس مابقی مبلغ ضمانتنامه براساس نرخهای مربوط بـه بـاالی
 311میلیون ریال هریک از وثایق محاسبه میگردد
-2در ضمانت نامه ریالی کمتر از  311میلیون ،کارمزد صـدور ضـمانتنامـه ریـالی باوثـایق
ترکیبی با سهم (درصد) نابرابر ،براساس نرخ کارمزد وثیقه باباالترین سهم (به اسـتثنای درصـد
سپرده نقدی) باتوجه به نوع ضمانتنامه (مناقصه /سایر) محاسبه می گردد.
 -9درصورتی که مبلغ ضمانت نامه ریالی کمتر از  311میلیون ریـال باشـد ،کـارمزد صـدور
ضمانتنامه ریالی با وثایق ترکیبی با سهم (درصد) بر ابر ،براسـاس بـاالترین ریسـک (نـرخ
کارمزد) مترتب بر وثایق باتوجه به نوع ضمانتنامه (مناقصه/سایر) محاسبه میگردد.
-31درمحاسبه کارمزد صدور /تمدید ضمانتنامههای ریالی ،همـواره اولویـت اول بـاالترین
سهم (درصد) وثایق و اولویت دوم بیشترین نرخ کارمزد ،مالك محاسبات میباشد.
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سپرده نقدي و مفاد ضمانتنامه
الف  -سپرده نقدی برای صدور انواع ضمانتنامه:
به استثنای ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و مزایده و تعهد پرداخت ،برای صدور انواع
ضمانتنامه تودیع حداقل  31درصد مبلغ ضمانتنامه به عنوان سپرده نقدی الزامی است.
سپرده نقدی ضمانت نامههای شرکت در مناقصه و مزایده ،حداکثر  8درصد مبلغ ضمانتنامه
و سپرده نقدی ضمانتنامههای تعهد پرداخت 81درصد وجه ضمانتنامه میباشد.
ب – درج موارد زیر در ضمانتنامه الزامی است:
 -3مشخصات و نشانی ضمانتخواه و ذینفع؛
 -8نام و مشخصات بانک و شعبه صادرکننده؛
 -1شماره ،تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانتنامه براساس آن صادر میشود؛
 -4شماره منحصر به فرد اخذ شده از سامانه سپام؛
 -3مبلغ ضمانتنامه به عدد و حروف؛
 -1تاریخ صدور؛
 -1تاریخ خاتمه اعتبار؛
 -2رویداد خاتمه اعتبار (درصورت وجود)؛
 -9الصاق تمبر مالیاتی.
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اصالح ضمانتنامه
صدور اصالحیه ضمانتنامه منوط به ارائه درخواست کتبی ذینفع/ضمانتخواه در طول مدت
اعتبار ضمانتنامه و طی مراحل زیر میباشد:
 -3موافقت بانک با اعمال اصالحیه و اعالم آن به درخواست کننده؛
 -8ابالغ جزئیات مربوط به اصالحیه به طرف دیگر ضمانتنامه جهت اخذ موافقت کتبی؛
 -1موافقت کتبی طرف باصدور اصالحیه؛
 -1تعدیل وثایق در مواردی که صدور اصالحیه منجر به افزایش وجه ضمانتنامه میشود؛
 -3ثبت اصالحیه ضمانتنامه ،ناشی از درخواست ذینفع /ضمانتخواه ،پرداخت وجه بخشی
از ضمانت نامه یا سررسید شدن تاریخ یا واقع شدن شرایط مندرج در متن ضمانتنامه در سـامانه
سپام.
صدور اصالحیه براساس ضوابط و مقررات زمان صدور اصالحیه انجام خواهد شد.

تمديد ضمانتنامه
ضمانتنامه سررسید معینی دارد ،لذا تعهد بانک در مقابل ذینفع صرفاً تا سررسید ضمانتنامه
پایدار بوده و پس از سررسید ،این تعهد خاتمه مییابد لیکن چنانچه ذینفع درخواست کتبی خود
جهت تمدید ضمانتنامه را تا قبل از سررسید به بانک ارائه نماید ،مدت ضمانتنامه حداکثر بـه
مدت یک سال در هرنوبت قابل تمدید میباشد.
تمدید مدت ضمانتنامه بارعایت شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود:
-3قابل تمدید بودن ضمانت نامه :درصورتی که احتمال تمدید ضمانتنامه وجود داشته باشـد
درج قابلیت تمدید مدت در متن ضمانتنامه در زمان صدور الزامیست؛
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 -8چنانچه درخواست کتبی ذینفع مبنیبر تمدید ضمانتنامه بعد از سررسید به شـعبه واصـل
گردد ،ضمانتنامه از درجه اعتبار ساقط و شعبه مجاز به تمدید نخواهد بود.
-1تقاضای تمدید ذینفع میبایست به ضمانتخواه اعالم گردد .ضمانت خواه موظف اسـت
موجبات تمدید ضمانت نامه (تأمین کارمزد و تحکیم وثـایق درصـورت لـزوم) را تـا قبـل از
سررسید فراهم نماید.
-4درصورت تقاضای تمدید از طرف ضمانتخواه ،اخذ درخواست کتبی ذینفع که تا قبل از
سررسید به شعبه ارائه شده باشد الزامی است.
-3تمدید ضمانتنامههای شرکت در مناقصه یا مزایده یا شرکت در فرآیند ارجاع کار (برای
تضمین معامالت دولتی) حداکثر برای یک دوره امکانپذیر است.
 -1در تمدید انواع ضمانتنامهها ،تعدیل وثایق و تمدید قراردادهـای رهنـی و بیمـه وثـایق
ملکی ماخوذه تا سررسید ضمانتنامهها الزامی است .مدت اسناد رهنـی مـیبایسـت مـوخر بـر
سررسید تمدید ضمانتنامه باشد.
درصورت تهیه شرایط و مقدمات فوق ،تمدید ضمانت نامـه بارعایـت ضـوابط و مقـررات و
حداکثر به مدت یکسال در هرنوبت امکان پذیر است مشروط به اینکه:
اوالً متن زیر در زمان صدور ضمانتنامه در متن ضمانتنامه درج و تکمیل شده باشد:
عنوان ذینفع

واصله تـا قبـل از پایـان وقـت

«این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی

اداری روز خاتمه اعتبار ،قابل تمدید میباشد و درصورتیکه

قبل

عنوان شعبه صادر کننده

از خاتمه اعتبار این ضمانت نامه ،نتواند یا نخواهد مدت آن را تمدید کند یا عنوان ضمانتخواه
به هرنحو موجب این تمدید را فراهم نسازد ،عنوان شعبه صادر کننده متعهد است درصـورت
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مطابق بودن درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه توسط ذینفع ،وجه ضمانتنامه را در وجه یا بـه
حواله کرد عنوان ذینفع پرداخت کند».
ثانیاً درخواست کتبی ذینفع مبنی بر تمدید ضمانتنامه تـا پایـان وقـت اداری روز خاتمـه
اعتبار به شعبه صادر کننده واصل شده باشد( .به درخواستهای تمدید ضمانتنامه و اصله پـس
از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار ترتیب اثر داده نخواهد شد).
ثالثاً درخواست تمدید مدت ضمانت نامه از طرف بانک مورد موافقت قرارگرفته و درصورت
لزوم تعدیل وثایق و تضمینات انجام شده باشد.
بدیهی است تمدید ضمانت نامه مطابق ضوابط و مقررات زمان تمدید انجام و در سامانه سـپام
ثبت خواهد شد.

افزايش و تقليل مبلغ ضمانتنامه
الف -افزايش مبلغ ضمانتنامه
درصورت افزایش بخشی از تعهدات ضمانتخواه در قبال ذی نفع ،مبلغی معادل تعهدات جدید
ضمانتخواه به ضمانتنامه صادره افزوده و بابت مبلـغ افـزایش یافتـه ،کـارمزد متعلقـه اخـذ
میگردد .افزایش مبلغ ضمانتنامه با رعایت شرایط زیر امکان پذیر میباشد.
 -3درصورت افزایش مبلغ ضمانت نامه ،شرایط ضمانت نامه اولیه از حیث نوع ،مـدت ،نـام
ذینفع ،نام ضمانت خواه و ...کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
 -8کارمزد و سپرده نقدی متناسب با مبلغ افزایش یافته و نسبت به درصد دریافتی به هنگـام
صدور ضمانتنامه اولیه اخذ میگردد.
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 -1چنانچه درخواست تمدید و افزایش ضمانتنامه در روز سررسید به شعبه واصـل گـردد
الزم است ابتدا مدت ضمانت نامه اولیه تمدید و سپس مبلغ ضمانتنامه افزایش یابد .چنانچـه در
سررسید صرفاً درخواست افزایش مبلغ ضمانتنامه واصل گردد ،افزایش مبلغ ضمانتنامه امکان
پذیر نخواهد بود.
 -4چنانچه در زمان درخواست افزایش مبلغ ضمانتنامه براساس اسـتعالم از سـامانه بانـک
مرکزی ،ضمانت خواه دارای چک برگشتی یا بدهی معوق باشد افزایش مبلغ ضمانت نامه مجاز
نمیباشد.
 -3مراتب افزایش ضمانتنامه باید کتباً به اطالع ذینفع و ضمانتخـواه رسـیده و درسـامانه
سپام نیز ثبت شود.
 -1تعدیل وثایق و تضمینات درصورت لزوم و تنظیم قـرارداد جدیـد بـرای افـزایش مبلـغ
ضمانتنامه الزامی است.
ب -کاهش مبلغ ضمانتنامه
در مواردی که ذینفع ضمانتنامه بنابه دالیلی از جملـه کـاهش مبلـغ ،مـدت یـا تعهـدات
ضمانتخواه کتباً از بانک درخواست مینماید که مبلغ  /مدت ضمانتنامه صادره کاهش یابـد،
شعبه صادر کننده موظف است بارعایت ضوابط و مقررات جاری نسبت به تقلیـل مبلـغ /مـدت
ضمانتنامه برای باقیمانده مدت آن تا سررسید اقدام نموده و ضمن ثبت مراتب تقلیل مبلـغ یـا
مدت ضمانتنامه در سامانه سپام ،موضوع را به صورت کتبی به اطالع ذینفـع و ضـمانتخـواه
برساند.
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هنگام تقلیل مبلغ ضمانت نامه ،سپرده نقدی متناسب با مبلغ تقلیل یافته و بـه نسـبت درصـد
دریافتی به هنگام صدور ضمانتنامه به ضمانتخواه مسترد خواهد گردید .دراین صورت شـعبه
صادر کننده می تواند آن بخش از وثایقی که قابلیت نقد شوندگی بیشتری دارند را حفظ نمـوده
و باتوجه به مبلغ جدید ضمانتنامه ،تمام یا قسمتی از وثایق و تضمینات ضمانتخواه را متناسب
بامبلغ تقلیل یافته آزاد نماید.

مطالبه و پرداخت وجه ضمانتنامه
تعهد بانک بابت ضمانتنامههای صادره حداکثر تا زمان انقضای سررسـید ضـمانتنامـه و
تمدیدنامههای آن می باشد ،لذا چنانچه درخواست کتبی ذینفع مبنی بر پرداخت وجه ضمانتنامه
در موعد مقرر به بانک واصل گردد ،شعبه صادرکننده موظـف اسـت پـس از احـراز اصـالت
درخواست ذی نفع وجه ضمانتنامه را بدوا از محل سپرده نقـدی و مـابقی را از محـل حسـاب
بدهکاران بابت ضمانتنامه های پرداختشده تامین و بدون هیچ گونه قیـد و شـرطی در وجـه
ذینفع کارسازی نمایند.
پرداخت وجه تمام یا بخشی از وجه ضمانتنامه با ارائه درخواست کتبی ذینفع و با رعایـت
شرایط زیر امکان پذیر است:
-3درخواست ذی نفع تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار و با رعایت کامل شرایط مندرج
در ضمانتنامه به بانک واصل شده باشد.
 -8چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارك نباشد ،درصـورت مطالبـه
وجه ضمانتنامه توسط ذینفع ،به محض وصول درخواست مطالبه ،وجه مورد درخواست ذینفع
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که بیش از وجه ضمانتنامه نمیباشد ،ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپردههای ضمانتخواه
نزد بانک و درصورت عدم تکافو ،از محل منابع بانک ،به ذینفع پرداخت میگردد.
 -1درصورت مطابق نبودن درخواست مطالبه با مفاد ضمانتنامه ،مراتب به همراه دالیـل رد
درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری روز بعد و چنانچه روز بعد مصادف با خاتمه اعتبار باشد،
تا پایان وقت اداری همان روز به صورت مکتوب به ذینفع اعالم میگردد.
 -4چنانچه ضمانت نامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارك باشد ،درخواست مطالبه و
مدارك و مستندات مربوط باید حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری بعد از تاریخ وصـول آنهـا
بررسی و درصورت مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارك با مفاد ضـمانتنامـه
درحدعرف بانکداری ،وجه مورد درخواست ذینفع که بیش از وجه ضمانتنامه نمـیباشـد بـه
ذینفع پرداخت گردد.
 -3درصورت مطابق نبودن درخواست مطالبه یا ظاهر اسناد و مدارك با مفاد ضمانتنامه ،می
بایست مراتب به همراه دالیل رد درخواست بدون تاخیر و حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین
روز مهلت پنج روزه بررسی ،به صورت مکتوب به ذینفع اعالم شـود .درصـورت عـدم اعـالم
مراتب فوق ظرف مهلت پنج روزه مزبور ،وجه مـورد درخواسـت ذینفـع کـه بـیش از وجـه
ضمانتنامه نمیباشد ،به ذینفع پرداخت می گردد.
 -1چنانچه اسناد و مدارك موضوع این بند کمتر از پنج روز مانده به خاتمه اعتبار یا در روز
خاتمه اعتبار ضمانتنامه به بانک ارائه گردد ،این امر تاثیری در مدت پنج روزه بررسـی ظـاهر
اسناد و مدارك ندارد و این مدت کمتر نخواهد شد.
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 -1موضوع مهلت پنج روزه بررسی مطابق بودن درخواست مطالبه و ظاهر اسناد و مدارك با
مفاد ضمانت نامه و همچنین موضوع بند ششم برای اطـالع ذینفـع بـه نحـو مقتضـی در ظهـر
ضمانتنامه قید میگردد.
 -2درصورتی که درخواست مطالبه ذینفع مردود تشخیص داده شود ،درخواستهای مجـدد
ارائه شده تا پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار از سوی ذینفع ،مبنیبر مطالبه وجه ضمانتنامه
براساس مفاد این دستورالعمل مجددا بررسی خواهد شد.
 -9چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه طی چند نوبت مدنظر باشـد ،اصـلح اسـت وثـایقی از
ضمانتخواه اخذ شود که متناسب با وجوه قابل پرداخت ،قابل تفکیک یا تقسیم باشد.
 -31چنانچه پرداخت وجه ضمانتنامه صرفاً برای یکبار مدنظر باشد ،در متن ضـمانتنامـه
قید خواهد شد که پرداخت وجه ضمانتنامه صرفاً یکبار امکانپذیر بوده و پرداخت وجـه بـه
دفعات ممنوع است.
 -33برای مطالبه تمام یابخشی از وجه ضمانتنامه ،ارائه نسخه اصلی ضمانتنامه الزامی است.
لیکن چنانچه به هر دلیل ارائه اصل ضمانتنامه امکان پذیر نباشد ،پرداخت وجـه مـورد مطالبـه
صرفاً پس از ارائه تعهدنامه پیوست دستورالعمل صدور ضمانتنامه امکانپذیر میباشد.
 -38پس از پرداخت بخشی از وجه ضمانتنامه ،میبایست نسبت به صدور اصالحیه وجه آن
اقدام گردد.
 -31بالفاصله پس از پرداخت تمام یا بخشی از وجه ضمانتنامه ،بایستی مراتب بـه صـورت
کتبی به ضمانتخواه ابالغ و اقدامات الزم جهت وصول وجه ضمانتنامه پرداخت شده به عمل
آید.
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 -34چنانچه ضمانتخواه وجه پرداختی به ذینفع را به بانک مسترد نماید ،میبایست مراتب
بازپرداخت وجه ضمانتنامه از طرف ضمانتخواه به همراه تاریخ پرداخت در سامانه سپام ثبت
شود.
بالفاصله پس از پرداخت وجه ضمانتنامه ،شعب موظفند مراتب را به اطالع ضمانتخـواه و
ضامن یاضامنین رسانده و به مدیونین ابالغ نمایند تانسبت به واریز و تسویه طلب بانـک بابـت
ضمانتنامه پرداخت شده اقدام نمایند .انجام پیگیریهای الزم درخصـوص تـامین مـابقی وجـه
توسط ضمانتخواه یاضامنین الزامی بوده و بدین منظور میبایسـت اخطاریـه ای طبـق ضـوابط
سیاستی بخش پیگیری و وصول مطالبات صادر و به مدیونین ابالغ شود.
خسارت تاخیر تأدیه ضمانت نامه های پرداخت شده از تاریخ پرداخت وجه تاهنگام تسـویه
حساب برمبنای حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد به عالوه 2
درصد درسال محاسبه و اخذ میگردد.
تذکر مهم :باتوجه به اینکه ضمانتنامه تعهدی مستقل و جداگانـه نسـبت بـه قـرارداد پایـه
میباشد ،این امکان وجود دارد که علیرغم ایفای تعهد ضمانتخـواه؛ ذینفـع بـه نـاروا وجـه
ضمانتنامه را نیز از بانک دریافت نماید .در این صورت اگر پرداخت وجه ضمانتنامه مطابق
مفاد و شرایط ضمانت نامه صورت پذیرفته باشد ،بانک در مقابل ضمانتخواه مسئولیتی نخواهد
داشت و وی میتواند نسبت به استفاده بدون جهت ذینفع از وجه ضـمانتنامـه در محـاکم ذی
صالح اقامه دعوا نموده و نسبت به استرداد مبلغ پرداختی اقدام نماید.
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ابطال و خاتمه ضمانتنامه
شعب بایستی با دقت کامل ،سررسید ضمانتنامه های خـود را کنتـرل و ضـمانتنامـههـای
سررسید شده را تعیین تکلیف نمایند .ضمانتنامه در موارد زیر باطل میشود:
 -3واقع شدن «خاتمه اعتبار» اعم از وقوع رویداد یا تاریخ (هرکدام زودتر واقع شود)؛
چنانچه «خاتمه اعتبار» ضمانت نامه منوط به وقوع رویدادی گردد ،الزم است اسناد و مـدارك
مربوط به رویداد منجر به «خاتمه اعتبار» در متن ضمانتنامه مشخص شـود .در صـورت ارائـه
اسناد و مدارك ،ظاهر اسناد و مدارك ارائه شده باید ظـرف مـدت پـنج روز کـاری بـا مفـاد
ضمانت نامه در حد عرف بانکداری مطابقت داده شده و درصورتی که ظـاهر اسـناد و مـدارك
ارائه شده مطابق تشخیص داده شود ،ضمانت نامه باطل و نسبت به آزادسازی وقایق ضمانتخواه
اقدام خواهد شد.
در صورتی که خاتمه اعتبار با روز تعطیلی رسمی کشور مصـادف شـود ،روز کـاری بعـد از
تعطیل ،به عنوان روز خاتمه اعتبار تلقی میگردد.
 -1به موجب اعالم کتبی ذینفع مبنیبر انصراف از مطالبه کل وجه ضمانتنامه یا ابطال آن؛
 -4هنگامی که در اثر صدور «اصالحیههای کاهش وجه ضمانتنامه» وجه ضـمانتنامـه بـه
صفر برسد؛
 -3هنگامی که وجه ضمانتنامه در اثر پرداخت به صفر برسد؛
وثايق و تضمينات
برای صدور ضمانتنامه با توجه به اهلیت و توان اعتباری ضمانتخواه باید وثایق و تضمینات
کافی برابر دستورالعملهای جاری و با رعایت شرایط زیر اخذ شود:
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 -3وثایق باید معتبر ،سهلالبیع ،قابل نقل و انتقال ،از درجه نقد شوندگی باال برخوردار و
بالمعارض باشد تا در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی ضمانتخواه ،حقوق بانک در حداقل
زمان ممکن و باکمترین هزینه استیفاء شود.
 -8درصورت اخذ سپردههای ارزی (سپرده قرضالحسنه پسانداز ،سپرده سرمایه گذاری
مدتدار یا گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری عام و خاص) به عنوان وثیقه ،برای تعیین
معادل ریالی این سپردهها نرخ اعالم شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا در روز تنظیم قرارداد توثیق
سپرده مالك خواهد بود.
 -1وجه موجود در حساب سپرده سرمایهگذاری مدتدار یا سپرده قرضالحسنه پسانداز ،اعم
از ریالی و ارزی که به عنوان وثیقه ضمانتنامه در نظر گرفته شده است ،به میزان وثیقه مورد
نظر در حسابهای ذیربط به نفع بانک مسدود خواهد شد.
-4در صورتیکه وجه ضمانتنامه به دلیل پرداخت بخشی از آن کاهش یابد و ضمانتخواه
وجه مزبور را پرداخت نماید ،آزاد سازی وثایق و تضمینات متناسب با وجوه
پرداختی(درصورت امکان) ،بالمانع است.
 -3در صورت کاهش مبلغ ضمانتنامه (حسب شرایط مندرج در آن یا به درخواست ذینفع/
ضمانتخواه) ،آزاد سازی وثایق و تضمینات متناسب با مبلغ کاهش یافته منعی ندارد.
 -1آزادسازی تمامی وثایق و تضمینات ضمانتخواه منوط به ارائه اصل ضمانتنامه است
لیکن ،چنانچه به هر دلیل ارائه اصل ضمانتنامه میسر نباشد ،آزاد سازی وثایق پس از ارائه
تعهدنامه پیوست دستورالعمل صدور ضمانتنامه امکانپذیر میباشد.
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 -1درصورت پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع ،چنانچه حداکثر ظرف مدت یک هفته از
تاریخ ابالغ مراتب به ضمانتخواه ،وی وجه مذکور را پرداخت ننماید ،بانک موظف است
نسبت به وصول و استیفای مطالبات از ضمانتخواه از محل وثایق اقدام نماید.
 -2بانک مرکزی ج.ا.ا میتواند نوع و میزان وثایق را مورد بازنگری قرارداده و مراتب را به
مؤسسات اعتباری ابالغ نماید.

ساير مقررات
 -4صدور ضمانتنامه برای تضمین تسهیالت /تعهدات اعطایی /ایجادشده ریالی بانک و سایر
مؤسسات اعتباری صرفاً در صورتی مجاز است که معادل صددرصد وجه ضمانتنامه به صورت
سپرده نقدی از ضمانتخواه دریافت شده باشد.
تبصره :توثیق سپرده و یا مسدود نمودن حسابهای مشتری بابت تضمین صدور ضمانتنامه،
مانع اخذ سپرده نقدی نشده و بانک به هیچ عنوان مجاز به اخذ سپرده نقدی کمتر از حدود مقرر
در دستورالعمل نمیباشد.
 -8صدور ضمانت نامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیالت ارزی تحت هر عنوان ممنوع
است.
 -1ضمانتنامههای صادره جهت تضمین معامالت دولتی که ذینفع آنها دستگاهها و
شرکتهای دولتی میباشند ،تابع مقررات خاص خود میباشد.
 -4صدور ضمانتنامهای که ضمانتخواه و ذینفع آن اشخاص حقیقی باشند ،منوط به اخذ
مجوز از ادارات مرکزی است.
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 -3چنانچه ضمانتنامه متضمن شرطی دال بر ارائه اسناد و مدارك باشد ،بانک بر مبنای ظاهر
اسناد و مدارك ارائه شده در حد عرف بانکداری عمل مینماید و هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی
در این خصوص از جمله موارد زیر ندارد:
 اصالت هرگونه امضاء مدارك ،اسناد و اطالعات ارائه شده؛ هرگونه اظهارات کلی یا خاص درخصوص مدارك و اسناد ارائه شده؛ وجود کاال یا خدمات و همچنین شرح ،مقدار ،وزن ،کیفیت ،بستهبندی ،تحویل و ارزش آنهاو سایر کارهای اجرایی یا آماری که در اسناد و مدارك به آنها اشاره شده است؛
 حسن نیت ،فعل یا ترك فعل ،اعتبار مالی و شخصی صادر کننده اسناد و مدارك. -1درصورت وقوع عوامل قهری و تعطیلی بانک در طول مدت اعتبار ،چنانچه فعالیت اداری
پس از خاتمه اعتبار آغاز شود ،ضمانتنامه از زمان آغاز فعالیت مجدد به مدت سی روز معتبر
خواهد بود .همچنین اگر پرداخت وجه ضمانتنامه به دستور مقام قضایی متوقف شود ،در
صورتیکه نظر مقام قضایی مبنی بر بالمانع بودن پرداخت وجه ضمانتنامه پس از خاتمه اعتبار
اعالم گردد ،ضمانتنامه بانکی از زمان اعالم مقام قضایی به مدت سی روز معتبر خواهد بود.
 -1تمدید اعتبار ضمانتنامه در هر صورت در سامانه سپام ثبت خواهد شد.
 -2چنانچه ذینفع پیش از تاریخ تعطیلی بانک به سبب بروز عوامل قهری یا پیش از تاریخ
وصول دستور مقام قضایی مبنی بر عدم پرداخت« ،درخواست مطالبه وجه ضمانتنامه» را به
بانک ارائه نموده باشد ،پس از آغاز فعالیت یا اعالم مقام قضایی مبنی بر بالمانع بودن پرداخت،
در صورت مطابق بودن درخواست مطالبه ،وجه ضمانتنامه به ذینفع پرداخت میشود.
 -9کارمزدهای مربوط به ضمانتنامه تابع نرخهای کارمزد ابالغی بانک مرکزی خواهد بود.
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 -31در صورت پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع ،وجه التزام تأخیر تادیه دین را از تاریخ
پرداخت وجه ضمانتنامه ،بر اساس نرخهای اعالمی بانک مرکزی ج.ا.ا در روز پرداخت به
ذینفع ،نسبت به مانده پرداخت نشده وجه ضمانتنامه از سوی ضمانتخواه محاسبه و از
ضمانتخواه اخذ خواهد شد.
 -33ذینفع میتواند با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی بانک و درج شماره منحصر به فرد
ضمانتنامه و شناسه/کد ملی ،مشخصات ضمانتنامه را رؤیت و اصالت ضمانتنامه را احراز
نماید.
 -38موضوع و نحوه امکان بررسی اصالت ضمانتنامه در ظهر ضمانتنامه قید گردیده است.
 -31ایجاد هرگونه تعهدات یا اعطای هر نوع تسهیالت به ضمانتخواه از زمان پرداخت وجه
ضمانتنامه به ذینفع تا زمان وصول کل مطالبات بانک از ضمانتخواه ممنوع میباشد.
 -34سقف تعهدات ناشی از ضمانتنامه ها براساس سقف تسهیالت و تعهدات کالن تعیین
میگردد.
 -33مدت ضمانتنامه بر اساس قرارداد فیمابین ضمانتخواه و ذینفع تعیین میگردد لذا با
توجه به اینکه ضمانتنامههای صادره قابلیت تمدید را دارند ،صدور ضمانتنامه بیش از یک
سال امکان پذیر نیست.
-31جهت صدور ضمانتنامههایی که ضمانتخواه آن «موسسات دولتی و وابسته به دولت و
شرکت های دولتی» باشند تا اطالع ثانوی نیاز به اخذ مجوز ماده  88قانون عملیات بانکی بدون
ربا نخواهد بود.
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 -31جهت صدور ضمانتنامههایی که ضمانتخواه آن «شهرداری و شرکتها و موسسات
تابعه آنها» باشد نیازی به اخذ مجوز مواد  38و  31قانون پولی و بانکی از بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران نخواهد بود .
 -32جهت صدور ضمانتنامه های حسن انجام تعهدات ،پیش پرداخت و استرداد حسن انجام
کار ،اخذ قراردادهای پیمانکاری الزامی بوده و کمیته های اعتباری باید دقت نمایند که این نوع
ضمانتنامه ها را با رعایت مقررات موضوعه صرفا برای امور پیمانکاری صادر نمایند .
نكات حائز اهميت در صدور ضمانتنامههاي ريالي
قبل از صدور ضمانت نامه بررسی موارد زیر توصیه می شود:
 -3دریافت و بررسی تقاضای صدور ضمانتنامه که الزاما بایستس از طرف ضمانتخواه یا
قائم مقام وی تکمیل و امضاء شده باشد.
 -8اخذ مدارك الزم از ضمانتخواه شامل مدارك شناسایی ،اعتبار سنجی ،اسناد مناقصه یا
مزایده ،ابالغیه کارفرما یا درخواست ذی نفع ،مجوز های فعالیت مرتبط با موضوع ضمانت نامه
مورد درخواست ،و استعالم از مبادی ذی ربط از جمله بانک مرکزی جهت احراز اهلیت ،توان
اجرایی و مدیریت ضمانتخواه و حصول اطمینان از صحت و اصالت آنها.
 -1بررسی مدارك و مطابقت آنها با ضوابط و مقررات پولشویی
 -4صدور ضمانتنامه به استناد قراردادهای فاقد شماره ،تاریخ ،مشخصات ذی نفع،
ضمانتخواه و امضای آنان بوده یا متن قرارداد یا قراردادهای ارائه شده مبهم و غیرقابل استناد
باشد امکان پذیر نیست لیکن درصورت ارائه پیش نویس قرارداد به همراه درخواست کتبی
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ذی نفع صدور ضمانتنامه منعی ندارد مشروط براینکه به نحو مقتضی از جمله برقرای ارتباط
تلفنی از وجود واقعی ذی نفع اطمینان حاصل گردد.
 -3درخصوص اشخاص حقوقی استعالم وضعیت بدهی و چک برگشتی صاحبان امضای مجاز
و اعضای هئیت مدیره ضروری است.
 -1انجام بررسی های الزم به منظور حصول اطمینان از عدم عضویت ضمانتخواه و ذی نفع در
یک گروه ذی نفع واحد با درنظر گرفتن مقررات ناظر برشناسایی ذی نفعان واحد.
 -1باتوجه به اهمیت تشخیص و تفکیک ضمانتنامه های تعهد پرداخت از سایر انواع
ضمانتنامه ،صدور ضمانتنامه با ماهیت تعهد پرداخت در قالب ضمانتنامه های حسن اجرای
تعهدات ممنوع است .لذا ضرورت دارد قبل از صدور ضمانتنامه مفاد قرارداد اصلی مورد
بررسی قرارگرفته و درمواردی که حسب مندرجات قرارداد ،موضوع ضمانتنامه تضمین
پرداخت مبلغ بابت دیون مسلم و قطعی شده ضمانتخواه تشخیص داده شود ،برای کاهش
ریسک مترتب بر صدور ضمانتنامه ،نسبت به صدور ضمانتنامه در قالب تعهد پرداخت اقدام
شود.
 -2صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت به نفع مراجع قضایی ،سازمان تامین اجتماعی ،سازمان
امور مالیاتی ،وزارت علوم تحقیقات و فن آوری ،آزانس های مسافرتی ،شهرداری و  .....با
رعایت مندرجات دستورالعمل صدور ضمانت نامه های ریالی و اخذ حداقل بیست درصد سپرده
نقدی و مابقی وثایق و تضمینات معتبر و بادرجه نقد شوندگی باال بالمانع است.
 -9صدور ضمانتنامه تعهد پرداخت به منظور تامین مواد اولیه و مصرفی متقاضیان جهت
خرید از بورس کاال در قالب ضمانتنامه تعهد پرداخت امکان پذیر است لیکن باید توجه
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داشت ضمانتنامه ای که به درخواست عرضه کنندگان کاال و به نفع بورس کاال صادر می
شود ماهیت تعهد پرداخت ندارد.
 -31محاسبه و اخذ کارمزد صدور ضمانتنامه بادرنظر گرفتن نوع و ترکیب وثایق و
تضمینات براساس تعرفه بانک مرکزی مندرج در ضمائم این دستورالعمل الزامی و مورد تاکید
است.
 -33درصورت پرداخت وجه ضمانت نامه محاسبه و وصول وجه التزام تاخیر در تادیه دین
براساس روش محاسباتی زیر و براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار جهت اعطای
تسهیالت در قالب عقود غیرمشارکتی به اضافه هشت درصد انجام خواهد شد.
تعداد روز × نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین × مانده بدهی
تعداد روزهای واقعی سال × 311
 -42درصورت تقلیل وجه یا مدت ضمانتنامه ،با درخواست ضمانتخواه ،استرداد یا آزاد
سازی بخشی از وثایق و تضمینات و همچنین برگشت قسمتی از کارمزد دریافتی متناسب با
مبلغ کاهش یافته امکان پذیر است.
 -31درمواردی که وثایق و تضمینات ضمانتخواه به هر دلیلی از جمله دستور مراجع قضایی
جهت بازداشت اموال وی درمعرض تضعیف یا تضییع قرارگرفته باشد ،می بایست از تمدید
مدت ضمانتنامه خودداری و درصورت پرداخت وجه ضمانتنامه اقدامات الزم برای وصول
طلب به قید فوریت و براساس دستورالعمل های مربوطه آغاز و تاحصول نتیجه پیگیری شود.
 -34چنانچه درخواست تمدید مدت ضمانتنامه از طرف ذی نفع تا قبل از پایان سررسید به
شعبه صادر کننده واصل گردیده ولی ضمانتخواه از تامین تمام یا بخشی از کارمزد تمدید
ضمانت نامه خودداری نموده و موجودی حسابهای وی نزد بانک برای تامین کارمزد تمدید
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ضمانتنامه کفایت ننماید ،تامین کارمزد تمدید ضمانتنامه از محل منابع داخلی بانک برای
یک نوبت منعی ندارد مشروط براینکه وضعیت ضمانتخواه از نظر فعال بودن یا نبودن ،نوع و
ترکیب وثایق و تضمینات و صرفه و صالح بانک در زمان تمدید ضمانتنامه مد نظر قرارگیرد.
درصورت لزوم جهت تامین کارمزد از منابع داخلی برای دفعات بیش از یک بار ،چنانچه مانده
حساب بدهکار ضمانتخواه جهت کارمزد تمدید ضمانتنامه از  %21مبلغ سپرده نقدی
ضمانتنامه فراتر نرفته باشد تمدید ضمانتنامه صرفا با کسب مجوز از اداره امور برای شعب و
از مدیریت امور شعب مربوطه برای شعب مستقل ضروری است.
 -33درمواردی که کارمزد تمدید ضمانتنامه از محل منابع بانک پرداخت می شود ،نسبت به
مانده بدهی مشتری بابت کارمزد تمدید ضمانتنامه محاسبه خسارت تاخیر تادیه محاسبه خواهد
شد.
 -31اعطای تسهیالت یا صدور ضمانتنامه برای مشتریانی که بابت کارمزد تمدید ضمانتنامه
به بانک بدهی دارند ممنوع است.
 -31چنانچه ضمانتخواه قبل از سررسید الشه ضمانتنامه را به بانک ارائه نمایند ،قبل از ابطال
ضمانتنامه و آزاد سازی وثایق ضروری است درخواست کتبی ذی نفع جهت ابطال ضمانتنامه
را نیز اخذ و به نحو مقتضی اصالت و صحت آن نیز احراز شود.
 -32باتوجه به اینکه پس از انقضای سررسید ضمانتنامه از درجه اعتبار ساقط و باطل خواهد
شد ،درصورتی که ضمانتخواه به هردلیل جهت ابطال ضمانتنامه به بانک مراجعه نکند و یا
درخواستی مبنی بر تمدید واصل نگردد ،شعبه صادر کننده مکلف است وفق مقررات نسبت به
ابطال ضمانتنامه و خارج کردن آن از سرفصل ضمانتنامه های صادره اقدام نموده و سپرده
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نقدی صدور ضمانتنامه را نیز به حساب واسطه منتقل نماید تا درصورت مراجعه ذی نفع به وی
مسترد گردد.
 -39درمواردی که ضمانتنامه در قبال اخذ توثیق سپرده های سرمایه گذاری (کوتاه
مدت/بلند مدت) صادر می گردد ،به منظور حفظ حقوق و منافع بانک اصلح است قرارداد توثیق
سپرده به صورت رسمی و در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد .درخصوص قراردادهای توثیق
سپرده ای که به صورت عادی و در محل شعبه تنظیم می شوند شعبه مکلف است قرارداد توثیق
را به دقت تکمیل نموده و بالفاصله پس از امضای قرارداد توسط مشتری و بانک ،شماره و
تاریخ تنظیم قرارداد را به صورت دقیق در صدر آن درج و به منظور پرهیز از مشکالت بعدی،
قرارداد توثیق سپرده را با ذکر شمار و تاریخ در حساب انتظامی قراردادها نیز ثبت نمایند.
 -81موجودی حساب هایی که با تنظیم قرارداد توثیق سپرده به نظور تضمین تعهدات مشتریان
تودیع شده اند الزاما می بایست تا سقف قرارداد توثیق سپرده و همزمان با تنظیم قرارداد به نفع
بانک مسدود و مراتب در سوابق حساب مورد نظر به گونه ای درج گردد که کاربرانی که از
سایر شعب نیز به حساب مورد وثیقه مراجعه می کنند از توثیق آن و مسدود بودن آن به نفع
بانک اطالع پیدا نمایند.
 -83چنانچه اصل ضمانتنامه مفقود و مراتب توسط ذینفع یا ضمانتخواه به صورت کتبی به
بانک منعکس گردد ،درصورت تقاضای ذی نفع المثنی با رعایت شرایط زیر صادر خواهد شد:
الف -تکمیل اقرارنامه مفقودی ضمانتنامه طبق نمونه پیوست این دستورالعمل.
ب -اخذ کارمزد معادل کارمزد صدور ضمانتنامه
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نکات قابل توجه در زمان صدور انواع ضمانتنامهها:
 -3در شرایط خاص ،بانک میتواند با رعایت ضوابط و مقررات مربوطـه ،ضـمانتنامـه بـرای
اموری نظیر خدمت نظام وظیفه و جبران ضرر و زیان صادر نماید.
 -8بانک موظف است هر یک از انواع ضمانتنامه را صرفاً در دامنه کاربرد آنها صادر نماید.
 -1استفاده از سایر عناوین ضمانتنامه برای صدور ضمانتنامه تعهـد پرداخـت مطلقـاً ممنـوع
است.
 -4در تمامی مراحل صدور ،تمدید ،اصالح و ابطال ضمانتنامه مراتب در سامانه سپام ثبت
گردد.

نحوه صدور و عمليات حسابداري ضمانتنامههاي ريالي:
مثال :آقای احمدی از شعبه سعدی درخواست صدور ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به
نفع شرکت توانیر به مبلغ  211.111.111ریال برای مدت  1ماه نموده است .شعبه پس از بررسی
با صدور ضمانت نامه در قبال غیرمنقول به ارزش  3.811.111.111ریال و اخذ کارمزد  8درصد
در سال و  31درصد سپرده ضمانتنامه موافقت نموده است .مطلوبست صدور اسناد حسابداری
در هریک از حاالت ذیل:
الف -صدور ضمانتنامه
ب -ذینفع درخواست وجه الضمان را نموده است.
پ -ضمانت نامه طبق ضوابط بدون پرداخت وجه باطل گردیده است.
211.111.111 × %31 = 21.111.111
ریال1.811.111

=

)211.111.111 - 21.111.111( × 8 × 1
3811

211.111.111 – 21.111.111 = 181.111.111
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181.111.111 × %331 = 3.121.111.111
الف-
-3

بدهكار :حساب صندوق /حساب ضمانت خواه

 21.111.111ریال

بستانكار :حساب سپرده ضمانت نامههای ریالی
-8

-1

-4

-3

 21.111.111ریال

بدهكار :حساب صندوق /حساب ضمانت خواه

 1.811.111ریال

بستانكار :حساب کارمزد دریافتی

 1.811.111ریال

بدهكار :حساب انتظامی -وثائق و تضمینات

 3.121.111.111ریال

بستانكار :طرف حساب های انتظامی

 3.121.111.111ریال

بدهكار :حساب صندوق /حساب ضمانت خواه

طبق تعرفه

بستانكار :حساب بستانکاران داخلی -حق ارزیابی

طبق تعرفه

بدهكار :حساب صندوق /حساب ضمانت خواه

 3.121.111ریال

 3.121.111.111 × %1/113 = 3.121.111حق بیمه
بستانكار :حساب بیمه نزد شعبه مرکزی

 111.111ریال

بستانكار :حساب کارمزد بیمه

 118.411ریال
3.121.111 × %82 = 118.411

-1
-1

بدهكار :حساب صندوق /حساب ضمانت خواه

 81.111ریال (دوقطعه تمبرمالیاتی)

بستانكار :حساب تمبر مالیاتی

 81.111ریال

بدهكار :حساب انتظامی تعهدنامه ها

 211.111.111ریال(تعهدنامه نمونه)3331

بستانكار :طرف حساب انتظامی

 211.111.111ریال
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-2

بدهكار :حساب تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامههای ریالی

 211.111.111ریال

بستانكار :حساب تعهدات بانک بابت ضمانت نامههای ریالی

 211.111.111ریال

ب-
-9

-31

-33

-38

بدهكار :حساب سپرده ضمانت نامههای ریالی

 21.111.111ریال

بستانكار :حساب بستانکاران موقت

 21.111.111ریال

بدهكار :حساب بدهکاران بابت ضمانت نامههای پرداخت شده

 181.111.111ریال

بستانكار :حساب بستانکاران موقت

 181.111.111ریال

بدهكار :حساب بستانکاران موقت

 211.111.111ریال

بستانكار :حساب چکهای صادره فروخته شده /حساب ذینفع

 211.111.111ریال

بدهكار :حساب تعهدات بانک بابت ضمانت نامههای ریالی

 211.111.111ریال

بستانكار :حساب تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامههای ریالی

 211.111.111ریال

پ-
-31

-34

-33

-31

بدهكار :حساب سپرده نقدی ضمانت نامههای ریالی

 21.111.111ریال

بستانكار :حساب ضمانت خواه

 21.111.111ریال

بدهكار :حساب تعهدات بانک بابت ضمانت نامههای ریالی  211.111.111ریال
بستانكار :حساب تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامههای ریالی

 211.111.111ریال

بدهكار :طرف حساب انتظامی

 3.121.111.111ریال

بستانكار :حساب انتظامی -وثائق و تضمینات

 3.121.111.111ریال

بدهكار :طرف حساب انتظامی

 211.111.111ریال

بستانكار :حساب انتظامی تعهدنامهها

 211.111.111ریال
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سئواالت بخش بيست و دوم

 -3ضمانتنامه را تعریف نموده ،طرفهای درگیر آن را توضیح دهید.
 -8کاربرد ضمانتنامه و مدت آن را بنویسید.
 -1انواع ضمانتنامه را نام ببرید.
 -4ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده را توضیح دهید.
 -3ضمانتنامه حسن انجام کار را تعریف کنید.
 -1کسور وجهالضمان چیست؟
 -1پنج مورد از وثائق قابل قبول به هنگام صدور ضمانتنامه را بنویسید.
 -2چگونگی تمدید ضمانتنامه را توضیح دهید.
 -9ابطال ضمانتنامه چگونه است؟ موارد ابطال را توضیح دهید.
 -31درصورت ابطال ضمانتنامه قبل از سررسید ،نحوه محاسبه کارمزد چگونه است؟
 -33چهارمورد از نکات قابل توجه در ضمانتنامه را شرح دهید.
 -38شرکت الف از شعبه بازار درخواست صدور ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به نفع
وزارت صنایع و معادن به مدت  1ماه به مبلغ یک میلیارد ( )3.111.111.111ریال نموده
است .شعبه پس از بررسیهای الزم نسبت به صدور ضمانتنامه در مقابل غیرمنقول به
ارزش  3/3میلیارد ریال با کارمزد  %8پس از دریافت  %31مبلغ ضمانتنامه به عنوان وجه
نقد در تاریخ  3124/1/3اقدام مینماید.
مطلوبست :صدور اسناد حسابداری مربوطه و همچنین ابطال ضمانتنامه در سررسید.
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بخش بيست و سوم :اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي
تعریف اعتبار اسنادی داخلی :تعهد قطعی و برگشتناپذیر بانک گشایشکننده مبنی بر
پرداخت وجه کاال و خدمات در قبال دریافت اسناد را به فروشنده /سازنده داخلی کاال و
خدمات ،اعتبار اسنادی داخلی نامیده میشود .اعتبار اسنادی داخلی ریالی یکی از ابزارهای نوین
تسهیالتی است که در کلیه بخش های اقتصادی در قالب عقود جعاله ،مرابحه و استصناع
کاربرد دارد .بدیهی است چنانچه موضوع اعتبار اسنادی داخلی در زمان گشایش آن ،کاالی
موجود یا خدمت باشد ،گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر پایه عقد مرابحه صورت میپذیرد و
درصورتیکه موضوع اعتبار اسنادی داخلی ،کاالیی باشد که در زمان گشایش آن ،نزد ذینفع
موجود نبوده و مستلزم ساخت آن در آینده باشد ،گشایش اعتبار بر پایه عقد استصناع
خواهدبود.
در این قرارداد مفاد  UCP 111به عنوان حکمیت درج و مقررات اینکوترمز به عنوان
شرایط الحاقی در نظر گرفته شده و جزء الینفک آن میباشد .به منظور روشن شدن حدود
وظائف و مسئولیتهای طرفین قراردادها و استفاده از مبانی حقوقی یکنواخت بین مشتریان و
بانکها آخرین مجموعه شرایط بازرگانی بین المللی (اینکوترمز  )8131مالك عمل خواهدبود.
در این قرارداد متقاضی اعتبار متعهد میگردد ،قبل از معامله اسناد ،صددرصد مبلغ اعتبار را نزد
بانک تودیع و در صورت عدم تأمین تمام یا قسمتی از مبلغ اعتبار به همان نسبت جریمه تأخیر
تأدیه ،وفق مقررات مربوط پرداخت نماید.
مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي :یکی از مجموعه مقرراتی است که توسط اتاق بازرگانی
بین المللی  ICCبه منظور تسهیل و یکسان سازی رویههای تجارت بین الملل تدوین شده است.
این مقررات نخستین بار در سال  3911تدوین شد و پس از آن چندین بار اصالح شده که
آخرین آن درسال  8111میالدی بوده و به نشریه  UCP 111معروف است .این مقررات
مشتمل بر  19ماده میباشد و به تشریح وظایف ،مسئولیتها و اختیارات طرفین درگیر در
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اعتبارات اسنادی از جمله خریدار ،فروشنده ،متصدی حمل ،بیمه گر و بانکها میپردازد و در
صورت توافق طرفین حاکم بر قرارداد تجاری خواهدبود.
مقررات اينكوترمز (مخفف عبارت  International Commercial Termsبه مفهوم
اصطالحات بين المللي تجاري) :یکی دیگر از مجموعه مقررات تدوین شده توسط اتاق
بازرگانی بین المللی است و این مقررات حاکم بر قرارداد فروش است و حیطه وظایف و
مسئولیتهای خریدار و فروشنده را در قبال برنامهریزی و اقدام برای حمل کاال (معموالً از طریق
انعقاد قرارداد حمل با متصدی حمل و نقل) ،نقاط انتقال ریسک کاال از فروشنده به خریدار و
نحوه تقسیم هزینههای جابجایی کاال از مبدأ تا مقصد تبیین میکند .اینکوترمز نخستین بار در
سال  3911تدوین شد و همانند  UCPتاکنون چندین بار بازنگری شده که آخرین آن در سال
 8131بوده و به اینکوترمز  8131معروف است.
در نسخه جدید امکاناتی همچون ارتقاء اصول امنیتی حمل بار از طریق جایگزین کردن اسناد
الکترونیکی به جای اسناد فیزیکی و کاغذی فراهم شده است .این مقررات از دو گروه تشکیل
شده است ،گروه اول ( )FCA ،EXW ،DAT ،DAP ،CPI ،CIPو گروه دوم (،CFR
.)FOB ،FAS ،CIF
طرفین درگیر در اعتبارات اسنادی داخلی -ریالی
طرفین درگیر در اعتبارات مذکور عبارتند از -3 :خریدار
 -1فروشنده

 -4بانک طرف فروشنده

 -3موسسه حمل و نقل
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 -8بانک طرف خریدار

جهت تبیین موضوع ،چرخه گردش عملیاتی تسهیالت فوق به صورت ذیل ترسیم میگردد:

فروشنده

عقد قرارداد
خریدار

()3

()4

()3
ابالغ اعتبار

حمل)
اسناد(1
ارائه اسناد

پرداخت وجه

خریدار()9

ارسال اسناد برای

گشایش()8

درخواست

پرداخت وجه اسناد
بانک ابالغ
کننده معامله کننده
اسناد
انواع اعتبارات اسنادي داخلي:

()2
ارسال اسناد
ارسال)1متن اعتبار
(

بانک گشایش
کننده اعتبــار

()1

 -3اعتبارات اسنادی دیداری
 -8اعتبارات اسنادی مدت دار
اعتبارات اسنادي ديداري:
در این نوع اعتبار ،ذینفع (فروشنده کاال) به محض تحویل اسناد به بانک و تطبیق و تائید
اسناد توسط بانک ،وجه آن را دریافت مینماید.
اعتبارات اسنادي مدت دار:
در اعتبار فوق ،به محض ارائه اسناد منطبق با شرایط اعتبار ،بانک طرف خریدار تعهد
مینماید که به موجب آن وجه اسناد را در سررسید مقرر پرداختکند.
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تعيين سررسيد اعتبار اسنادي:
سررسيد اعتبار (تاريخ انقضاي اعتبار اسنادي) :روز بانکی که تا پایان وقت اداری آن  ،ذینفع
اعتباراسنادی می تواند نسبت به ارائه اسناد اقدام نماید.
سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای خرید کاال حداکثر  1ماه و برای سایر موارد حداکثر
32ماه تعیین می شود .تمدید سررسید بیش از مدت تعیین شده پس از کسب مجوز از اداره کل
اعتبارات امکان پذیر خواهد بود.

سررسید اعتبار

خرید کاال

حداکثر  1ماه

(تاریخ انقضای اعتبار اسنادی)

سایر موارد

حداکثر  32ماه

گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدتدار ،برای مدت بیش از  111روز (از زمان معامله اسناد یا
تاریخ حمل) مجاز نمیباشد.
پيش دريافت:
میزان پیشدریافت متناسب با توان و ظرفیت اعتباری متقاضی در اعتبار اسنادی داخلی
دیداری ،حداقل  %31هنگام گشایش اعتبار و در اعتبار اسنادی داخلی مدتدار ،حداقل  %31در
زمان گشایش اعتبار و حداقل  %31به هنگام معامله اسناد الزامی میباشد.
پيش پرداخت:
پرداخت بخشی از وجه اعتبار اسنادداخلی به ذینفع (فروشنده) بهصورت پیشپرداخت ،از
منابع متقاضی(خریدار)صرفاً در مقابل اخذ ضمانتنامه بدون قیدوشرط معتبر بانکی مجازمیباشد.
با قبول تمامی مسئولیت های مترتبه توسط متقاضی پیش پرداخت مزبور می تواند بدون اخذ
ضمانت نامه پیش پرداخت بانکی از ذی نفع  ،صورت پذیرد.
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بخش حقوقي:
 -3اعتباراتاسنادیداخلی ـ ریالی ازعقودالزم بوده وغیرقابلفسخمیباشد مگر باتوافق طرفین
 -8چنانچه پیش پرداخت به فروشنده پرداخت شود ،بانک پرداخت کننده (ابالغ کننده و
معامله کننده) در صورت عدم حمل کاال استرداد اصل پیش پرداخت و خسارت متعلقه
معادل سودسپردههایسرمایهگذاری یکساله را تعهدنموده ودرصورت رد اسنادمعاملهشده
و عدم تطابق آن با شرایط اعتبار ،استرداد اصل وجه پرداختی و خسارت آن نیز تابع نرخ
مذکور (نرخ سود سپرده یکساله) خواهدبود.
 -1هرگونه تاخیر در پرداخت وجه  ،طبق قرارداد منعقده با متقاضی منجر به مطالبه جریمه
تاخیر از سوی شعب گشاینده اعتبار می گردد.
 -4در صورت بروز هرگونه اختالف ،مقررات  UCP 111و اینکوترمز  8131به عنوان
حکم ،قابل استناد خواهدبود.
 -3درصورتی که فروشنده تا سررسید اعتبار اسنادی داخلی به تعهدات خود عمل ننماید ،در
صورت عدم تمدید ،اعتبار مذکور ابطال خواهدشد.
تعيين مبناي عقدي گشايش اعتبار اسنادي داخلي
با توجه به تاکید بانک مرکزی بر تعیین نحوه تامین مالی اعتبار اسنادی داخلی صرفاً در
هنگام گشایش شعب موظفند قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی ضمن انجام مذاکره با
متقاضیان نوع عقد را تعیین و قرارداد مربوطه را از مشتری اخذ نمایند.
تامین مالی
نحوه تامین مالی

موضوع اعتبار اسنادی

نوع عقد

توسط بانک

کاالی ساخته شده /خدمات

مرابحه

(اعطای تسهیالت)

کاالی مستلزم ساخت

استصناع

توسط مشتری

همه موارد

جعاله
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نكته :چنانچه بانک گشایش کننده صرفاً قصد ارائه خدمت به متقاضی در قالب گشایش
اعتبار اسنادی داخلی داشته باشد ( بدون اعطای تسهیالت) ،می تواند صرف نظر از موضوع
اعتبار ،با متقاضی قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی داخلی منعقد نماید .در این صورت،
تأمین مالی متقاضی در هیچ یک از مراحل اعتبار اسنادی داخلی مقدور نمی باشد .در صورت
عدم ایفای تعهدات از جانب متقاضی ،بانک گشایش کننده مجاز به پرداخت وجه اعتبار اسنادی
داخلی از محل منابع وکالتی نبوده و می تواند در صورت درج در قرارداد به صورت شرط ضمن
عقد ،عالوه بر دریافت مبلغ اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی ،وجه التزام تأخیر تأدیه دین ،بر
مبنای نرخ سود عقود غیرمشارکتی بعالوه درصد های مقرر در آیین نامه وصول مطالبات،
متناسب با مبلغ و مدت تأخیر از وی مطالبه نماید.
نكات قابل توجه:
-3

ارائه کارت بازرگانی یا مجوز فعالیت معتبر نظیر پروانه تولید ،جواز کسب و . . .
مرتبط با نوع کاالی مورد سفارش توسط متقاضی الزامی است.

-8

اخذ اطالعات اعتباری متقاضی (اعتبار سنجی) الزامی میباشد.

-1

تغییر شرایط اعتبار درصورت قبولفروشنده به درخواست متقاضی و به تشخیص بانک
عنداللزوم با تأمین پوشش ریسکهای مربوطه بدون حذف اسناد اصلی بالمانع است.

-4

در اسناد اصلی اعتبار میباید نام خریدار ،نام بانک و شماره اعتبار و  . . .درج گردد.

-3

اخذ مدارك مورد نیاز و تکمیل درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و
امضاءفرمهای شرایط عمومی گشایش اعتبار اسنادی توسط مشتری الزامی است.

-1

اخذ اصل بیمهنامه معتبر به نفع بانکملیایران ،شعبه گشایشکننده اعتبار که خطرات
احتمالی آتشسوزی ،زلزله ،سیل را تا تسویه کامل طلب بانک به میزان  381%ارزش
کاالی موضوع اعتبار اسنادی ،پوششدهد.
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 -1ارائه پیش فاکتور به نام خریدار که در آن شماره حساب و نام بانک فروشنده نیز درج
شده باشد .ضمناً الزم است فروشنده قیمت مندرج در پیش فاکتور را با قیمت روز بازار
مطابقت و تائید نماید و همچنین نام تولیدکننده صراحتاً در پروفرما (پیش فاکتور) درج
گردد.
 -2تکمیل و امضاء قرارداد الزماالجرا توسط خریدار مبنی بر مالکیت بانک نسبت به کاال تا
تسویه نهایی
 -9تنزیل اسناد اعتبار داخلی مدت دار پس از اخذ مجوز اداره کل اعتبارات  ،صرفاً در قالب
عقد خرید دین و همچنین منوط به اخذ شماره درخواست منحصر به فرد از سامانه پیام
رسان الکترونیکی مالی (سپام) می باشد.

کارمزد:
نرخ کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی ،بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ
گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی) و مبلغ اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده یا
بهای تمام شده کاال /خدمت ،پس از کسر پیش دریافت حداکثر یک در هزار برای سه ماه اول
یا کسر سه ماه ،و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین می گردد .در هر صورت
بانک می تواند حداقل مبلغ  311.111ریال مطالبه نماید.
در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار ،حداکثر دو درصد مبلغ اسناد پس از کسر پیش دریافت و
میان دریافت  ،به صورت سالیانه از تاریخ ارائه اسناد مطابق تا تاریخ سررسید پرداخت دریافت
می گردد.
چنانچه پیام ابالغ گشایش /اصالح اعتبار اسنادی داخلی ریالی به ذی نفع از طریق بانک
دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد ،بانک ابالغ کننده می تواند حداکثر
 811.111ریال بابت پیام ابالغ/گشایش/اصالح اعتبار اسنادی داخلی دریافت نماید.
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بانک گشایش کننده می تواند بابت پذیرش پرداخت (بررسی اسناد) حداکثر نیم در هزار بر
مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت (بررسی اسناد) ،حداکثر نیم در هزار بر
مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت (بررسی اسناد) مطالبه نماید.

گشايش اعتبار و ابالغ به بانك طرف فروشنده:
 -3اخذ و کنترل مفاد درخواست متقاضی(خریدار) و مطابقت آن با پیش فاکتور و بیمه نامه
 -8مبلغ پیش دریافت از حساب مشتری برداشت و به حساب پیش دریافت اعتبارات
اسنادی داخلی -ریالی واریز شود.
 -1اخذ کارمزد وبه حساب کارمزد اعتبارات اسنادی داخلی -ریالی واریز شود
 -4ابطال تمبر مالیاتی طبق تعرفه به قراردادهای جعاله ،مرابحه و استصناع  ،قرارداد الزم
االجرا و فرم تقاضای گشایش اعتبار اسنادی.
 -3صدور سند انتظامی قراردادها
 -1پس از اخذ مدارك و مستندات ،وثائق و تضمینات مربوطه و تکمیل پرونده اعتباری
نسبت به صدور پیام  199در سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام) جهت اخذ
شماره منحصر به فرد اقدام می گردد .پس از اخذ شماره منحصر به فرد ،شعب نسبت به
ثبت گشایش اعتبار اسنادی داخلی از طریق صدور پیام  111در سامانه پیام رسانی
الکترونیکی مالی (سپام) و همچنین صدور اسناد حسابداری مربوطه اقدام می نماید .ضمناً
درج شماره و تاریخ بیمه نامه و نام و آدرس شرکت بیمه گر در متن اعتبار و اسناد
رسیده الزامی است.
 -1حداقل اسنادموردنیاز جهت معامله و پرداخت اسناد که در شرایط اعتبار لحاظ میشود:
الف) سیاهه فروش کاال یا صورت وضعیت/صورتحساب خدمت که در آن نام
فروشنده و مطابقت کاال با پیش فاکتور و قرارداد فروش و همچنین مطابقت قیمت کاال
با قیمتهای روز بازار تائید شده باشد و اخذ تعهدنامه مبنی بر اینکه کاالهای فروخته شده
بشرح مندرج در سیاهه دقیقاً همان کاالی موردنظر خریدار موضوع پیش فاکتور اولیه
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شماره  . . . . . .مورخ  . . . . . . .و تغییرات بعدی آن بوده و قیمت آن عیناً قیمت روز
بازار میباشد و توافق دیگری خارج از این قرارداد با خریدار صورت نگرفته است
(تعهدنامه واقعی بودن معامله پایه).
ب) بارنامه یا راهنامه یا قبض انبار یا رسید ساده) (Simple Receiptاز متصدی حمل یا
سند حمل داخلی با کامیون که توسط یکی از شرکتهای حمل و نقل مجاز داخلی به نام بانک
صادرشده باشد و نشانگر حمل کاال به مقصدبوده وعنداللزوم بنابر شرایط اعتبارتحویل آن به
یکی از انبارهای عمومی یا خصوصی موردقبول بانک با درج آدرس کامل باشد و هنگام
گشایش اعتبار نام انبار تحویل کاال و محل و نشانی دقیق آن باید مشخص گردد.
تذکر :قبض انبار صادره ،که در هنگام گشایش اعتبار از آن نام برده شده و مورد تائید شعبه
باشد باید در دو نسخه بنام بانک و حاوی تاریخ صدور ،وزن ،تعداد و جنس (نوع کاال)
صادرگردد و در آن تاکید شده باشد که کاال فقط با مجوز بانک از انبار خارج میشود.
ج) گواهی بازرسی کاال توسط شرکتهای بازرسی مستقل و معتبری که در فهرست
شرکتهای بازرسی مجاز بانک مرکزی قرار دارند ،صادر و ذینفع اعتبار اسناد داخلی موظف
است این سند را بههمراه سایر مدارك موردنیاز ازجمله سیاهه تجاری و سند حمل به بانک
ارائه نماید.
پرداخت وجه اعتبار اسنادی داخلی ،صرفاً در قبال ارائه مدارك مورداشاره و مطابق با شرایط
اعتبار امکانپذیر میباشد.
 -2تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی
 -9اخذ استعالم و اعتبارسنجی متقاضی

مقطع ارائه و معامله اسناد:
 -3بانک گشایش کننده پس از دریافت اسناد می بایستی حداکثر ظرف مهلت  3روز
بانکی پس از روز ارائه ،اسناد را بررسی و در صورت مطابقت با شرایط اعتبار اسنادی
داخلی گشایش شده و دستورالعمل اعتبارات اسنادی داخلی وجه اسناد را پرداخت یا
411

نسبت به صدور سند تعهد پرداخت مدتدار اقدام نماید .چنانچه بانک گشایش کننده
تشخیص دهد اسناد دارای مغایرت می باشد باید مراتب را بطور کتبی ظرف مهلت مزبور
از طریق بانک تعیین شده به اطالع ذینفع برساند .همچنین می بایست به محض بررسی
اسناد و احراز مطابقت/مغایرت آن ،مراتب را با صدور "نامه ابالغیه"طبق نمونه مربوطه
به متقاضی اعتبار جهت تأمین تتمه وجه اعتبار تحت اعتبار اسنادی دیداری یا میان
دریافت اعتبار اسنادی مدت دار ابالغ نماید.
 -8بانک معاملهکننده پس از دریافت اسنادحمل و در صورت مطابقت اسناد با شرایط اعتبار
نسبت به پرداخت و مطالبه وجه وفق شرایط که در متن اعتبار درج گردیده است اقدام و به
فروشنده پرداخت مینماید .اسناد حمل میباید طبق شرایط اعتبار به بانک بازکننده ارسال گردد.
ارائه اسناد مطابق :عبارت از ارائه اسناد ،منطبق با شرایط اعتبار اسنادی داخلی
گشایش شده  ،مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی و دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی
می باشد .همچنین اسناد ارائه شده نباید با هم مغایرت داشته باشند .بعنوان مثال شماره
فاکتور در کلیه اسناد یکسان باشد.

ابالغ اسناد حمل به خريدار:
 -3بانک بازکننده پس از دریافت اسناد حمل مطابق با شرایط اعتبار ضمن ایجاد حساب
انتظامی «اسناد رسیده تحت اعتبارات اسنادی داخلی -ریالی» و برگشت حساب تعهدات
مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی -ریالی اقدام و بر اساس شرایط اعتبار در صورتیکه
متقاضی قسمتی از وجه اسناد را تودیع ننموده باشد از محل حساب «بدهکاران بابت
اعتبارات اسنادی داخلی -ریالی» پرداخت و طبق توافقات بعمل آمده و به استناد
تضمینات و وثائق مأخوذه نسبت به وصول مانده وجه اقدام مینماید.
 -8یک نسخه از ابالغیه وصول اسناد حمل مستقیماً به شرکت بیمه ارسال میشود.
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واريز اسناد حمل:
 -3پس از اخذ باقیمانده وجه اسناد حمل از خریدار و تسویه کامل آن ،اسناد حمل
ظهرنویسی و به همراه دیگر اسناد دریافتی به خریدار طبق ضوابط تحویل میگردد.
 -8حساب انتظامی اسناد رسیده تحت اعتبارات اسنادی داخلی -ریالی برگشت میشود.
 -1واریز و تسویه اسناد حمل مغایر با شرایط اعتبار منوط به قبولی خریدار و بانک
(برحسب مورد) و برداشت باقیمانده وجه اسناد است.

صدور اسناد حسابداري:
مثال :شرکتی درخواست گشایش اعتبار اسنادی در تاریخ  91/1/81به شعبه مرکزی ارائه
نموده است.
پیش دریافت  31.111.111:ریال

مبلغ اعتبار اسنادی  311.111.111 :ریال
وثیقه :غیر منقول  91.111.111ریال

در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی ،براساس مفاد ماده (« )1ضوابط ناظر بر تعرفه های
بانکی اعتبار اسنادی داخلی -ریالی» ،کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی محاسبه و با توجه به
اینکه در این مقطع شرایط تحقق درآمد مزبور کامل نشده است ،در صورت دریافت وجه،
رویداد مالی یادشده به شرح ذیل در حسابها ثبت می گردد .برای سررسید گشایش اعتبار
اسنادی تا  1ماه یا کمتر از آن کارمزد گشایش معادل  3در هزار می باشد و در صورتی که
سررسید اعتبار اسنادی بیش از  1ماه باشد برای هر ماه 1.3در هزار اضافه می گردد .حداقل
کارمزد 311.111ریال می باشد .کارمزد گشایش پس از کسر پیش دریافت مأخوذه قابل
محاسبه خواهد بود.
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بعنوان مثال تاریخ گشایش 91/1/81 :سررسید  3ماهه
3
1.3
1.3
( ∗ 91.111.111
+
+
) = 321.111
3111 3111 3111
با توجه به اینکه کارمزد محاسبه شده کمتر از حداقل تعیین شده می باشد 311.111ریال
دریافت میشود.
به عنوان مثال تعداد  8فقره تمبر مالیاتی (هر فقره 31.111ریال) روی فرمها ابطال می شود.
بدهكار :صندوق  /حساب متقاضی

 31.381.111ریال

بستانكار:پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی(دولتی/غیردولتی)  31.111.111ریال
بستانكار :سود و کارمزدسالهای آینده – کارمزد گشایش اعتبار اسنادی  311.111ریال
بستانكار :تمبر مالیاتی

 81.111ریال

تبصره  -3چنانچه تاریخ گشایش اعتبار اسنادی داخلی در یک دوره مالی و سررسید آن در
دوره دیگری باشد ،بانک گشایش کننده باید در مقطع تهیه صورت های مالی ثبت حسابداری
الزم را در خصوص تعدیل درآمد کارمزد گشایش در دفاتر خود بابت مدت زمان سپری شده از
گشایش اعتبار اسنادی اعمال نماید.
تبصره  -1در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی ،بانک گشایش کننده
موظف است حسب مورد ،مبلغ کارمزد گشایش را متناسب با مدت و مبلغ اصالحی ،تعدیل
نماید.
تبصره  -1در اعتبار اسنادی داخلی مدت دار ،حداکثر دو درصد ( )% 8مبلغ اسناد پس از
کسر پیش دریافت و میان دریافت  ،به صورت سالیانه از تاریخ ارائه اسناد مطابق تا تاریخ
سررسید پرداخت  ،به مبلغ کارمزد مزبور اضافه می گردد.
 -8ثبت انتظامی وثایق و قراردادها:
بدهكار :حسابهای انتظامی -وثایق اعتبار اسنادی داخلی -ریالی

 91.111.111ریال

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

 91.111.111ریال
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تعداد برگ های اوراق بهادار و قطعه های اشیاء قیمتی اخذ شده بعنوان وثایق و تضمینات به
ازای هر برگ و یا قطعه ،یک ریال به شرح ذیل در حسابها ثبت می شود:
بدهكار :حسابهای انتظامی -برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال

ثبت های حسابداری انعقاد قرارداد با متقاضی:
بدهكار :حسابهای انتظامی -قرارداد جعاله اعتبار اسنادی داخلی -ریالی

یک ریال

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

یک ریال

 -1ثبت حسابداری ورود تعهد گشایش اعتبار اسنادی داخلی:
بابت تعهدات بانک گشایش کننده به ذینفع ،سند حسابداری زیر به مبلغ اعتبار اسنادی داخلی
گشایش شده صادر می گردد:
بدهكار :حساب طرف تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی بازشده

 311.111.111ریال

بستانكار :حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی بازشده -دیداری/مدت دار

 311.111.111ریال

از آنجایی که در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی ،متقاضی نیز درخصوص تأمین مبلغ
اعتبار اسنادی گشایش شده ،در قبال بانک گشایش کننده متعهد می گردد لذا تعهدات وی به
مبلغ اعتبار اسنادی داخلی گشایش شده پس از کسر پیش دریافت ماخوذه از متقاضی به شرح
ذیل ثبت می شود:
بدهكار :تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی -ریالی

91.111.111ریال

بستانكار :طرف تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی -ریالی

91.111.111ریال

ثبتهای مورد نیاز در هنگام معامله اسناد در بانک گشایش کننده:
 -3ورود انتظامی اسناد
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به محض وصول اسناد( :بعنوان مثال کل مبلغ اعتبار اسنادی در یک پارت اسناد ارائه میشود)
بد :حساب های انتظامی -اسناد واصله اعتبار اسنادی داخلی –ریالی 311.111.111ریال
بس :طرف حسابهای انتظامی

311.111.111ریال

ثبت تعداد برگ های اسناد واصله :
بدهكار :حسابهای انتظامی -اسناد واصله اعتبار اسنادی داخلی  -ریالی

به ازای هر برگ یک ریال

بستانكار :طرف حسابهای انتظامی

به ازای هر برگ یک ریال

تبصره:چنان چه پس از بررسی اسناد ارائه شده از سوی ذینفع  ،مشخص گردد اسناد مزبور
مغایر بوده و به ذینفع عودت شود ثبت های حسابداری فوق عیناً برگشت می شود.
 -8ثبت حسابداری محاسبه و مطالبه کارمزد بررسی اسناد یا پذیرش پرداخت:
نیم درهزار نسبت به مبلغ اسناد کارمزد بررسی اسناد:
1.3
∗ 311.111.111 = 31.111
3111
بدهكار :صندوق  /حساب متقاضی

 31.111ریال

بستانكار :حساب کارمزد دریافتی

 31.111ریال

 -1پس از ارائه اسناد مطابق کارمزد گشایش تحقق یافته محسوب می شود:
بدهكار :سود و کارمزدسالهای آینده – کارمزد گشایش اعتبار اسنادی

 311.111ریال

بستانكار :کارمزد دریافتی

 311.111ریال

-4خروج تعهد:
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چنان چه اسناد ارائه شده از سوی ذینفع ،پس از بررسی حسب ضوابط بررسی اسناد ،مطابق
باشد و یا در صورت مغایرت در اسناد ،متقاضی مغایرت را قبول نماید بانک گشایش کننده باید
ثبت های حسابداری زیر را در دفاتر خود اعمال نماید.
ثبت سند برگشت تعهدات بانک نسبت به ذینفع :
بدهكار :حساب تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده -دیداری  /مدت دار

 311.111.111ریال

بس :حساب طرف تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده

 311.111.111ریال

ثبت سند برگشت تعهدات مشتریان در قبال بانک گشایش کننده :
بدهكار :طرف تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی

 91.111.111ریال

بستانكار :تعتهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی

 91.111.111ریال

ثبت حسابداری پرداخت به ذینفع:
 -3اعتبار اسنادی داخلی دیداری
در صورت کسری وجه تامین شده توسط متقاضی وجه مزبور از سرفصل بدهکاران بابت
اعتبارات اسنادی داخلی پرداخت شده تامین می شود.
بعنوان مثال چنانچه در مقطع معامله اسناد مبلغ  21.111.111ریال توسط متقاضی تامین و
بحساب پیش دریافت واریز شود پس از لحاظ نمودن مبلغ  31.111.111ریال پیش دریافت
ماخوذه در هنگام گشایش ،ثبت های زیر صورت می پذیرد :
بدهكار :صندوق یا حساب متقاضی

 21.111.111ریال

بستانكار:پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی(دولتی/غیردولتی)

 21.111.111ریال

بدهكار:بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی داخلی پرداخت شده

 1.111.111ریال

بدهكار :پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی  91.111.111ریال
بستانكار:حساب ذینفع /حساب انواع چک های بانکی فروخته شده
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 311.111.111ریال

 -8اعتبار اسنادی داخلی مدتدار
هنگام معامله اسناد(بمبلغ 311.111.111ریال):
اخذ میان دریافت از متقاضی به عنوان مثال به میزان : % 31
بدهكار :صندوق یا حساب متقاضی

31.111.111ریال

بستانكار:پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی /غیردولتی) 31.111.111ریال
محاسبه کارمزد تعهد  % 8در سال پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت:
بعنوان مثال سررسید پرداخت اعتبار اسنادی مدتدار 1ماهه

= 211.111

1
38

∗

8
311

∗ 21.111.111

بدهكار :صندوق  /حساب متقاضی

 211.111ریال

بستانكار :حساب کارمزد دریافتی

 211.111ریال

ثبت حسابداری صدور سند تعهد پراخت با میان دریافت : % 31
بدهكار:بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ریال (دولتی  /غیر دولتی)

 21.111.111ریال

بدهكار:پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی (دولتی  /غیر دولتی)

 81.111.111ریال

بستانكار:بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی و بروات ریالی مدت دار(دولتی /غیر دولتی)  311.111.111ریال
تبصره:در صورت استنکاف متقاضی از پرداخت میان دریافت به بانک گشایش کننده،
بانک مزبور موظف می باشد در مقطع تهیه صورت های مالی وجه التزام تاخیر تادیه دین متعلقه
را محاسبه و به شرح زیر در حساب ها ثبت نماید:
بدهكار :وجه التزام دریافتنی -اعتبار اسنادی داخلی ریالی

به میزان وجه التزام تاخیر دین متعلقه

بستانكار :وجه التزام دریافتی از محل سایر مطالبات بانک

به میزان وجه التزام تاخیر دین متعلقه

هنگام سررسید پرداخت:
هم زمان با پرداخت وجه به ذینفع و تسویه حساب  ،ثبت زیر صورت می پذیرد:
418

بدهكار :حساب بدهی بانک بابت پذیرش اسناد

 311.111.111ریال

اعتبارات اسنادی و بروات ریالی مدت دار( دولتی  /غیر دولتی)
بس :حساب ذینفع  /حساب انواع چک های بانکی فروخته شده  311.111.111ریال
در صورت کسری وجه تامین شده توسط متقاضی وجه مزبور از سرفصل بدهکاران بابت
اعتبارات اسنادی داخلی پرداخت شده تامین می شود .بعنوان مثال چنانچه در مقطع سررسید
پرداخت مبلغ 11.111.111ریال توسط متقاضی تامین و بحساب پیش دریافت واریز شود پس از
لحاظ نمودن مبلغ پیش دریافت و میان دریافت ماخوذه ثبت زیر صورت می پذیرد :
به مبلغ اسناد ارائه شده پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت ماخوذه از متقاضی :
بدهكار :صندوق یا حساب متقاضی

 11.111.111ریال

بستانكار :پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی  11.111.111ریال
بدهكار:بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی داخلی پرداخت شده

 1.111.111ریال

بدهكار :پیش دریافت از مشتریان بابت اعتبارات اسنادی داخلی 11.111.111ریال
بستانكار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار به ریال

21.111.111ریال

 دریافت وجه از متقاضی و تسویه بدهی:چنانچه متقاضی در هنگام معامله اسناد اعتبار اسنادی دیداری و یا سررسید پرداخت اعتبار
اسنادی مدتدار از پرداخت وجه خودداری نموده  ،لیکن پس از مدتی نسبت به پرداخت وجه
اقدام نماید ثبت های زیر جهت تسویه بدهی انجام می پذیرد:
بدهكار :صندوق یا حساب متقاضی

 1.111.111ریال

بستانكار :بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی داخلی پرداخت شده

 1.111.111ریال

بستانكار :وجه التزام دریافتنی -اعتبار اسنادی داخلی ریالی

به میزان وجه التزام تاخیر دین متعلقه
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تسویه قرارداد جعاله:
خروج انتظامی قرارداد پس از تسویه کامل قرارداد جعاله:
بدهكار :طرف حسابهای انتظامی

به مبلغ یک ریال

بس :حسابهای انتظامی – قراردادهای جعاله اعتبار اسنادی داخلی – ریالی

به مبلغ یک ریال

 خروج انتظامی وثایق و قراردادها:بدهكار :طرف حسابهای انتظامی

91.111.111ریال

بستانكار :حسابهای انتظامی -وثایق اعتبار اسنادی داخلی -ریالی

91.111.111ریال

تعداد برگ های اوراق بهادار و قطعه های اشیاء قیمتی اخذ شده بعنوان وثایق و تضمینات به
ازای هر برگ و یا قطعه ،یک ریال به شرح ذیل در حسابها ثبت می شود:
بدهكار :طرف حسابهای انتظامی

به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال

بس :حسابهای انتظامی -برگهای اوراق بهادار و اشیاء قیمتی به ازای هر برگ و یا قطعه یک ریال
ثبتهای حسابداری اصالح اعتبار اسنادی داخلی:چنانچه اعتبار اسنادی داخلی اصالح گردد  ،به عنوان مثال ؛ سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی
داخلی تغییر یابد ،بانک باید ثبتهای حسابداری تعدیل وثایق  ،کارمزد و تعهدات را به شرح
مندرج در این دستورالعمل اعمال نمایند.
ثبتهای حسابداری درخواست ابطال یا انقضای مدت اعتبار اسنادی داخلی و عدم ارائه اسنادمطابق از سوی ذینفع:
در صورتی که قبل از سررسید  ،اعتبار اسنادی داخلی ابطال گردد و یا مدت اعتبار اسنادی
داخلی به اتمام رسیده باشد و در طی این مدت  ،ذینفع اسناد مطابق را ارائه ننموده باشد بانک
باید ثبتهای حسابداری مربوط به برگشت پیش دریافت  ،تعهدات  ،وثایق  ،قراردادها و  ...را در
دفاتر خود اعمال نماید .همچنین بانک گشایش کننده موظف میباشد مبلغ کارمزد گشایش
اعتبار اسناد داخلی را پس از کسر حداکثر  % 91به عنوان جبران هزینههای عملیاتی بانک  ،به
متقاضی عودت دهد.
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بدهكار :سود و کارمزد سالهای آینده – کارمزد گشایش اعتبار اسنادی داخلی

به مبلغ مانده حساب

بستانكار :صندوق  /حساب متقاضی

به مبلغ برگشت شده به متقاضی

بستانكار :حساب کارمزد دریافتی

به میزان جبران هزینه های عملیاتی
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سئواالت بخش بيستوسوم

 -3اعتبار اسنادی داخلی را تعریف و طرفهای درگیر آن را توضیح دهید.
 UCP 111 -8و اینکوترمز را توضیح دهید.
 -1درحال حاضر حداقل مبلغ گشایش اعتبارات اسنادی داخلی چه میزان است؟
 -4انواع اعتبارات اسنادی داخلی را بنویسید.
 -3اعتباراسنادی مدتدار چیست؟
 -1اعتبار اسنادی دیداری را توضیح دهید.
 -1حداقل پیشدریافت در اعتبار اسنادی داخلی چه میزان است؟
 -2حداکثر مدت اعتبار اسنادی داخلی را بنویسید.
 -9درصورت عدم تامین وجه اعتبار در سررسید توسط خریدار وظیفه واحدها چیست؟
 -31چهارمورد از نکات قابل توجه در گشایش اعتبار اسنادی داخلی را بنویسید.
 -33آقای اصغری به شعبه فردوسی مراجعه و با ارائه پیش فاکتور از شرکت الف به مبلغ
 8.111.111.111ریال درخواست گشایش اعتباراسنادی نموده است .شعبه پس از تکمیل
پرونده و رعایت دستورالعملهای اجرایی طبق شرایط زیر اقدام به گشایش اعتبار مذکور
نموده است:
ـ مدت اعتبار اسنادی داخلی

 4ماه

ـ پیشدریافت از خریدار(متقاضی)

%81

ـ نوع اعتباراسنادی

دیداری

ـ وثائق و تضمینات :غیرمنقول بهارزش  3.311.111.111ریال وکسری آن سفتهبامارژ %11

مطلوبست :صدور اسناد حسابداری کلیه مراحل گشایش اعتبار و محاسبه و اخذ
کارمزدهای مربوطه
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بخش بيستوچهارم :وجوه اداره شده
تعريف:
وجوه اداره شده اعتباراتی است که طی قراردادهای منعقدشده با بانکهای عامل در اختیار آنها
قرارمیگیرد تا با نظارت دولت برای سرمایهگذاری در جهت اهداف قوانین برنامههای توسعه و
بودجه به صورت تسهیالت در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی قراردهند.
واگذارنده اعتبار :دستگاه اجرایی(ملی یا استانی) است که با عقد قرارداد با بانک عامل
اعتبارات الزم را در اختیار بانک قرار میدهد.
بانك عامل :بانک یا موسسات اعتباری است که به حکم قانون یا با مجوز بانک مرکزی
ج.ا.ا تأسیس شده و طرف قرارداد واگذارنده اعتبار است.
واگذارنده اعتبار موظفاست طبق مفاد موافقتنامه مبادلهشده با سازمانمدیریتوبرنامهریزی
کشور و بر اساس قرارداد منعقدشده با بانک عامل ،اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده را در
اختیار بانک عامل قراردهد .ذیحساب دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است وجوه پرداختی به
بانک عامل را به سرفصل حساب هزینه قطعی منظور نماید.
بانک موظف است سود حاصل از وجوه مذکور و مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط
تسهیالت موضوع این آئیننامه را به حساب خاصی که توسط خزانه داری کل افتتاح میگردد،
واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد .معادل وجوه واریزی به حساب
خزانه از محل اعتبارات مربوط در قوانین بودجه سنواتی در قالب وجوه اداره شده در اختیار
دستگاههای اجرایی ذیربط قرار میگیرد.
بانک عامل و واگذارنده اعتبار موظف هستند حسابهای مربوط به وجوه اداره شده را به
صورتی نگهداری کنند که در هر زمان اطالعات مربوط به مصرف آن به تفکیک اصل و سود
تسهیالت اعطاء شده و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده مصرف شده قابل تحصیل باشند.
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کاربرد:
به منظور اجرای طرحهای مورد نیاز و اشتغالزایی خصوصاً در مناطق محروم ،دولت ساالنه
بودجهای تحت عنوان وجوه اداره شده از طریق وزارتخانه مربوطه در اختیار بانک عامل طبق
قرارداد فی مابین قرار میدهد و قسمتی از بودجه طرح نیز از طریق بانک عامل از منابع داخلی
بانک تأمین میشود.
بانک عامل وجوه دریافتی از دولت را نزد تعدادی از واحدهای خود که توسط اداره کل
اعتبارات تعیین میگردند متمرکز مینماید( .شعب اصلی)

وجوه اداره شده توسط ساير شعب:
الزم به ذکر است در پارهای از موارد ،چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی معرفی شده از جانب
واگذارنده اعتبار ،عملیات بانکی خود را نزد سایر شعب(غیر از شعبه اصلی) متمرکز نموده
باشند ،بنا به درخواست مشتری ،شعب اصلی مجاز میباشند وجوه اداره شده تخصیص یافته را به
آن شعب انتقال دهند(.شعب عامل)

نحوه محاسبه و اخذ کارمزد:
کارمزد وجوه اداره شده موضوع قراردادهای عاملیت ،منعقدشده بین بانک و دستگاههای
اجرایی واگذارنده اعتبار ،معادل  %3مبالغ مذکور میباشد که در ابتدای اعطای وجوه مزبور و نیز
در سالروزهای بعدی به نسبت مانده و مدت از گیرنده وجوه دریافت میشود .از این مبلغ 13%
آن برای شعبه اصلی و  83%مابقی مربوط به شعب عامل(درصورت وجود) میباشد.
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نحوه ثبت عمليات حسابداري:
 -3هنگام دریافت وجه توسط شعبه اصلی(از واگذارنده اعتبار)
بدهكار :حساب صندوق /جاری واگذارنده اعتبار

(کد )81311313

بستانكار :وجوه اداره شده -مصرف نشده(وزارت ) . . .

(کد )88911413

بابت دریافت وجوه از سازمان مربوطه که بالفاصله نسبت به صدور اسناد زیرخط دارائی
اقدام میگردد.
 -8صدور اسناد زیر خط دارایی
بدهكار :حساب وجوه اداره شده -مصرف نشده(زیر خط)

(کد )13111413

بستانكار :حساب وجوه اداره شده(زیر خط)

(کد )13311313

 -1هنگام اعطای تسهیالت از محل وجوه اداره شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی
بدهكار :حساب وجوه اداره شده -مصرف نشده (وزارت )...

(کد )88911413

بستانكار :حساب صندوق /جاری /حساب مشتری حقیقی یاحقوقی (کد )81311313
-4
بدهكار :حسابتسهیالتاعطایی ازمحل وجوه اداره شده (وزارت )...

(کد )13311313

بستانكار :حساب وجوه اداره شده مصرف نشده (زیر خط)

(کد )13111413

بدهكار :حسابتسهیالتاعطایی ازمحل وجوه اداره شده

(کد) 13311313

بستانكار :سود سالهای آینده وجوه اداره شده

(کد )13111313

 -3هنگام دریافت اقساط یا تسویه تسهیالت اعطایی
بدهكار :حساب صندوق /جاری مشتری

(کد )81311313

بستانكار :حساب بستانکاران موقت سهم سود صاحب وجوه اداره شده(کد )81418811
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بدهكار :حساب بستانکاران موقت سهم سود صاحب وجوه اداره شده (کد )81418811
بستانكار :حساب وجوه اداره شده مصرف نشده(باالی خط)

(کد )88911313

بابت اصل مستتر در مبلغ وصولی
بدهكار :حساب وجوه اداره شده (زیر خط)

(کد )13311313

بستانكار :وجوه اداره شده (زیر خط)

(کد )13111413

بدهكار :حساب وجوه اداره شده مصرف نشده (زیر خط)

(کد )13111413

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی از محل وجوه اداره شده

(کد )13311313

(بابت اصل مستتر در مبلغ وصولی)
بدهكار :حساب سود سالهای آینده وجوه اداره شده

(کد )13111313

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی از محل وجوه اداره شده

(کد )13311313

(بابت سود مستتر در مبلغ وصولی)
بدیهی است در هنگام واریز اقساط ،مبلغی به عنوان سود مستتر در بستانکاران موقت ،سهم
سود صاحب وجوه باقی میماند 1و الزم است در پایان هر ماه مبالغ مربوط به اقساط دریافتی
ناشی از تسهیالت اعطائی از محل کلیه وجوه اداره شده(موضوع قوانین برنامه و بودجه) و سود
دریافتی از آنها را به تفکیک اصل و سود و به تفکیک عناوین وجوه اداره شده(شامل -3 :نوع
تبصره  -8نام بند مربوط به آن تبصره  -1سال تبصره  -4نام واگذارنده اعتبار  -3نام بخشی
که تسهیالت موضوع قرارداد در آن بخش اعطا میگردد) به حساب شماره  81/111تحت عنوان
تمرکز وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیالت اعطایی از محل اعتبارات وجوه اداره شده و
سود حاصل از وجوه مذکور بنام خزانه نزد اداره معامالت ریالی بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران واریز نمایند.
3

موضوع بخشنامه شماره  3111/11مورخ  3121/1/82اداره کل اعتبارات
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بدهكار :حساب وجوه اداره شده(باالی خط)

(کد )88911313

بستانكار :حساب  111/81بانک مرکزی به میزان اصل قسط دریافتی (کد )38311318
بدهكار :حساب بستانکاران موقت سهم سود صاحب وجوه اداره شده (کد )81418811
بستانكار :حساب  111/81بانک مرکزی به میزان سود مستتر در قسط دریافتی
-1
بدهكار :حساب وجوه اداره شده مصرف نشده

(کد )13111413

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی از محل وجوه اداره شده

(کد )13311313

 -1هنگام پرداخت موجودی از حساب وجوه اداره شده
بدهكار :حساب وجوه اداره شده مصرف نشده

(کد )88911413

بستانكار :حساب صندوق /جاری واگذارنده اعتبار

(کد )81311313

-2
بدهكار :حساب وجوه اداره شده

(کد )13311313

بستانكار :حساب وجوه اداره شده -مصرف نشده

(کد )13111413
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سئواالت بخش بيستوچهارم

 -3وجوه اداره شده را تعریف کنید و طرفهای درگیر در آن را نام ببرید.
 -8کاربرد وجوه اداره شده را شرح دهید.
 -1نحوه محاسبه کارمزد و اخذ آن را در وجوه اداره شده بنویسید.
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بخش بيستوپنجم :بررسي طرحها
تعريف طرح :
طرح یا پروژه عبارت است از مجموعه عوامل و اجزا و برنامههای اجرایی زمان بندی شده
برای تأسیس یک واحد تولیدی (صنعتی ،معدنی ،کشاورزی ،ساختمانی) و خدماتی با بودجهای
الزم به منظور تولید کاال و یا ارائه خدمات مشخص در جهت تأمین قسمتی از نیاز جامعه
(تقاضا) و افزایش سطح تولید و ارائه خدمات و نهایتاً توسعه اقتصادیکشور

مراحل اجرايي بررسي طرح :
به منظور حفظ منافع بانک و حصول اطمینان از اجرای صحیح طرح و سودآور بودن آن و
برگشت سرمایه و سود موردنظر در مدت مقرر ،ضرورتاً بایستی در امر بررسی و نظارت بر
اجرای طرحها دقت کافی معمول گردد .لذا طرحها از نظر اقتصادی ،فنی و مالی بررسی

میشود.
اطالعات و مدارك مورد نياز براي بررسي طرح :

به منظور بررسی طرح حسب مورد ،نیاز به مدارك و اطالعات زیر میباشد:
 -3تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها
 -8روزنامه رسمی
 -1اسامی سهامداران و تعداد سهام متعلق به هریک از آنها
 -4مدارك مربوط به تخصص و تجربه مدیران اجرایی طرح
 -3تصویر موافقت اصولی یا جواز تأسیس که مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد.

 -1طرح تفصیلی(شامل بررسیهای اقتصادی ،فنی و مالی)
 -1پروفرمای ماشین آالت خارجی و پیش فاکتور ماشین آالت داخلی
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 -2مدارك مربوط به تخصیص ارز ماشین آالت و تجهیزات وارداتی
 -9قرارداد دانش فنی و همکاریهای فنی
 -31تصویر مدارك مربوط به سند مالکیت یا قرارداد واگذاری زمین محل اجرای طرح
 -33نقشههای اجرایی ساختمان و تأسیسات و نقشه کلی استقرار ساختمانهای طرح
 -38قراردادهای منعقده با پیمانکاران ساختمان و تأسیسات محل اجرای طرح
 -31نقشه استقرار ماشین آالت طرح
 -34مجوزهای مربوط به برق ،آب ،گاز ،تلفن و محیط زیست و سایر مجوزهای الزم
جهت اجرای طرح
 -33اخذ اطالعاتی که جهت بررسی طرح ضروری میباشد.

مفاهيم مورد نياز در بررسي طرح :
الف -موافقت اصولي:
مجوزی است که بعد از تأیید طرح توسط وزارتخانه یا ادارات کل وابسته به آنها در مراکز
استانها صادر میشود و به موجب آن متقاضی میتواند در زمان مقرر نسبت به ایجاد واحد
تولیدی موردنظر با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید و معموالً در آن نکات ذیل قید شده است:
 -3نام مجری طرح
 -8محل اجرا (استان -شهرستان)
 -1نوع محصول تولیدی
 -4ظرفیت اسمی
 -3مساحت زمین محل اجرای طرح
 -1زیربنای الزم جهت ساختمانهای تولیدی و اداری
 -1میزان برق مصرفی
 -2میزان آب مورد نیاز
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 -9تعداد کل کارکنان
 -31کل سرمایه گذاری ثابت
 -33میزان ارز مورد نیاز (در صورت داشتن ماشین آالت و مواد اولیه خارجی)
ب -جواز تأسيس:
مجوزی است که به موجب آن متقاضی میتواند به منظور تکمیل و بهرهبرداری آزمایشی
از واحد صنعتی نسبت به اجرای طرح مندرج در آن و سفارش مواد اولیه و سایر نیازمندیهای

مربوط با رعایت قوانین و مقررات جاری اقدام نماید.

3

پ -پروانه بهره برداري:
مجوزی است که درصورت انجام کلیه مراحل اتمام عملیات ساختمانی ،تأسیساتی ،نصب و
راهاندازی ماشینآالت ،استخدام و آموزش کارکنان الزم ،طبق طرح مصوب و به دنبال صدور
جواز تأسیس صادر میشود.
ت -کاالهاي توليدي:
کاالهای تولیدی به سه دسته تقسیم میشوند:
 -3کاالي سرمايهاي :کاالیی است که برای تولید کاالهای دیگر مورد استفاده قرار
میگیرد و به دو دسته تقسیم میشوند:
الف -کاالیسرمایهایبرایتولیدکاالیمصرفی :مثلماشینآالتکارخانهتولیدکنندهموادغذایی
ب -کاالی سرمایهای برای تولیدکاالی سرمایهای دیگر :مثل کارخانههائی که ماشین
آالت تولید میکنند یا کارخانههایی که سازنده کارخانههای دیگر میباشند.
 3اخیراً وزارت صنایع و معادن به منظور تسهیل در امر احداث واحدهای تولیدی ،موافقت اصولی و جواز تأسیس را در هم ادغام نموده و
نسبت به صدور اعالمیه تأسیس از بدو امر اقدام مینماید.
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 -1کاالي واسطهاي :کاالیی است که خودش به تنهایی و مستقیماً مورد مصرف قرار
نمیگیرد بلکه در چرخه تولید کاالی دیگری مورد استفاده واقع میشود .مثل شیشه یا
آجر برای ساختمان و همچنین چوب برای کمد یا دیسک و صفحه کالچ در اتومبیل.
 -1کاالي مصرفي :کاالهایی هستند که به عنوان کاالی نهایی به مصرف میرسند و
به دو دسته تقسیم میشوند:
الف -کاالی مصرفی بیدوام :کاالهایی هستند که ظرف مدت کوتاهی مصرف
میشوند از قبیل خوراك ،سوخت ،مواد پاك کننده و ...
ب -کاالی مصرفی بادوام :کاالی مصرفی است که مدت زمان استفاده از آنها طوالنی
است مانند فرش ،بخاری ،اتومبیل شخصی و ...
ث -ظرفيت اسمي:
ظرفیت مجاز یک واحد تولیدی است که طبق موافقت اصولی یا جواز تاسیس برای یک
واحد تولیدی مشخص شده است.
ج -ظرفيت عملي(بالفعل):

میزان ظرفیت تولیدی است که عمالً در یک واحد تولیدی تحقق مییابد.
چ -ظرفيت توليدي (بالقوه):
ظرفیتی است که یک واحد تولیدی با بهره گیری بهینه از امکانات موجود نظیر آب ،برق،
سوخت ،مواد اولیه ،آموزش ،مدیریت و تکنولوژی به آن میزان تولید دست خواهدیافت.
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ح -شيفت کار:
تعداد نوبتهای انجام کار در یک واحد تولیدی است که در آن گروههای مختلف کارکنان
در دستهجات مختلف در یک شبانه روز کار میکنند.
خ -تعداد روزهاي کار:
باتوجه به نوع کار ،روزهای کاری تولید ،در یک واحد تولیدی تعیین میشود و معموالً بین
 831الی  111روز در سال است.
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بررسي اقتصادي طـرح
منابع در جامعه کمیابند .بنابراین با توجه به امکانات موجود در هر جامعه الزم است به پنج
سوال عمده و اساسی زیر پاسخ داده شود:
 -3چه کاالهایی تولید شوند؟
 -8چه مقدار از این کاالها تولید شوند؟
 -1چگونه تولید شوند؟
 -4برای چه منظور و برای چه کسانی تولید شوند؟
 -3برای چه زمانی تولید شوند؟
مجموعه تالشی که بشر از بدوحیات خود برای پاسخدادن به سواالتمطروحه و حل نامعادله
امکانات محدود در برابرنیازهاینامحدود انجامدادهاست ،تحت عنوان علم اقتصاد نامیده میشود.
بررسیهای اقتصادی طرحهای تولیدی را میتوان به بازار ،بازاریابی ،عرضه و تقاضا،
رقابت و قیمتها ،نحوه خرید مواد اولیه ،نحوه توزیع و فروش محدود نمود .برای
این منظور ابتدا اطالعات اولیه جمع آوری میشود و پس از تهیه گزارش مقدماتی
و بررسیهای اصلی در رشته مورد بحث ،با توجه به شرایط اقتصادی محل ،منطقه
استان و بنا به نیاز در سطح کشور (در چارچوب برنامههای عمرانی دولت و یا سیاست
اقتصادی ،بازرگانی ،صنعتی ،کشاورزی و معدنی) و یا حتی در صورت لزوم در سطح جهانی
(در بازارهای بین المللی) به بررسی گسترش طرح پرداخته میشود.
الف -بـازار
بازار یعنی انجام عملیات الزم برای ایجاد تقاضا و در نهایت ،رساندن کاال از تولیدکننده به
مصرف کننده .به طور کلی پنج نوع بازار وجود دارد.
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 -3بازار مصرف کننده
 -8بازار کاالهای صنعتی
 -1بازار خریدار واسطه
 -4بازار بین المللی
 -3بازار دولت
ب -بازاريابي
بازاریابی عبارت است از:
 -3کلیه عملیاتی که یک کاال به مصرف کننده یا خریدار برسد.

 -8یافتن ،ایجاد و ارضای تقاضا ،اعمالی هستند که بازاریابی را تشکیل میدهند.
 -1سهولت خرید برای خریدار ،ازلحاظ مطلعنمودن وی درباره کاال(از طریق تبلیغات)
نزدیک کردن کاال به او(از طریق توزیع کاال) و نهایتاً از لحاظ مالی(با پائین آوردن

قیمت) بازاریابی را تشکیل میدهند.
پ -عرضه و تقاضا
عرضه
عرضه عبارت است از مقدار کاالیی که در زمان معین با قیمت مشخص برای فروش ارائه
گردیده است .عوامل موثر در عرضه عبارتند از:
 -3عوامل طبیعی یا امکانات طبیعی :مانند معادن و منابع طبیعی و سهولت دسترسی و

فراوانی آنها باعث افزایش تولید و کاهش هزینه تولید میگردد.
 -8سطح درآمد :هرچه سود یا منافع بیشتر باشد عرضه کاال افزایش مییابد.
 -1سطح پیشرفت فنی و تکنولوژی ،استفاده از تکنولوژی موجب فزونی تولید و کاهش

هزینه تولید میگردد.
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 -4دخالت دولت :در جهت حمایت یا عدم حمایت از تولید کاالها بر اساس اولویت ها و

توجه به سیاستهای پولی و مالی کشور در عرضه کاال موثر است.
 -3هزینه تولید :تولیدکنندگان تا زمانی مایل به تولید هستند که هزینه تولید محصوالت
پائین تر از قیمت فروش آنها در بازار باشد.
تقاضا
تقاضا نیازی است که به دنبال آن قدرت خرید نیز وجود داشته باشد .به عبارت دیگر
تقاضا رابطه بین مقدار محصولی است که مصرف کننده اوالً حاضر است آن را بخرد(میل به
خرید) و ثانیاً قادر است قیمت آن را پرداخت نماید(.قدرت خرید)
عوامل موثر در تقاضا عبارتند از:
 -3میزان درآمد مصرف کنندگان
 -8اراده خرید برای کاالیی مشخص
 -1وضعیت نسبی جمعیت
 -4تبلیغات
 -3دخالت دولت
 -1کیفیت کاال و . . .
ت -بررسي بازار
بررسی بازار شامل موارد زیر میباشد:
 -3میزان عرضه در گذشته
(واردات پس از کسر صادرات) خالص واردات  +تولید داخلی = عرضه کاال در گذشته
 -8میزان تقاضا در گذشته(مصرف)
(واردات پس از کسر صادرات) خالص واردات  +تولید داخلی = میزان تقاضا در گذشته
(مصرف)
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 -1پیش بینی تقاضای آینده
برای پیش بینی تقاضای آینده روشهای مختلف متداول است که برخی از آنها عبارتند از:
 تعمیم روند گذشته تقاضا مصرف سرانه مقایسههای بین المللی گرایش و سلیقه مصرف کنندگان تغییر الگوی مصرف سایر روشهای ممکن -4پیش بینی امکانات تولید در آینده
در این مرحله به سه موضوع باید توجه کرد:
 تعیین ظرفیتهای عملی واحدهای موجود تعیین ظرفیتهای توسعه واحدهای موجود تعیین ظرفیتهای عملی موافقتهای اصولی صادره که احتماالً بهبهرهبرداری خواهندرسید.
 -3مقایسه پیش بینی امکانات تولید و تقاضا در آینده
کمبود = پیش بینی امکانات تولید در آینده > پیش بینی تقاضا در آینده
مازاد = پیش بینی امکانات تولید در آینده < پیش بینی تقاضا در آینده
ث -موضوع محصول
محصول تولیدی از لحاظ طبقه بندی(شامل کاالهای سرمایهای ،واسطهای و مصرفی)،
فصلی بودن (مانند کولر و بخاری) و مشخصات (از نظر فیزیکی و شیمیایی) باید مورد توجه
قرارگیرد.
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ج -جايگزيني محصول
سابقه محصول جدید (قیمت جدید ،سهم بازار ،مقایسه آن با محصول مشابه خارجی)
چ -مواد اوليه

در مواد اولیه به موارد زیر توجه میشود:
شناخت مواد اولیه و کاالهای واسطهای و اصلی مورد نیاز برای تولید محصول
منابع تولید مواد اولیه از داخل و خارج
قیمت مواد اولیه داخلی یا وارداتی
مشکالت یا سهولت تهیه مواد اولیه
ح -قيمت محصول و چگونگي توزيع آن
توجه به نکات ذیل در این مبحث ضروری است:
تعیین قیمت عمده و خرده فروشی محصول
مقایسه قیمت رسمی و آزاد محصول
قیمت محصوالت مشابه یا جانشین وارداتی
نحوه توزیع محصول در حال حاضر و در صورت امکان ،پیشنهاد نحوه صحیح توزیع آن
پیشنهاد قیمت فروش با توجه به قیمت بازار محصول
خ -محاسبات اقتصادي
محاسبات اقتصادی شامل تعیین نقطه سربسر تولید ،ارزش افزوده داخلی ،اشتغالزائی ،صرفه
جوئی ارزی ،درجه وابستگی که در خصوص هریک مختصراً توضیح داده میشود.
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 -3نقطه سربسر:
یکی از عوامل مهم توجیه اقتصادی طرح این است که در چه مرحلهای درآمد حاصل از
فروش تولید (باتوجه به قیمت پیش بینی شده برای عرضه محصول) مساوی با کل هزینههای
تولید (ثابت و متغیر) گردد.
نقطهای را که درآمد کل ،معادل هزینه کل تولید است ،نقطه سربسر تولید میگویند .تولید
در پائین نقطه سربسر با «زیان» و باالی آن با «سود» همراه خواهد بود.
فروش

فروش کل
منقطه سود
هزينه کل توليد

نقطه
سربسر

هزينه متغير توليد
توليد

ميزان فروش در نقطه سربسر

منطقه ضرر

هزينه ثابت توليد
مقدار توليد در نقطه سربسر

مبلغ فروش در نقطه سربسر با استفاده از فرمول زیر بدست میآید:
کل هزینههای ثابت تولید در ظرفیت نهایی
کل هزینههای متغیر تولید در ظرفیت نهایی
کل ارزش فروش ساالنه
 × 311مبلغ فروش در نقطه سربسر
فروش کل

= مبلغ فروش در نقطه سربسر

3-

= درصد فروش در نقطه سربسر به کل فروش

برای دستیابی به مقدار تولید در نقطه سربسر از فرمول فروش کل استفاده میشود:
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هزینه ثابت تولید
هزینه متغیر هرواحد محصول – قیمت فروش هرواحد محصول

= مقدار تولید در نقطه سربسر

تفکیک هزینههای ثابت و متغیر برای تعیین نقطه سربسر تولید با تعیین مبلغ هزینه در هر
سرفصل و ملحوظ داشتن درصدهای مذکور در جدول ذیل صورت میگیرد:
(مبالغ به ریال)
هزینه های تولید
مواد اولیه
بسته بندی
حقوق و مزایا
سوخت و روشنایی
نگهداری و تعمیر
پیشبینی نشده ( 1%جمع اقالم
فوق) استهالك
جمع هزینههایتولید (مبلغ)
هزینههای عملیاتی:
هزینههای اداری
هزینههای فروش

هزینه ثابت
مبلغ
×
×
×

()%1

در
صد -
13
31
31

هزینه متغیر
مبلغ
×
×
×
×
×

جمع

در

هزینه

صد311
311
13
91
91

×
×
×
×
×

()%1ج

جمع

مع

×

فوق
هزینههای×

فوق
هزینههای-

×
×

×

311
×

×

×

×
311
×
×
311
×
غیرعملیاتی
هزینههای
×
×
311
×
بانکی)
(هزینههای
×
×
311
×
از
قبل
های
هزینه
×
×
×
×
×
بهرهبرداریجمع هزینهها (مبلغ(
سود آوری طرح با نقطه سربسر نسبت معکوس دارد .به عبارت دیگر با کاهش درصد نقطه
سربسر ،سودآوری طرح افزایش خواهدیافت.
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 -1ارزش افزوده داخلي:
مجموع ارزشهای ایجادشده به وسیله منابع و خدمات مورد نیاز در تولید یک کاالی
بخصوص ،ارزش افزوده داخلی میباشد که معیار اساسی برای تعیین اثرات کلی طرح بر اقتصاد
کشور است .کل ارزش افزوده نباید از  %13کمتر باشد.
نحوه محاسبه ارزش افزوده:
الف -ستادهها (ارزش فروش کل محصول)
ب -دادهها (ارزش منابع و خدمات موردنیاز) شامل:
مواد اولیه و بسته بندی
هزینه برق ،سوخت ،تعمیر و نگهداری
(هزینهبرق ،سوخت ،تعمیرونگهداری +مواداولیهبستهبندی) ـ ارزشفروشکلمحصول = ارزش افزوده ناخالص داخلی

استهالك  -ارزش افزوده ناخالص داخلی = ارزش افزوده خالص داخلی
× 311

× 311

ارزش افزوده ناخالص داخلی
ارزش ستادهها
ارزش افزوده خالص داخلی
ارزش ستادهها

= نسبت ارزش افزوده ناخالص داخلی به ارزش ستادهها

= نسبت ارزش افزوده خالص داخلی به ارزش ستادهها

 -1اشتغال زائي:
عبارت است از نسبت سرمایه گذاری به تعداد کل کارکنان طرح و یا به عبارتی میزان
سرمایهگذاری به نسبت اشتغال هر فرد که از رابطه ذیل بدست میآید:
کل سرمایه گذاری
تعداد افراد شاغل

= نسبت سرمایهگذاری به اشتغال
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 -4درجه وابستگي:
بمنظور بیان کمی میزان وابستگی هریک از واحدهای تولیدی و تعیین ضریب وابستگی
آن به خارج از کشور از رابطه ذیل استفاده میشود:
× 311

سهم هزینه از عوامل تولید خارجی
کل هزیههای تولید

= درجه وابستگی

درجه وابستگی حداکثر تا  41درصد قابل قبول است.
 -3صرفه جوئي ارزي:
عبارت است از میزان ارزی که در اثر اجرای طرح در مدت یکسال صرفهجوئی میشود
و بشرح ذیل محاسبه میگردد:
1
الف -ارزش کل محصول تولیدی به قیمت سیف)(CIF
ب -هزینههای ارزی طرح شامل:
ارزش  CIFمواد اولیه خارجی
ارزش  CIFقطعات و لوازم یدکی ماشین آالت
استهالك سالیانه ماشین آالت خارجی
حقوق متخصصین خارجی و بهره وام خارجی
پرداخت حق االمتیاز و دانش فنی
2
ج -ارزش صادراتی مواد اولیه به قیمت فوب)(FOB
(ج  +ب)  -الف = صرفه جوئی ارزی در ظرفیت کامل

( CIF )3سیف) :ارزش محصول یا مواد خارجی و هزینه بیمه و هزینه حمل (ارزش محصول در مقصد با هزینه بیمه)
( FOB )8فوب) :ارزش محصول یا مواد خارجی بر روی کامیون در مبدأ (بدون هزینه حمل)
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بررسي فني طـرح
بررسی فنی عبارت است از حصول اطمینان و تعیین حدود و مشخصات فیزیکی و فنی
طرح با درنظرگرفتن مقررات و قوانین موجود ،امکان تهیه ماشین آالت ،تجهیز نیروی انسانی
متخصص ،تکنولوژی و مدیریت در زمان تعیین شده و با بودجه مشخص قابل اجرا باشد.
به این منظور اهم نکاتی که در بررسی مذکور مورد دقت و نظر قرارمیگیرد عبارتند از:
شرکت و سابقه آن
محل اجرای طرح از نظر جغرافیایی و امکانات موجود در محل
مدیریت شرکت و میزان تخصص و تجربه آنها
جنبههای قانونی از نظر انواع مجوزهای موردنیاز (مجوز وزارت نیرو ،شهرداری،
شرکت آب و فاضالب ،حفاظت و محیط زیست و ). . .
بررسی ظرفیت تولیدی (از نظر تعداد شیفت و تعداد روزهای کاری در سال ،ظرفیت
ماشین آالت ،بررسی تکنولوژی تولید و ). . .
بررسي مالي طـرح
به منظور پیش بینی منابع تأمین هزینههای برآوردشده و آگاهی از وضعیت مالی طرح پس
از بهرهبرداری آن و اینکه آیا در زمان بهرهبرداری ،بازیافتهای ناشی از اجرای طرح پاسخگو
و تأمین کننده بدهیهای بانکی و سایر پرداختها و هزینههای اجرای طرح خواهندبود ،بررسی
مذکور صورت میگیرد.
پیشبینیهای مالی که از زمان اجرای طرح تا بازپرداخت کامل اقساط انجام میپذیرد،
بشرح زیر است:
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پیشبینی حساب عملکرد
پیشبینی حساب سود و زیان
گردش وجوه نقدی
ترازنامه
تعیین نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل آنها
تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي
انتخاب ارقام و اطالعات ،مقایسه و تعیین رابطه بین آنها و ارزیابی حاصل از آن را تجزيه
و تحليل مالي مینامند.
 مرحله اول ،انتخاب ارقام و اطالعاتی است که از بررسی و تفسیر آنها ،اخذ تصمیمامکانپذیر شود.
 مرحله دوم ،مقایسه ،تنظیم و مشخص کردن روابط بین ارقام مرحله سوم ،تفسیر و ارزیابی نتایج حاصل از مرحله دوم است.در تجزیه و تحلیل مالی فرض بر این است که گذشته زمینهساز آینده است و به این
ترتیب نتیجه کوششها و تجارب گذشته که در صورت های مالی منعکس است مبنای بررسی
واقع و نتایج بدست آمده راهنمای اخذ تصمیم نسبت به آینده قرار میگیرد و این نکتهای است
که باید همیشه و به هنگام اظهارنظر مورد توجه تحلیلگر باشد.
یکی از مهمترین روشهای تجزیه و تحلیل مالی ،تجزیه و تحلیل درونی است که در این
روش مقدار و اهمیت نسبی هریک از اقالم یک صورت مالی در مقایسه با سایر اقالم همان
صورت تعیین میگردد .ایده این تجزیه و تحلیل اولین قدم در بررسی صورتهای مالی محسوب
شده و بر اساس آن نسبتهای مالی مختلف به شرح ذیل طبقهبندی میگردند:
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طبقهبندي نسبتها:
نسبتها بطور اخص به چهار گروه به شرح زیر طبقهبندی میگردند:
الف -نسبتهاي نقدينگي
این نسبت ها توانمندی نقدی شرکت را برای پرداخت بدهیهای کوتاهمدت نشان میدهد.
اهم این نسبتها عبارتند از -3 :نسبت جاری  -8نسبت آنی
 -1نسبت جاري
این نسبت بیانکننده توان شرکت برای پرداخت بدهیهای جاری از محل دارائیهای
جاری است .هر اندازه این نسبت بزرگتر باشد وضعیت شرکت با درنظر گرفتن نسبت مذکور
در سالهای گذشته و ترکیب اجزاء داراییهای جاری ،مناسبتر خواهدبود .بعضی از منابع
مطالعاتی عدد  8را برای نسبت جاری مناسب میدانند
داراییهای جاری
بدهی جاری

= نسبت جاری

با توجه به اینکه اقالم تشکیلدهنده دارائیهای جاری از لحاظ خاصیت نقدینگی یکسان
نمیباشد لذا برای نتیجهگیری بهتر اقالمی را که سرعت نقدشوندگی باالئی دارند در نسبت
دیگری بنام نسبت آنی با بدهیهای جاری مقایسه میشوند:
حسابها و اسناد دریافتنی  +موجودی بانک  +صندوق
بدهی جاری

= نسبت آنی

در نسبت آنی شاخص عددی یک و بیش از آن تأمین بیشتری را برای بستانکاران فراهم
مینماید.
ب -نسبتهاي فعاليت
این نسبتها توانایی مدیریت را در بکارگیری دارائیها نمایش میدهند .از نسبت مذکور
میتوان به نسبتهای دوره وصول طلب و دوره گردش کاال اشاره نمود.
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 × 111میانگین مطالبات
فروش نسیه ساالنه
مطالبات آخر دوره  +مطالبات اول دوره
8

= دوره وصول طلب

= میانگین مطالبات

توضيح :رقم مطالبات از جمع مانده حسابها و اسناد دریافتنیحاصل میشود.
بدیهی است هر اندازه دوره وصول طلب کوتاهتر باشد نشانه خوبی از عملکرد مناسب
مدیران در وصول مطالبات میباشد .به هر حال بررسی روند آنها برای تشخیص وضعیت
شرکت مدنظر میباشد.
 × 111متوسط موجودی کاال
قیمت تمامشده کاالی فروشرفته
موجودی آخر دوره  +موجودی اول دوره
8

= نسبت دوره گردش کاال

= متوسط موجودی کاال

1

دوره وصول طلب  +دوره گردش کاال  +دوره تولید

= دوره گردش عملیات

کوتاهتر بودن دوره گردش کاال و دوره گردش عملیات ،نشانه سرعت مناسب تبدیل مواد
به کاال و پول و بالعکس بوده که میتوان آن را بهعنوان فعالیت مناسب مدیران در زمینه تولید
و فروش کاال تلقی نمود.

3

مدت زمان تبدیل مواد اولیه و کاالی نیمه ساخته به کاالی ساخته شده را «فرآیند یا دوره تولید»

گویند.
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ج -نسبتهاي سرمايه گذاري
این نسبتها میزان سرمایهگذاری طلبکاران و موسسین را مقایسه نموده و میزان دستیابی به
هر یک از اقالم دارایی در زمان ورشکستگی را نمایش میدهد.
کل بدهی

= نسبت کل بدهی

(حقوق صاحبان سهام) ارزش ویژه
کل دارائیها

= نسبت دارائیها به ارزش ویژه

ارزش ویژه
ارزش ویژه

= نسبت مالکانه

کل دارائیها

بزرگتر بودن نسبت مالکانه در مقایسه با نسبت کل بدهی مبین آن است که سهم بیشتر
دارائیها توسط موسسین و سهامداران تأمین شده و نشانه خوبی از وضعیت مطلوب شرکت
میباشد .بنابراین نزدیک شدن نسبت بدهی به  %311نشانه وضعیت بحرانی و نزدیکی نسبت
مالکانه به  %311عالمت وضعیت مناسب موسسه تجاری میباشد.
پ -نسبتهاي سودآوري
نسبتهای سودآوری ،میزان موفقیت یک واحد تجاری را در کسب سود اندازهگیری
میکنند .از این نسبتها میتوان بازده فروش ،بازده ارزش ویژه و بازده دارائیها را نام برد.
 ×311سود خالص
فروش خالص
 ×311سود خالص
ارزش ویژه

= بازده فروش (برحسب درصد)

= بازده ارزش ویژه (برحسب درصد)
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 ×311سود خالص
داراییها

= بازده داراییها (برحسب درصد)

افزایش درصد نسبتهای مذکور بیانکننده سودآوری مناسب شرکت یا موسسه بوده و
قضاوت صحیح درباره نتایج این نسبتها منوط به بررسی روند آنها در صورتهای مالی چند
سال متوالی میباشد.
نكته :به دلیل آنکه سود قبل از مالیات نتیجه عملکرد طبیعی شرکت یا موسسه میباشد
ارجح است سود خالص قبل از مالیات در نسبتهای فوق جایگزین شود.
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جهت فراگیری بیشتر فراگیران ،صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) یک شرکت
فرضی و حل نسبتهای مالی درج شده است.
شرکت نمونه

ترازنامه

31xx/31/18
دارائيها:

بدهيها:

دارائیهای جاری:

بدهیهای جاری:

ارقام به ميليون ريال

صندوق(موجودی نقد)

32.831

حسابهای پرداختنی

4.331

حسابهای دریافتنی

1.333

اسناد پرداختنی

1.318

اسناد دریافتنی

9.831

پیشدریافت

1.331

موجودی مواد

33.138

مالیات پرداختنی

1.111

موجودی کاال

89.131

حقوق پرداختنی

8.113

سرمایهگذاریها

11.311

تسهیالت مالی کوتاه مدت

341.911

سفارشات و پیشپرداختها

13.811

جمع بدهيهاي جاري

361.168

تسهیالت مالی بلندمدت

31.111

اثاثیه

33.133

حسابهای پرداختنیبلندمدت

381.911

زمین

9.211

اسناد پرداختنی بلندمدت

11.193

ساختمان

31.111

جمع بدهيهاي بلندمدت

131.883

سرمایهگذاری بلندمدت

341.111

کل بدهيها

433.161

ماشینآالت و تجهیزات

31.113

حقوق صاحبان سهام:

جمع دارائيهاي جاري

134.838

سرمایه(سهام  3111ریالی)

21.111

حقاالمتیاز

31.911

اندوخته قانونی

31.813

سرقفلی

333.111

اندوخته احتیاطی

31.111

سود(زيان) انباشته

11.311

جمع دارائيهاي ثابت

جمع دارائيهاي نامشهود

399.916

319.811

جمع ارزش ويژه

جمع دارائيها

 311.113جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام
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311.813

318.113

حل نسبتها:
نسبتهاي نقدينگي:
834939

= 3/14

=

311119

دارائیهای جاری

بدهیهای جاری

= نسبت جاری

حسابها و اسناد دریافتنی  +صندوق +

1+32831+1333+9831

= 1/41

بانک

=

311119

= نسبت آنی

بدهیهای جاری

نسبتهاي فعاليت:
روز = 88/9

111×33933

849111

میانگین مطالبات×111

=

فروش نسیه

= 33933

= دوره وصول طلب

()1333+9831(+)33311

8

= میانگین مطالبات

نكته  :3چون ترازنامه سال قبل ارائه نشده مطالبات اول دوره برابر رقم  33311فرض شده است.
نكته  :1درصورت عدم دستیابی به میزان فروش نسیه میتوان کل فروش را جایگزین نمود در
اینصورت میزان دقت پاسخ حاصله کاهش خواهدیافت.
81333

=

83111 + 89131

دفعه در سال = 13/9

8
111×81333

331238

=

=

کاالی پایان دوره  +کاالی اول دوره

8
متوسط کاال × 111
قیمت تمام شده کاالی فروخته شده

= دوره متوسط کاال

= دوره گردش کاال

نكته :چون ترازنامه سال قبل ارائه نشده است ،موجودی کاالی اول دوره به صورت فرضی لحاظ
شده است.
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نسبتهاي سرمايهگذاري:
= 1/4

433111

= %88

=

381913

= 4/4

کل بدهی

ارزش ویژه

کل دارائیها

ارزش ویژه

381913×311
318113

=

=

نسبت دارائیها به ارزش ویژه

 ×311ارزش ویژه

=

نسبت کل بدهی

=

کل دارائیها

نسبت مالکانه

نسبتهاي سودآوري:
= % 84/1

= %31

= %33

13411

=

849111
13411
381913
13411
318113
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=

=

 ×311سود خالص

=

فروش خالص
 ×311سود خالص
ارزش ویژه
 ×311سود خالص
دارائیها

بازده فروش

=

بازده ارزش ویژه

=

بازده دارائیها

سئواالت بخش بيستوپنجم

 -3طرح یا پروژه را تعریف کنید.
 -8مراحل اجرایی بررسی طرح را توضیح دهید.
 -1پنج مورد از اطالعات و مدارك موردنیاز جهت بررسی طرح را بنویسید.
 -4موافقت اصولی چیست؟
 -3جواز تاسیس یا پروانه بهرهبرداری را توضیح دهید.
 -1کاالهای تولیدی به چند دسته تقسیم میشوند؟ انواع آن را نام ببرید.
 -1کاالهای سرمایهای ،واسطهای و مصرفی را شرح دهید.
 -2ظرفیت اسمی ،ظرفیت عملی و ظرفیت تولیدی را توضیح دهید.
 -9در بررسی اقتصادی طرح چه نکاتی حائز اهمیت است؟
 -31بازار چیست؟ انواع آن را نام ببرید.
 -33عرضه و تقاضا را شرح دهید.
 -38محصول جایگزین چه محصولی است؟
 -31نقطه سربسر را توضیح دهید.
 -34میزان فروش و میزان تولید را در نقطه سربسر بنویسید.
 -33ارزش افزوده چیست؟
 -31اصطالحات اشتغالزایی ،درجه وابستگی و صرفهجویی ارزی چیست؟
 -31در بررسی فنی طرحها چه نکاتی حائز اهمیت است؟
 -32در بررسی مالی طرحها چه نکاتی ملحوظ نظر است؟
 -39هدف از تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی چیست؟
 -81چهارگروه از نسبتهای مالی را بنویسید.
452

 -83نسبت نقدینگی چیست؟ چه استفادهای دارد؟
 -88نسبت جاری چگونه محاسبه شده و کاربرد آن چیست؟
 -81نسبت آنی را توضیح داده و کاربرد آن را بنویسید.
 -84نسبت فعالیت چیست؟ کاربرد آن را توضیح دهید.
 -83مهمترین نسبتهای سرمایهگذاری را بنویسید و کاربرد آن را به هنگام اعطای
تسهیالت توضیح دهید.
 -81نسبتهای سودآوری و کاربرد آن را شرح دهید.
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بخش بيستوششم :مطالبات سررسيد گذشته و مطالبات معوق
مقدمه:
علی رغم تأکیدات و دقتهایی که در موارد مختلف در خصوص بررسی طرحها و نحوه
اعطای تسهیالت صورت میگیرد ،مواردی مشاهده میشود که به دالئل مختلف به شرح ذیل
تسهیالت اعطایی در موعد مقرر بازپرداخت نمیگردد.
 عدم رعایت صحیح دستورالعملها و بخشنامه های اعطای تسهیالت عدم بررسی دقیق در خصوص وضعیت اعتباری مشتریان هنگام اعطای تسهیالت (ظرفیتمشتری ،اخذ اطالعات صحیح و ). . .
 عوامل اقتصادی و نوسانات بازار حوادث غیرمترقبه تغییرات قوانین و مقررات و . . .باعنایت به مراتب فوق و با درنظرگرفتن تعهد بانک نسبت به دولت و سپرده گذاران در
خصوص وصول مطالبات مذکور ،ذیالً مواردی در جهت تبیین واژههای مرتبط تشریح میگردد.

هزينههاي ديواني(قانوني):
هزینههایی است که بانک در جریان عملیات قانونی جهت وصول طلب یا انجام تعهد متعهد
در حدود مقررات پرداخت مینماید و به بدهکار حساب متعهد /مطالبات معوق منظور مینماید.

وجه التزام(خسارت تأخير):
مبلغ مقطوع و معینی است که در قرارداد به تراضی طرفین مقرر میشود .وجه التزام گاهی
فقط به منظور تأمین خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر آن مقرر میشود و گاهی طبیعت آن،
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تأمین خسارت نبوده بلکه برای توثیق و استواری انجام قرارداد میباشد و گاهی هردو کیفیت در
آن دیده میشود.

1

تبصره :الزم به توضیح است نحوه محاسبه جریمه تأخیر کلیه قراردادهایی که قبل از تاریخ
 3119/1/4منعقد گردیدهاند ،بر مبنای نرخ  38%و قراردادهایی که بعد از آن به دستور شورای
پول و اعتبار و تبصره الحاقی ماده  33قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد شدهاند ،بر مبنای نرخ
تسهیالت بعالوه  1درصد محاسبه و اخذ میگردند.

مطالبات:
اعم از مطالبات ریالی شامل تسهیالت اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی ،بدهی مشتریان در
حساب بدهکاران موقت ،بدهی مشتریان درخصوص اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای
پرداختشده و بروات ارزی مدتدار پرداختشده و پیشپرداخت درخصوص خرید اموال
معامالت ،اموال خریداری شده درخصوص عقود ،کاالهای معامالت سلف ،کار در جریان جعاله
و خرید دین و مطالبات ارزی (شامل تسهیالت از محل حساب ذخیره ارزی ،ارز تنخواه صادراتی
و تمامی تسهیالتی که دریافتکننده ،متعهد به بازپرداخت آن به ارز میباشد) میگردد.

طبقهبندي مطالبات:
الف -مطالبات جاری
ب -مطالبات غیرجاری
حال به توضیح انواع آنها میپردازیم:
الف -مطالبات جاري :مطالباتی که از سررسید آن بیش از  8ماه نگذشته باشد.
ب -مطالبات غيرجاري :شامل مطالبات سررسید گذشته ،معوق و مشکوكالوصول

3

به موجب نامه  189/31مورخ  3123/3/13اداره کل حسابداری مدیریت و آمار در خصوص نحوه محاسبه سود سپردهها،
تسهیالت ،کارمزد خدمات ،جریمه دیرکرد به صورت روزشمار و در رابطه با سال  113یا  111روز درنظر گرفته شود.
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مطالبات سررسيد گذشته :مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی و یا تاریخ قطع
بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده است.
مطالبات معوق :مطالباتی که بیش از  1ماه و کمتر از  32ماه از تاریخ سررسید و یا
تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
مطالبات مشكوكالوصول :مطالباتی که بیش از  32ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ
قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
مطالبات سوخت شده :آن بخش از مطالبات موسسه اعتباری که صرفنظر از تاریخ
سررسید به دالیل متقن ازقبیل فوت یا ورشکستگی بدهکار و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و
با رعایت ضوابط مربوط ،به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است.

نحوه پيگيري و وصول مطالبات:
نحوه پیگیری و وصول مطالبات حسب مورد میتواند به یکی از طرق زیر انجام پذیرد:
 -3پيگيري
پیگیری میتواند از طریق تماس تلفنی ،مکاتبه ،مراجعه به بدهکاران اعم از گیرندگان
تسهیالت ،راهن و ضامنین و سایر موارد انجام شود.
 -1مماشات
طبق آخرین دستورالعملهای صادره ،شعب میتوانند از طریق مماشات (امهال و تقسیط)
نسبت به تعیین تکلیف مطالبات اقدام نمایند.
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 -1استفاده از اختيارات تفويضي:
الف -عدم مطالبه جرائم تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ قرارداد
درخصوص مشتریانی که وصول مطالبات از آنان به علت مشکالت و مضائق مالی ،استیصال
متعهدین و یا رخدادهای غیرمترقبه و یا ضعف وثائق و تضمینات ،به سهولت مقدور نباشد ،شعب
میتوانند با عدم دریافت  %1خسارت تأخیر تأدیه دین مازاد بر نرخ قرارداد ،در چارچوب اختیارات
تفویضی اقدام نمایند.

ب -امهال و تقسیط
در مورد بدهکارانی که به علت مشکالت و مضائق مالی و حوادث پیش بینی نشده قادر به
بازپرداخت بدهی در موعد مقرر نگردیده و تقاضای تقسیط و استمهال بدهی را نمودهاند ،بدون
مکاتبه با بدهکار و مراجع قانونی و با حفظ حقوق و منافع بانک و نیز حفظ تضمینات و وثائق
و حصول اطمینان از وصول مطالبات ،با تقسیط و امهال مطالبات غیرجاری(سررسید گذشته،
معوق و مشکوكالوصول) اعم از اصل ،سود و جریمه تأخیر ،پس از احتساب خسارت تأخیر
تأدیه دین با نرخ معامله در دوران 1تقسیط با ملحوظ نمودن حداکثر یک دوره تنفس 1
ماهه(عنداللزوم) با پیشنهاد و تائید و تصویب کمیته پیگیری و وصول مطالبات(معامالت) بشرح
اختیارات تفویضی بر اساس ضوابط سیاستی بخش پیگیری و وصول مطالبات اقدام می شود.

 3بخشنامه شماره  313812مورخ  3122/2/32بانک مرکزی ج.ا.ا
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اینک جهت روشن شدن موضوع به ذکر دو مثال میپردازیم:
مثال :3اطالعات تسهیالت اعطائی مضاربه به شرح زیر است:
سرمایه مضاربه

 3.111.111ریال

مدت

 1ماه

حداقل نرخ مورد انتظار بانک

 32درصد

پیش بینی سود معامله توسط مشتری

 311.111ریال

سهم سود بانک

 41درصد

سهم سود مشتری

 11درصد

چنانچه مشتری تا دو ماه پس از سررسید نسبت به ایفای تعهدات خود عمل ننماید اسناد
حسابداری زیر بابت انتقال به سرفصل مطالبات سررسیدگذشته صادر میگردد:
بدهكار :حساب مطالبات سررسید گذشته مشتریان تسهیالت اعطائی

 3.111.111ریال

بستانكار :حساب تسهیالت اعطائی مضاربه

 3.111.111ریال

با فرض اینکه عامل  21روز پس از انتقال بدهی به حساب فوق مراجعه و قصد واریز دیون
خود را داشته باشد .نرخ محاسبه خسارت تأخیر طبق تعرفه  )%32 + %1 = %84(%84و ضمناً شعبه
مبلغ  3.111ریال هزینه در رابطه با اقدامات خود از حساب مذکور پرداخت نموده باشد عملیات
زیر انجام میپذیرد:
اصل سرمایه و سهم سود بانک در معامله
خسارت تأخیر متعلقه از سررسید تا روز وصول( 21روز)

3.111.111 + 41.111 = 3.141.111
ریال = 34.111

3.141.111 × 84 × 21
311 × 113

بدهكار :حساب مطالبات سررسید گذشته مضاربه

 3.111ریال

بستانكار :حساب قرضالحسنه جاری عامل

 3.111ریال
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بدهكار :حساب صندوق یا حساب قرض الحسنه جاری عامل . . .

 3.193.111ریال

(ریال )3.141.111 + 34.111 + 3.111= 3.193.111
بستانكار :حساب مطالبات سررسیدگذشته مضاربه

 3.113.111ریال

بستانكار :حساب درآمد معامالت مضاربه

 41.111ریال

بستانكار :حساب وجه التزام

 34.111ریال

مثال  : 1تسهیالت فروش اقساطی به شرح ذیل پرداخت شده است:
نوع تسهیالت  :فروش اقساطی
تاریخ اعطای تسهیالت3121/3/81 :
اصل مبلغ تسهیالت  311.111.111 :ریال
سود دوران بازپرداخت 2.383.111 :ریال
نرخ %33 :
مدت 38 :ماه
مبلغ هرقسط  9.131.481 :ریال
سررسید اولین قسط3121/1/81 :
سررسید نهایی3124/3/81 :
هزینه های قانونی 31.111 :ریال
چنانچه مشتری سه قسط اول را پرداخت و مابقی اقساط را پرداخت ننماید ،وفق مقررات بعد
از  8ماه از آخرین قسط پرداختی به سرفصل تسهیالت سررسید گذشته و پس از  4ماه به
سرفصل مطالبات معوق منتقل میشود .محاسبات به شرح زیر است:
سود دوران بازپرداخت

= 2.383.111
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311.111.111 × 33 × 31
8411

مدت تأخیر در بازپرداخت( :قسط چهارم  321روز ،قسط پنجم  331روز ،قسط ششم 381
روز ،قسط هفتم  91روز ،قسط هشتم  11روز ،قسط نهم  13روز)
( = 113 = )321 + 331 + 381 + 91 + 11 + 13تعداد روزهای اقساط سررسید گذشته
اصل و سود تسهیالت 311.111.111 + 2.383.111 = 312.383.111
≃ 9.131.481

مبلغ هر قسط

مبلغ خسارت تأخیر تأدیه تا روز انتقال به

= 1.813.338

مطالبات معوق

مبلغ سه قسط وصول شده(اقساط اول و دوم و سوم)

312.383.111
38

(9.131.481 × 113 × )33 + 1

113 × 311
9.131.481 × 1 = 81.113.811

کل تعهدات مشتری  81.113.811 = 24.114.298ـ ()312.383.111 + 1.813.338
)L( L +3

= R

)N(N+3

سود مستتر در اقساط دهم،

= 183.111

یازدهم و دوازدهم

r

2.383.111 × 1 × 4
38 × 31

24.114.298 – 183.111 = 21.119.298
جمع بدهی

21.119.298 + 31.111 = 21.149.298

نحوه ثبت اسناد حسابداري:
 -3بدهكار  :حساب مطالبات سررسیدگذشته -فروش اقساطی  32.181.241ریال
بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی
بابت  8قسط منتقل شده به حساب مطالبات سررسیدگذشته
461

 32.181.241ریال

 -8بدهكار :حساب مطالبات معوق -فروش اقساطی

 11.143.121ریال

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی  11.143.121ریال
 -1بدهكار  :حساب مطالبات معوق -فروش اقساطی

 32.181.241ریال

بستانكار :حساب مطالبات سررسید گذشته فروش اقساطی  32.181.241ریال
 -4بدهكار :سود سالهای آینده

 183.111ریال

بستانكار :تسهیالت فروش اقساطی

 183.111ریال

 -3بدهكار :حساب مطالبات معوق -فروش اقساطی

 31.111ریال

بستانكار :حساب تمبر صدور اجرائیه

 31.111ریال

21.149.298 - 34.118.381 = 89.121.118
 -1بدهكار :حساب مطالبات معوق -فروش اقساطی

 89.121.118ریال

بستانكار :حساب تسهیالت اعطایی فروش اقساطی

 89.121.118ریال

 -1بدهكار :حساب سود سالهای آینده

 4.118.311ریال

بستانكار :حساب سود معوق

 4.118.311ریال

(سود مستتر در شش قسط سررسید گذشته)
توضیح اینکه مبلغ  1.411.311ریال بابت سه قسط وصول شده در پایان سال  3121از حساب
درآمد سالهای آینده کسر و به حساب درآمد فروش اقساطی منظور شدهاست.
) L( L +3ـ )K(K+3
)N(N+3

= 1.411.311

( 9)31ـ(38)31
(38)31
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= R

× = 2.383.111

r

سئواالت بخش بيستوششم

 -3سه دلیل از دالیل به وجود آمدن مطالبات معوق را توضیح دهید.
 -8مطالبات سررسیدگذشته و معوق را شرح دهید.
 -1هزینههای دیوانی(قانونی) چیست؟
 -4وجه التزام را توضیح دهید.
 -3نحوه پیگیری وصول مطالبات را بنویسید.
 -1منظور از امهال و تقسیط چیست؟
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بخش بيستوهفتم :صـدور اجـرائيـه
از جمله اهداف بانکداری بدون ربا ارائه خدمات در تسهیالت بانکی به مشتریان و کسب
سود مشروع و کارمزد قانونی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سالمت و
رشد اقتصاد کشور است تا بانکها بتوانند در اسرع وقت منابع مالی خود را مستردنموده و
درجهت تحقق اهدافاقتصادی بکارگیرند .بنابراین ضرورتدارد واحدها از مقررات قانونی
صدور اجرائیه مطلع بوده و وثائق و تضمینات کافی اخذ نمایند .هدف از اخذ تضمین و وثائق و
تنظیم قراردادها ،تملیک یا بازداشت اموال و یا حقوق مالی متعهدین قراردادها و سایر مستندات
قانونی نبوده ،بلکه اینامرصرفاً تمهیدی برای الزام مشتری به ایفاء تعهدات ناشیازقرارداد و
استیفاءحقوق و وصولمطالباتبانک میباشد.
اینک قبل از ورود به بحث چگونگی صدور اجرائیه و پیگیری عملیات اجرایی ،ضروری
است مختصری پیرامون چگونگی و شرایط اسناد ،قراردادها و انواع آنها بپردازیم.

تعريف سند و انواع آن
به موجب ماده  3824قانون مدنی ،سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دفاع یا دعوی
قابل استناد باشد.
ـ سند رسمي:
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین
رسمی در حدود صالحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
ـ سند عادي:
بنا به تعریف ،آنچه خارج از محدوده اسناد رسمی است از نظر قانون مدنی ،سند عادی
محسوب میگردد.
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ـ سند الزماالجرا:
اجرای اینگونه اسناد ،نیاز به طرح دعوی و رسیدگی قضایی و صدور حکم از جانب دادگاه
ندارد ،بلکه ذاتاً قابل صدور اجرائیه است .سند الزماالجرا ممکن است سند رسمی و یا در حکم
سند رسمی باشد .اسناد رسمی الزماالجرا بوده و اسنادی که در حکم سند رسمی است،
قانونگذار بنا به جهاتی امتیاز الزماالجرا بودن را بر آن مترتب نموده است ،مانند چک و قبض
انبارهای عمومی که هر دو از اسناد تجاری محسوب شده و حسب ماده  8قانون اصالحی چک
مصوب سال  3128و قبض انبارهای عمومی مصوب سال  3141از قدرت اجرایی الزم برخوردار
میباشند.
تبصره -3به موجب ماده  33قانون عملیات بانکی بدون ربا اصالحی  ، 3111/33/89کلیه
قراردادهایی که در اجرای اینقانون مبادله میگردد به موجب قراردادی که بین طرفین
منعقدمیشود درحکم اسنادرسمی بوده و درصورتی که در مفاد آن طرفین اختالفی نداشته باشند،
الزماالجرا بوده و تابع مفاد آئین نامه اجرایی اسناد رسمی میباشد.
تبصره -1بهجز قراردادهای رسمی و قراردادهای مشمول ماده  33قانون عملیات بانکی
بدون ربا ،سایر قراردادهای منعقده بین بانکها و مشتریان آنها عادی است .مانند تعهدنامه 248
تبصره -1قراردادهایی را که بین بانکها و مشتریان آنها منعقد میشوند ،از نظر داشتن و یا
نداشتن وثیقه میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
 -1قراردادهاي داراي وثيقه
 -2قراردادهاي ذمهاي
قراردادهای دارای وثیقه متضمن وثیقه هستند یعنی ضمن قرارداد ،مالی که ممکن است
غیرمنقول یا منقول باشد به رهن گرفته میشود ،اما قراردادهای ذمهای بدون وثیقه هستند .مثل
تعهد شخص ثالث.
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قراردادهای ذمهای در مواردی که به ثبت میرسند از اسناد رسمی و الزماالجرا محسوب
شده و در مواردی که به استناد ماده  33قانون عملیات بانکی بدون ربا در بانک منعقدمیگردند
در حکم اسناد الزماالجرا میباشند.

تفاوت بين قراردادهاي عادي و الزماالجرا يا در حكم الزماالجرا:
وصول طلب یا الزام متعهد به انجام تعهد موضوع قرارداد به استناد قراردادهای الزماالجرا،
نیازی به مراجعه به محکمه(دادگاه) و طی تشریفات رسیدگی و صدور حکم ندارد و اجرای ثبت
به تقاضای ذینفع اقدام به صدور اجرائیه برای وصول طلب یا الزام متعهد به ایفای آن مینماید،
لیکن اقدام به وصول طلب یا الزام به انجام تعهد به استناد قراردادهای عادی مستلزم مراجعه به
دادگستری و رعایت تشریفات رسیدگی به دعاوی و اخذ حکم و سپس صدور اجرائیه است.
البته چنانچه به استناد قراردادهای الزماالجرا به محاکم دادگستری مراجعه شود دادگاه ،ذینفع
قرارداد را محق تشخیص داده و متعهد یا بدهکار نمیتواند تعهد یا بدهی خود را انکارکند.

مقدمات صدور اجرائيه:
همانطور که ذکرگردید ،اسناد الزماالجرا متضمن وثیقه یا فاقد آن هستند .هرگاه قرارباشد
بانک به استناد اسناد متضمن وثیقه ،اجرائیه صادر کند ،ضروری است بدواً وضع ،موقعیت و
ارزش وثیقه ،مورد بررسی قرارگیرد و از کفایت ارزش آن اطمینان حاصل شود.
در صورتی که وثیقه قرارداد ارزش کافی نداشته باشد ،بانک میتواند با اعراض از وثیقه،
نسبت به صدور اجراییه به استناد قرارداد اقدام و سایر اموال بدهکار (و وثیقهای که از آن
اعراض نموده) را جهت بازداشت وصول طلب به مرجع ذی صالح معرفی نماید.
چنانچه ارزش وثیقه کفایت مطالبات بانک را بنماید ،صرفاً با تکمیل برگ تقاضانامه
صدور اجراییه و تسلیم آن به دفتر اسناد رسمی ،صدور اجرائیه درخواست میشود.
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تذکر :الزم به توضیح است ،اعراض از وثیقه وقتی صحیح است که بانک اطمینان داشته
باشد که مورد وثیقه توسط اشخاص دیگری بازداشت نشده است .زیرا چنانچه مورد وثیقه توسط
اشخاص دیگری بازداشت شده باشد ،اعراض بانک از وثیقه موجب میشود که حق بازداشت
کننده برحق بانک تقدم پیدا کند و در نتیجه وصول طلب بانک از وثیقه با اشکال مواجه گردد.
اگر قرارداد الزماالجرا فاقد وثیقه باشد ،الزم است که بدواً اموالی از مشتری یا ضامن وی
شناسایی شود تا پس از صدور و ابالغ اجرائیه جهت بازداشت به اجرای ثبت معرفی گردد.

تنظيم تقاضانامه صدور اجراييه:
برای صدور اجرائیه  ،برگ تقاضانامه صدور اجراییه را از پایگاه اطالع رسانی سازمان ثبت
اسناد و امالك تهیه ،تکمیل ،امضاء و به مرجعی که صدوراجرائیه از آن درخواستمیشود،
تسلیم مینمایند.
تقاضانامه صدور اجرائیه در چند نمونه متفاوت تهیه شده ،یکی مخصوص صدور اجرائیه در
دفاتر اسناد رسمی است (اسناد رهنی) و دیگری جهت صدور اجرائیه در دوایر اجرای ثبت
(قرارداد داخلی یا ذمه ای) و صدور اجراییه به استناد چک می باشد که حسب نوع سند موضوع
اجراییه مورد استفاده واقع میشود.

در تنظیم برگ تقاضانامه صدور اجراییه باید به موارد ذیل توجه شود:
 -3مشخصات متقاضی صدور اجرائیه و نشانی دقیق محل اقامت او و شماره دفتراسناد
رسمی (در مواردی که قرارداد در دفترخانه ثبت شده باشد)
 -8نام و نشانی محل اقامت مشتری و کلیه متعهدین در صورتی که از بین متعهدین کسانی
وارث متعهد اصلی بوده باشند ،نشانی دقیق آنها و هرگاه تحت قیمومیت یا والیت
باشند ،مشخصات و نشانی قیم یا ولی آنها دقیقاً قید گردد .هرگاه متعهدین اشخاص
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حقوقی باشند ،الزم است نام و شماره ثبت و نشانی شخص حقوقی و نام مدیرعامل در
ورقه الزماالجرا قید و تصویر روزنامه رسمی مشتمل بر آخرین تغییرات ،ضمیمه شود.
 -1موضوعی که اجرای آن تقاضا شده است ،صریحاً قید گردد.
 -4مطالبه خسارات تأخیر در انجام تعهدتا روز صدور اجرائیه
 -3درج شماره و تاریخ قراردادی که به استناد آن اجرائیه صادر میشود.
ضروری است اصل طلب و میزان جرائم تأخیر تا روز صدور اجرائیه به طور جداگانه و به
تفکیک قید شود.
هرگاه در قرارداد ،وثیقهگذار غیر از مشتری باشد ،الزم است نام و مشخصات و نشانی محل
اقامت وثیقهگذار (راهن) نیز قید گردد.
پس از تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه ،در قراردادهای متضمن وثیقه در قبال اخذ رسید به
دفتر اسناد رسمی و در مورد قراردادهای الزم االجرا به همراه یک نسخه اصل قرارداد به دایره
اجرای ثبت تسلیم میشود.
با تسلیم تقاضانامه صدور اجراییه به دفتر اسناد رسمی ،سردفتر مکلف است ظرف 42
ساعت اجرائیه را صادر ،امضاء و ممهور به مهر اجرا نموده و به دایره اجرای ثبت تحویل و
رسید اخذ نماید.
دایره اجرای ثبت با وصول اوراق اجرائیه ظرف  42ساعت باید اوراق را به متعهد (مشتری)
و در صورتی که وثیقهگذار قرارداد ،شخصی غیر از متعهد (مشتری) باشد ،به متعهدین و وثیقه
گذاران ابالغ نماید.
مأمور اجرا اوراق اجرایی را به متعهد (مشتری) و وثیقهگذار ابالغ و در ذیل یک نسخه
دیگر از اوراق اجرائیه از مشتری (متعهد) رسید اخذ مینماید.
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مراحل تقاضاي صدور اجرائيه:
الف -قراردادهاي رهني به استناد اموال منقول و غيرمنقول:
 -3تنظیم و تکمیل برگ تقاضای صدور اجرائیه از نکات حائز اهمیت در شروع اقدام
اجرایی میباشد ،که عدم رعایت آنها موجب اطاله عملیات اجرایی و احتماالً تحمیل
خسارات ناشی از اشتباه در تنظیم آن به بانک خواهدشد.
تقاضانامه صدور اجرائیه میبایست در یک نسخه تکمیل و به امضاء صاحبان امضاء
مجاز شعبه برسد .در صدر برگ مزبور شماره و تاریخ سند موضوع اجرائیه قید و چنانچه
در ارتباط با قرارداد مزبور ،قرارداد یا قراردادهای متمم (اعم از قرارداد متمم افزایش
مبلغ ،مدت ،وثیقه و  ) . . . .نیز به ثبت رسیده باشد ،شماره و تاریخ آنها در ردیف مزبور
درج و اسامی متعهدین سند اعم از تسهیالت گیرنده ،وثیقه گذار و ضامن در ردیف
مربوط به مشخصات آنها طبق مندرجات سند رسمی قید میگردد .چنانچه متعهدین متعدد
باشند ،اسامی همه آنها در برگ تقاضای صدور اجرائیه تصریح میگردد و چنانچه درج
اسامی همگی آنها در ردیف مذکور میسر نباشد ،اسامی بقیه متعهدین در حاشیه و یا ظهر
برگ صدور اجرائیه قید میگردد.
مطالبات بانک با توجه به مفاد سند به تفکیک اعم از اصل طلب ،سود  ،خسارت

تأخیر تأدیه و سایر هزینهها تصریح و تأکید میگردد که «وصول خسارت تأخير
تأديه از تاريخ صدور اجرائيه تا روز وصول کل مطالبات مورد تقاضاست»
مشخصات و اقامتگاه متقاضی صدور اجرائیه (شعبه درخواستکننده) در ردیفمربوطه
دربرگ تقاضا قیدمیشود .چنانچه موردوثیقه قرارداد موضوع اجرائیه ،غیرمنقول و یا
توأم با اموال منقول باشد ،عبارت زیر نیز در ردیف مربوطه ثبت میگردد.
«  . . .مزايده ،تخليه و تحويل مورد وثيقه را داريم».
 -8پس از تنظیم تقاضانامه صدور اجراییه  ،برگه مزبور را منضم به ضمائم آن گواهی
انحصار وراثت ،در صورت فوت متعهد ،طی نامهای به دفتراسناد رسمی تنظیمکننده سند
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تسلیم می شود .سردفتر موظف است در زمان دریافت نامه و ضمائم آن ،قسمت زیرین
برگ تقاضانامه صدور اجرائیه را پس از ذکر تاریخ و مهر و امضاء ،تحویل متقاضی
صدور اجرائیه (بانک) نماید .رسید مزبور در سوابق شعبه نگهداری میشود.
 -1سر دفتر از تاریخ دریافت تقاضای صدور اجرائیه وظیفه دارد مفاد سند را در برگههای
الزم االجرا (اگر متعهد یک نفر باشد در سه نسخه و چنانچه متعهدین متعدد باشند به
ازاء هریک از آنان دو نسخه اضافه) تا ظرف  42ساعت برگههای اجرائیه را امضاء
کرده و به مهرویژه «اجرا شود» ممهور و به اجرای ثبت محل تحویل ارسال و رسید
دریافت نماید.
 -4ابالغ اوراق اجرایی از جانب اجرای ثبت به متعهدین براساس آیین نامه اجرای مفاد
اسناد رسمی الزم االجرا انجام خواهد شد.
 -3قراردادهاي رهني متضمن وثيقه غيرمنقول :پس از ابالغ اجرائیه درخصوص آن دسته
از قراردادهای ثبتی که متضمن وثیقه غیرمنقول میباشند (مثل قرارداد تخصیص
تسهیالت با توثیق غیرمنقول ،قرارداد فروش اقساطی مسکن مشتمل به رهن ،جعاله در
قبال توثیق غیرمنقول و  )...مدیون  31روز از تاریخ ابالغ اجرائیه مهلت دارد نسبت به
ایفای تعهدات خود اقدام نماید .درصورت تعدد متعهدین قرارداد و تعدد تاریخ ابالغ
اجرائیه ،آخرین تاریخ ابالغ اجرائیه ،مالك محاسبه مهلت مقرر ،خواهد بود.

3

در صورتیکه نماینده بانک در جلسه ارزیابی حاضر باشد با درنظر گرفتن ارزیابی
بانک ،چنانچه به ارزیابی کارشناس منتخب اداره ثبت معترض باشد ،ضمن امضاء
صورت مجلس ،اعتراض خود را اعالم و حداکثر ظرف سه روز با مراجعه به اجراء ثبت
هزینه تجدید ارزیابی آن را میپردازد و اگر در جلسه حضور نداشت ،پس از ابالغ
 1ماده  14قانون ثبت مصوب سال  :3121چنانچه ظرف مهلت مقرر متعهد نسبت به پرداخت مطالبات بانک اقدامی ننماید ،غیرمنقول مورد وثیقه وی،
پس از کارشناسی و قطعیت قیمت فروخته شده و مطالبات بانک پرداخت می شود .با توجه به اینکه در اسناد رهنی ،مالی که طلب بانک از آن استیفاء می
گردد معین شده ،نیازی به معرفی مجدد آن نیست .بنابراین پس از انقضاء ده روز از ابالغ اجرائیه ،مرهونه (اعم از اموال منقول و غیرمنقول و حقوق و منافع
آن) ارزیابی میگردد.
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نظریه ارزیاب بایستی حداکثر ظرف پنج روز نسبت به تسلیم اعتراض مکتوب و
پرداخت هزینه ارزیابی مجدد اقدام نماید .درغیر اینصورت ،ارزیابی قطعی میشود.

1

پس از قطعیت ارزیابی ،آگهی مزایده منتشر میگردد .آگهی مزایده یک نوبت در
روزنامه کثیراالنتشار منتشر و عالوه بر آن به محل وقوع ملک ،محل مزایده و مکان
های عمومی مانند شهرداری ،بخشداری ،فرمانداری ،نیروی انتظامی ،دادگستری و ثبت
اسناد محل نیز الصاق میشود .فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از  33روز کمتر باشد.
پس از انجام مزایده درصورتیکه خریداری درجلسه مزایده نباشد ،بانک میتواند با
پرداخت حقاالجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع شده نسبت به
تملیک مال بازداشتی اقدام و اگر مازاد بر طلب بانک ارزش داشته باشد مابهالتفاوت را
به اجراء ثبت پرداخت نماید.

2

لذا الزم است تا قبل از جلسه مزایده ،بانک ارزیابی

الزم را انجام و عنداللزوم نظر مقامات صالحیتدار را اخذ نماید تا درصورتیکه مال
بازداشتی خریداری نداشت و تملیک آن توسط بانک به مصلحت بود ،اعالم و
درصورتیکه مالکیت مشاعی بانک موردنظر باشد ،در صورتمجلس مزایده قید گردد.
 )3-3صدور پيشنويس سند انتقال اجرايي :صدور پیشنویس سند انتقال اجرایی
مورد وثیقه (خریداری شده در مزایده) موکول به پرداخت هزینههای اجرایی موضوع
اجرائیه میباشد .پیشنویس سند انتقال از طرف اداره ثبت در تهران جهت تعیین
دفترخانه به کمیسیون تقسیم اسناد مستقر در کانون سردفتران و دفتر یاران ارسال تا
پس از تعیین دفتراسناد رسمی  ،سوابق به دفتراسناد رسمی مزبور ارسال شود و در
 1در ا ین مورد الزم است قبل از انجام ارزیابی اداره ثبت ،بررسی کاملی توسط ارزیاب مورد اعتماد بانک
بعمل آمده و قیمت تقریبی و سهلالبیع بودن مورد معامله و بدهیهای احتمالی آن در حد امکان مشخص گردد.
(موضوع نامه عمومی شماره  38134/8/4مورخ  3121/33/31اداره کل حقوقی)
 2ماده  381آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا مصوب 3121
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شهرستانها نیز سوابق امر جهت ثبت سند انتقال اجرایی به یکی از دفاتر اسناد رسمی
ارسال میگردد.
 )3-1تشريفات ثبت سند انتقال اجرايي :دفتر اسناد رسمی پس از وصول نامه
کانون سردفتران و دفتر یاران (یا اداره ثبت) به منظور انتقال رسمی وثیقه غیرمنقول به
نام بانک ،مکلف به رعایت تشریفات قانونی و سرعت عمل با عنایت به قانون تسهیل
تنظیم اسناد رسمی میباشد.
 )3-1فوت متعهد قبل از صدور اجرائيه :هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه
فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث
به آنان ابالغ واقعی میگردد .درصورتیکه ابالغ واقعی در محل مزبور به هر یک از
آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابالغ واقعی به او ممکن نگردیده ،اقامتگاه
خود را اعالم ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابالغ واقعی میسر
گردد تعیین نماید ،ابالغ اجرائیه با رعایت ماده  32آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
الزم االجرا بهوسیله درج در جراید بهعمل آید.
تبصره :درصورتیکه متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابالغ فوت کند طرز
ابالغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهدبود.
 )3-4حقوق بانك پس از ابالغ اجرائيه :بانک قبل از تنظیم صورتمجلس
مزایده ،بررسیهای الزم را انجام میدهد و درصورتی که وصول طلب را از سایر اموال
بدهکار به مصلحت تشخیص داد ،میتواند تا قبل از تنظیم صورتمجلس مزایده از مورد
رهن اعراض نماید .دراینصورت برابر مقررات اسناد ذمهای اموال دیگری جهت
بازداشت معرفی میگردد و اجرا مکلف است مراتب فک رهن را به دفترخانه تنظیم
کننده سند اعالم کند.
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هم چنین در مواردی که به علت عدم تکافوی مورد وثیقه ،بانک به کل طلب خود
نمیرسد میتواند برای وصول مانده طلب براساس مقررات راجع به اسناد ذمهای ،اموال
دیگری از متعهدین را نیز جهت بازداشت به اجرای ثبت معرفی نماید.
 )3-3بازداشت مازاد وثيقه به نفع اشخاص ثالث :درصورت بازداشت مازاد وثیقه
بانک توسط مراجع قانونی ،اشخاص ثالث میتوانند کلیه مطالبات بانک را پرداخته و
جانشین بانک در پرونده اجرایی شوند.در این صورت عملیات اجرایی به نفع آنها
پیگیری خواهد شد.
 )3-6تخليه و تحويل ملك واگذارشده :پس از طی تشریفات قانونی و تنظیم
سند انتقال اجرایی در دفتر اسناد رسمی به نام بانک ،میتوان به استناد سند مزبور
تقاضای تخلیه و تحویل ملک واگذاری را از اجرای ثبت به عمل آورد.
 -1صدور پیشنویس سند انتقال اجرایی مورد وثیقه جهت تهیه مقدمات الزم برای ثبت
سند انتقال اجرایی ملک مورد رهن به نام بانک موکول به پرداخت هزینههای اجرایی
موضوع اجرائیه میباشد.
ب -قرارداد داخلي:
برای صدور اجراییه به استناد قرارداد داخلی (قرارداد الزم االجرا یا قرارداد ذمه ای) اصل
قرارداد و تقاضانامه صدور اجرائیه به انضمام تصاویرمدارك مربوطه (اشاره شده دربند الف)3-
به اداره اجرای اسناد رسمی ارسال و صدور اجرائیه تقاضا می شود .پس از صدور اجرائیه و ابالغ
آن ،چنانچه وام گیرنده و ضامنین اقدام به پرداخت مطالبات بانک ننمایند از جانب اداره مذکور
به شعبه اعالم تا نسبت به معرفی اموال متعهد و ضامنین جهت بازداشت اقدام و پس از معرفی
اموال اعم از منقول و غیرمنقول ،اداره اجرا مبادرت به بازداشت آنها مینماید.
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سفته داراي سررسيد:
سفته پس از انقضاء سررسید در موعد مقرر واخواستشده و اصل سفتهها و واخواست
نامهها به اداره حقوقی و دعاوی ارسال تا اداره مزبور اقدام به اقامه دعوی علیه متعهد و ضامنین
بنماید و ضمن دادخواست ،تقاضای صدورقرارتأمین خواستهمیشود.

سفته های دارای سررسید باید ظرف  31روز پس از انقضای سررسید واخواست شده
و پس از وصول واخواست نامه های ابالغ شده ،اقدام به اقامه دعوی علیه متعهد و ضامنین
شود .ضمن دادحواست تقاضای صدور قرارتامین خواسته می شود.
سفته عندالمطالبه:
در صورتی که بابت تضمینات بانک ،سفته عندالمطالبه (سفتهای که سررسید آن نامعلوم و
تعیین سررسید آن در اختیار ذینفع باشد) اخذ شده باشد ،شعبه نسبت به اخذ قرارداد اخذ سفته
عندالمطالبه اقدام مینماید .بدیهی است در صورت عدم ایفای تعهدات از جانب مشتری به استناد
تعهدنامه مزبور ،شعبه میتواند بدون اعالم قبلی و انجام تشریفات قانونی ،در هر زمان که مقتضی
بداند ،سفتهها را واخواست نموده و حسب مورد نسبت به تقدیم دادخواست علیه متعهد و
ظهرنویسان اقدام نماید .ضمناً چنانچه شعبه نسبت به اخذ تعهدنامه اقدام ننموده باشد ،ضمن تنظیم
اظهارنامه و ابالغ به متعهد از طریق دفاتر خدمات قضایی  ،تقاضای پرداخت وجه سفته به عمل
میآید .پس از ابالغ اظهارنامه ،سفته مأخوذه واخواست و سپسجهتاقامه دعوی همانند
سفتههای دارای سررسید عمل میشود.

صدور اجرائيه باستناد قراردادهاي بدون وثيقه:
قراردادهای بدون وثیقه ممکن است در بانک با رعایت مفاد ماده  33قانون عملیات بانکی
بدون ربا منعقد شوند و یا در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند.
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مرجع صدور اجرائیه نسبت به قراردادهای ثبت شده ،دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند
میباشد ،اما مرجع صدور اجرائیه باستناد قراردادهای مشمول ماده  33قانون فوقاالشعار دوایر
اجرای ثبت است .اما از نظر تعقیب عملیات اجرایی  ،سایرتشریفات مشابه و یکسان است .به
عبارت دیگر اجرای قراردادهای مشمول ماده  33قانون فوقالذکر مشابه اسناد ذمهای است.
باتوجه به اینکه قراردادهای مذکور فاقد وثیقه هستند ،لذا ضروری است هنگام صدور
اجرائیه به استناد آنها و هنگام تنظیم و تکمیل تقاضانامه صدور اجراییه  ،اموال متعهد شناسایی و
برای بازداشت به اجرای ثبت معرفی شوند.

بازداشت اموال:
 -3بازداشت اموال غيرمنقول

هرگاه اموالی که متعهدله (بانک) برای بازداشت به اجرای ثبت معرفی میکند از امالك
ثبت شده باشد ،الزم است پالك ثبتی آن امالك در ورقه الزماالجرا قید شود .با تسلیم ورقه
الزماالجرا از طرف متعهدله (بانک) و وصول آن به اجرایثبت ،اجرای مذکور اقدام به بازداشت
امالك معرفیشده مینماید و موضوع بازداشت را به متعهد (مشتری) و ثبت محل اطالع میدهد.
اداره ثبت محل ،موضوع بازداشت را در دفتر بازداشتی و ستون مالحظات دفتر ثبت امالك
یادداشت مینماید .پس از ابالغ بازداشت به صاحب ملک (متعهد) نقل و انتقال ملک
بازداشتشده ممنوع میشود و تا هنگامی که از ملک رفع بازداشت نگردد ،هرگونه نقل و انتقال
آن میسر نخواهدبود .در معرفی امالك ثبت شده برای بازداشت ،ترجیحاً امالکی را که سهلالبیع
هستند ،معرفی میشوند.
 -1بازداشت اموال منقول

در مواقعی که قرار باشد بانک درخواست بازداشت اموال منقولی را که ازمشتری(متعهد)
شناساییکردهاست بعمل آورد باید زمانی را که اجرای ثبت تعیین میکند ،نماینده بانک به
476

اتفاق مأموراجرا به محل وقوع اموال مذکور مراجعه تا با معرفی اموال شناساییشده ،نسبت به
بازداشت آن اموال اقدامشود .اختیاروانتخاب اموالمنقولی که برای بازداشت ،شناساییشده با
بانک است .بنابراین اموال سهلالبیع و بالمعارض برای بازداشت معرفی میشوند .ارزش اموال
بازداشتشده باید کفایت حقوق و مطالبات بانک را بنماید .هرگاه مأمور اجرا شخصاً ارزش
اموال بازداشتی و کفایت آنها را تشخیصدهد ،اقدام به بازداشت و درغیراینصورت هنگام
بازداشت نظر ارزیاب را جلبمینماید.

نگهداري و حفاظت اموال بازداشت شده:
اموالی که به تقاضای بانک بازداشت میشود ،بایستی تحویل حافظ شود .انتخاب حافظ در
اختیار مأمور اجرا است .پس از تعیین حافظ و صورت برداری ،اموال بازداشت شده با تنظیم
صورتجلسه به حافظ تحویل میگردد .مسئولیت حفاظت از اموال بازداشتی با حافظ است و
هرموقع اجرای ثبت بخواهد ،باید اموال را تحویل دهد .وی حق دارد بابت حفاظت از اموال
بازداشتی مطالبه حقوق بنماید .چنانچه کسی حاضر به حفاظت از اموال بازداشت شده نباشد،
ممکن است اموال بازداشت شده به متعهد یا بانک سپرده شود.

مستثنيات ديـن:
بعضی اموال متعلق به متعهد به شرح ذیل قانوناً غیرقابل بازداشت است:
 -3لباس و اشیائی که برای حوائج ضروری متعهد و خانواده او الزم است.
 -8آذوقه موجود به مقدار سه ماه متعهد و اشخاص واجبالنفقه وی.
 -1نوشتجاتمتعهد (بهاستثنای اسناد مطالبات و کاغذهای قیمتی و اوراق سهام شرکتها و
برگهای بهادار دیگر)
 -4مسکن مورد نیاز و متناسب متعهد و عائله او
 -3وسائلدیگر موردنیاز متعهد و افرادتحتتکفل او مانند تلفن و وسیله رفتوآمد معمولی
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 -1وسائل کار و حرفه متعهد که برای تأمین معیشت روزانه وی ضروری است.
چنانچه مستثنیات دین در رهن و وثیقه بانک باشد ،از شمول مستثنیات خارج است.
همچنین هرگاه متعهد فوت کند ،حقوق بانک از کلیه اموال متعهد قابل استیفا خواهدبود.
شرایط مختلفی که از هنگام صدور اجرائیه تا ختم عملیات اجرائی ممکن است بوجود آید

 -3از تاریخ ابالغ اجرائیه متعهد باید ظرف  31روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا
ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر
گرداند .اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت ،صورت
جامع دارائی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم کند.
بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع
که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد.
تبصره :مقررات این ماده مانع نمیشود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون به
دست آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند.
 -8هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به
عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابالغ واقعی میگردد .در صورتیکه ابالغ
واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابالغ
واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعالم ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه
او را به ترتیبی که ابالغ واقعی میسر گردد ،تعیین نماید ابالغ اجرائیه به وسیله درج در
جراید به عمل میآید.
تبصره :درصورتیکه متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابالغ فوت کند طرز
ابالغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهدبود.
 -1هرگاه وراث متعهد ،بدهی او را قبول کنند ،تعهدات متوفی بعهده آنها خواهدبود .لذا
چنانچه قرارداد بین بانک و متوفی ،بدون وثیقه باشد ،بانک با صدور اجرائیه علیه
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وراث میتواند به نسبت سهم آنها از ماترك متوفی یا اموال دیگر هریک از وراث به
میزان آنچه بعهده آنها از تعهدات متوفی قرار میگیرد ،تقاضای بازداشت کند.
 -4هرگاه بعد از ابالغ اجرائیه به مدیون ،وقوع فوت بدهکار مستند به مدرك رسمی اعالم
شود ،اجرا ضمن عملیات اجرایی اطالعیهای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات
اجرائی در چه مرحلهای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق میکند چنانچه ابالغ
اجرائیه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد اطالعیه موصوف یک
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محل یا نزدیک به محل ،آگهی میشود .در این صورت
تنظیم صورتمجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر
امالك به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهدبود
درمورد فوق هرگاه مال در مزایده به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول به
ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارائی است.
تبصره :درصورت فوت مدیون درخالل عملیات اجرائی ادامه عملیات موکول به
معرفی ورثه از طریق متعهدله خواهدبود.
 -3در مورد اموالی که در مقابل مطالباتی به وسیله اجرای ثبت توقیف شده باشد ،بستانکار
بازداشتکننده مازاد میتواند تمام دیون و هزینههای قانونی بازداشتکنندگان مقدم و
حقوق دولتی را در صندوق ثبت تودیع و تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود
را از آن بنماید .دراینصورت از اموال توقیف شده ،رفع اثر نموده و مال بابت کل یا
قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بالفاصله توقیف و از طریق مزایده به
فروش میرسد.
تبصره :در کلیه پروندههای اجرائی که مورد مزایده به بستانکار واگذار میشود،
بدهکار میتواند تا قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال اجرائی یا تحویل مال حسب مورد
اقدام به پرداخت بدهی خود نماید.
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 -1درصورتی که بعد از صدور اجرائیه و قبل از انقضای  1ماه به درخواست اشخاص
ثالث از طرف مراجع قانونی ،مازاد وثیقه بازداشت شود ،متقاضی بازداشت حق دارد از
اجرای ثبت بخواهد وثیقه را به حراج بگذارد .استیفای حقوق مرتهن از محل حراج
مقدم است.
 -1در مواردی که وثیقهدهنده غیر از مدیون اصلی است ،ابالغ اجرائیه و سایر عملیات
اجرائی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون ،جریان یابد.
 -2بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است ،لکن مزایده آن به لحاظ رعایت
منافع اشخاص ثالث جایز نیست درصورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره
ثبت محل ،جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابالغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه
اعالم میگردد.
 -9چنانچه اموال مورد وثیقه تلف شود یا به علت قانونی به مالکیت اشخاص ثالث درآید
و در نتیجه بانک نتواند از وثیقه ،حقوق خود را بدست آورد ،میتواند به استناد
قرارداد ،تقاضای بازداشت اموال دیگر متعهد را بنماید .در چنین مواردی ،عملیات
اجرایی همانند اجرای اسناد رسمی بدون وثیقه (اسناد ذمهای) خواهدبود.
 -31هرگاه قسمتی از وثیقه تلف شده باشد و بانک از باقیمانده وثیقه عدول نکند ،اجرای
قرارداد نسبت به قیمت آن قسمت از وثیقه که باقی مانده است ،اجرائیه را تا حراج یا
تملیک وثیقه به بانک ادامه میدهد و برای بقیه حقوق بانک همانند اسناد ذمهای عمل
میشود و بانک میتواند تقاضای بازداشت اموال دیگری از متعهد را بعمل آورد.
 -33به استناد هر قرارداد بيش از يك بار اجرائيه صادر نميشود .لذا چنانچه با صدور
اجرائیه ،بازداشت اموالی از متعهد ،کفایت حقوق بانک را ننماید ،پرونده اجرایی
ممکن است برای استیفای باقیمانده حقوق بانک مفتوح بماند.
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خاتمه عمليات اجرايي:
عملیات اجرایی با استیفای حقوق بانک که با تملیک و تحویل وثیقه یا اموال بازداشت
شده یا پرداخت طلب حاصل از مزایده صورت میگیرد ،خاتمه میپذیرد.
با ختم عملیات اجرایی اسناد دارای وثیقه غیرمنقول ،بانکها مکلفند یا از امالك تملیک
شده برای رفع احتیاجات تدارکاتی خود استفاده کنند و یا آنها را ظرف  8سال از تاریخ تملیک
بفروش برسانند .چنانچه ملک تملیک شده در مدت مذکور بفروش نرسد و بانک ناچار به اجاره
دادن آن باشد ،اخذ موافقت بانک مرکزی ضرورت خواهدداشت.
درقراردادهای بانکها با مشتریان چنانچه صدور اجرائیه برای انجام تعهدات مشتری از جمله
تحویل مورد معامله (در سلف) یا تخلیه مورد اجاره (در اجاره بشرط تملیک) باشد ،خاتمه
عملیات اجرایی ،انجام تعهدات مشتری در نتیجه صدور اجرائیه خواهدبود و چنانچه صدور
اجرائیه برای وصول طلب باشد (در قرضالحسنه) ،همانند اسناد ذمهای یا اسناد دارای وثیقه
برحسب نوع قرارداد ،اقدامات اجرایی با استیفای حقوق بانک از وثایق یا اموال بازداشتشده
خاتمه خواهدیافت.

اقاله امالك تمليكي
چنانچه پس از تملیک ،بدهکاران یا مالکان سابق تقاضای پرداخت بدهی خود و اعاده
مالکیت نسبت به ملک تملیکی بانک را داشته باشند ،تقاضای ایشان با شرایط ذیل مورد قبول
واقع و با اقاله ملک ،موضوع سند انتقال اجرایی ،مالکیت ملک به مالکان سابق اعاده میگردد:
 -3ملک موردنظر تنها مایملک مسکونی بدهکار باشد.
 -8عین ملک در مالکیت بانک باشد.
 -1مالک یا قائممقام قانونی وی اقاله را تقاضا نماید.
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 -4کلیه مطالبات و متفرعات متعلقه به بدهی تا زمان اقاله وصول شده باشد( .قیمت تمام
شده %1 + 3اضافه بر نرخ تسهیالت از زمان تملیک تا زمان اقاله)

( 3قیمت تمام شده = اصل تسهیالت  +سود متعلقه  +خسارت تاخیر  +هزینههای قانونی)
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سئواالت بخش بيستوهفتم

 -3منظور از صدور اجرائیه چیست؟
 -8سند و انواع آن را تعریف کنید.
 -1قراردادهای ذمهای چه نوع قراردادهایی هستند؟
 -4تفاوت بین قراردادهای عادی و قراردادهای الزماالجرا یا در حکم الزماالجرا چیست؟
 -3نکاتی که در تنظیم برگ الزماالجرا میبایست رعایت شود ،مختصراً توضیح دهید.
 -1مراحل تقاضای صدور اجرائیه به استناد قراردادهای رهنی را شرح دهید.
 -1نکات مهم در برگ تقاضای صدور اجرائیه به استناد قراردادهای رهنی کدام است؟
 -2ابالغ اجرائیه چیست؟ انواع آن را توضیح دهید.
 -9مواعد قانونی صدور اجرائیه به استناد قراردادهای رهنی غیرمنقول را شرح دهید.
 -31صدور اجرائیه به استناد قراردادهای داخلی را شرح دهید.
 -33سفته عندالمطالبه چیست؟ نحوه وصول طلب به استناد آن چگونه است؟
 -38منظور از بازداشت اموال چیست؟
 -31وظایف حافظ را شرح دهید.
 -34مستثنیات دین چیست؟ چهار مورد آن را نام ببرید.
 -33خاتمه عملیات اجرایی را شرح دهید.
 -31اقاله را شرح دهید.
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(برای اجرائیههای از پنجهزارویکریال تا یکصدهزار ریال)

1821/12/22

تاریخ . . . . . . . . . . . . . .

(با هزینه ابالغ)

پیوست . . . . . . . . . . . . .

شماره *
066
ريال

446000

سري ()2

تقاضانامه صدور
اجرائيه

كد 1-2-40

ا

تنظيمشده در اجراي ماده ج
 08قانون عمليات بانكي

موضوع سند شماره 82501865
ر
خيابان  08خرداد ،سبزه
بدون ربا بين اينجانب بانك ملي ايران شعبه بازار ساكن
ا
ميدان و آقاي  /خانم  /شركت  . . . . . . . . . . . . . . . .ساكن تهران ،ء
كيلومتر  05جاده قديم
ث
ب
 2.811.111ريال بابت سود و
كرج راجع به مبلغ  /مقدار 81.111.111 /ريال بابت اصل و مبلغ
ت
//
مبلغ  6.811.111ريال بابت خسارت تأخير تأديه تا روز  0851/06/65جمعاً به مبلغ 80.111.111
ريال و مطالبه خسارت تأخير تأديه از اين تاريخ تا روز وصول كل طلب

نظر بامتناع

مديون از پرداخت آن تقاضاي وصول طلب خود را مطابق مقررات مينمايم و چنانچه
درظرف مدتمقرر متعهد مفاد برگ اجرائيه را به موقع اجرانگذارد توقيف شخص  /اموال
منقول و غيرمنقول مديونين اورا تقاضادارم.

محل امضاء تقاضاكننده
بانك ملي ايران ـ دو امضاء مجاز
هويتمتقاضي وصالحيت درخواستكننده محرز وبرگهاياجرائي تهيهوبرايامضاء مديرثبت ارسالميشود.

متصدي اجراء . . . . . . . . .
تقاضاي صدور اجرائيه از طرف آقاي  /خانم  . . . . . . . . . . . . . . . . .در موضوع سند شماره
 . . . . . . . . . . .نسبت به مبلغ  . . . . . . . . . . . . .بابت قبض  /قبوض شماره . . . . . . . . . . . . . .
در تاريخ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .به اجراي اداره ثبت  . . . . . . . . . . . . . . . .واصل گرديد.

محل امضاء
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21/0/81

تاریخ 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*

پیوست . . . . . . . . . . . . .

441000

سري الف37/
كد 1-2-11

066
ريال

آقاي سردفتر دفترخانه شماره

1

حوزه ثبتي

ملي ايران جزيره كيش
ميليون ريال اصل طلب

ساكن

تقاضانامه صدور اجرائيه
دفترخانه
(از دههزار ريال بيشتر)
كيش در موضوع سند شماره  0211مورخ  0858/2/68بين اينجانب بانك
جزيره كيش آقاي  /خانم  /شركت . . . . . . . . . . . . . . . .

و مبلغ  2.681.111ريال سود

و مبلغ

ساكن

...........

..............
راجع به مبلغ

پنجاه

الحسنه  1.882.681ريال خسارت تاخير تا تاريخ  0851/2/80و مبلغ  01.111ريال موضوع قرض
ماده  . . . .قرارداد و مطالبه خسارت تأخير تأديه از اين تاريخ تا روز وصول كل طلب
متعهدين از انجام تعهدات خود امتناع ورزيده

تقاضاي صدور برگ اجرائي به

نمايم چنانچه در ظرف مدت مقرر متعهد مفاد برگ اجرائيه را به موقع اجرا نگذارد تقاضاي بازداشت اموال

چون

جمعاً مبلغ 28.502.681

مزايده ـ ريال

مطابق مقررات مي

تخليه و تحويل مورد وثيقه

مديون را دارم.

محل امضاء تقاضاكننده
بانك ملي ايران ـ دو امضاء مجاز
هويتمتقاضيوصالحيتدرخواستكنندهاجراء محرزوبرگهاياجرائيتهيهوبرايامضاء بهادارهثبتارسالميشود.

محل امضاء سردفتر و مهر دفترخانه
تقاضاي صدور برگ اجرائي از طرف آقاي  /خانم  . . . . . . . . . . . . . . . . .در موضوع سند
شماره  . . . . . . . . . . .نسبت به  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .در
تاريخ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .به اينجانب  . . . . . . . . . . . . . . . .سردفتر دفتر اسناد رسمي
شماره  . . . . . . . . . . . . . .رسيده است.

محل امضاء سردفتر و مهر دفترخانه
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بخش بيستوهشتم :نرمافزار معامالت شعب
سیستم تسهیالت در محیط  Dosو تحت شبکه  Novellجهت کلیه شعب بانک ملی ایران
طراحی و پیادهسازی شده است.
سیستم تسهیالت به گونهای طراحی شده که قادر است با تعریف پارامترهای الزم ،هرنوع
تسهیالت موجود یا جدید را حمایت کند و کلیه تراکنشهای سیستم را به تفکیک (اصل
تسهیالت ،قسط ،سود ،کارمزد و )...مشخص نماید.
کلیه عملیات اعتباری در شعب ،از مرحله پرداخت تسهیالت تا تسویه کامل آن و محاسبه
مالی ،صدور اسناد حسابداری ،اسناد انتظامی ،صدور اخطاریه و همچنین تنظیم گزارشهای مالی
و آمارهای مختلف ،محاسبه کارمزد و تعدیل سود هر قسط ،در سیستم انجامپذیر میباشد.
در این سیستم با ایجاد و تعریف یک کد اعتباری جهت هرشخص حقیقی و یا حقوقی،
ظهرنویسان سفته ،ضامنین ،مدیران شرکتها ،میتوان کلیه اطالعات و گزارشها را تهیه نمود.
بعنوان مثال مشخص میگردد که اشخاص حقیقی یا حقوقی چه میزان و در قالب چه عقودی از
شعبه تسهیالت دریافت نمودهاند .همچنین در این سیستم میتوان براساس بخشهای اقتصادی
گزارشها و آمارهای مختلف از قبیل اطالعات تسهیالت ،اقساط معوق ،سررسید گذشته و ...
تهیه نمود.

1

هرچند فراگیری و کار با سیستم تسهیالت بسیار آسان است اما آشنایی با رایانه و
دستگاههای ورودی و خروجی و جانبی آن و نیز آشنایی با قوانین و دستورالعملهای اعطای
تسهیالت ،کمک موثری در این راه خواهدبود.
عملکرد سیستم بطور کلی بصورت زیر میباشد:

1

محتمل است در آینده امکاناتی برای سیستم فوق نظیر چاپ قراردادها ،چاپ دفترچه اقساط و تنظیم
ضمانتنامههای ریالی اعطای تسهیالت از محل وجوه ادارهشده و تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی فراهم گردد.
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 -3معرفي کاربران سيستم
کاربران سیستم تسهیالت از لحاظ مسئولیت به گروههای زیر تقسیم میشوند که هریک
دارای عملیات مخصوص به خود میباشند.
رئيس شعبه

معاون شعبه

رئيس دايره

معاون دايره

کنترلر

کاربر آ

سوپروايزر

کاربر ب

نحوه ثبت کد کاربران به صورتی است که ابتدا باید رئیس دایره آنرا معرفی و سپس
رئیس شعبه تائید نماید.

 -1معرفي سرفصلهاي انتظامي
ابتدا کلیه سرفصلهای انتظامی مرتبط جهت اعطای تسهیالت به سیستم معرفی میگردد.
معرفی سرفصلهای انتظامی توسط رئیس و یا معاون دایره انجام میشود .سرفصل انتظامی که در
این گزینه انتخاب میشود حتماً باید در سیستم صندوق شعبه موجود باشد و پس از گزینه
سرفصل ،محدوده شماره انتظامی مشخص میگردد .همچنین آخرین شماره انتظامی استفاده شده
در شعبه وارد میشود.

 -1معرفي سرفصلهاي تسهيالت
در این قسمت کلیه سرفصلهای تسهیالت موردنیاز شعبه براساس بخشهای مختلف
اقتصادی ،تبصرهای یا غیرتبصرهای ،دولتی یا غیردولتی و نوع تسهیالت معرفی و سپس محدوده
نرخ هریک از تسهیالت نیز معرفی میشود.
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چنانچه این سرفصل دارای نرخ ،سقف مبلغ و مدت ثابت باشد کاربر آنها را معرفی
مینماید .بعنوان مثال در حال حاضر وام قرضالحسنه ازدواج دارای مبلغ ثابت  3.111.111ریال
و مدت  11ماه و کارمزد  %4میباشد .سپس کد بانک مرکزی و سرفصل انتظامی مربوطه را
تعریف میکنیم .معموالً سرفصل انتظامی بطور ثابت همان سرفصل قراردادها میباشد.
بعد از انتخاب گزینههای فوق ،سیستم سرفصلهای مرتبط را ایجاد مینماید (سرفصل سود،
پیشدریافت و )...

 -4معرفي کد اعتباري
کد اعتباری ،کدی است که معرف یک شخص حقیقی و یا حقوقی میباشد.
قبل از اعطای تسهیالت برای هرشخص یک کد اعتباری تعریف میشود .کلیه گزارشهای
سیستم ،براساس کد اعتباری تهیه میگردد .کد اعتباری به دو صورت کد سیستمی و کد ملی
ایجاد میشود.

کد سيستمي:
سیستم براساس شماره شناسنامه و تاریخ تولد اشخاص حقیقی و شماره و تاریخ ثبت
اشخاص حقوقی با توجه به مثال زیر ،کد اعتباری را ایجاد مینماید:
بعنوان مثال چنانچه تاریخ ثبت یک شرکت  3131/13/13و شماره ثبت آن  4181باشد،
کد اعتباری این شرکت  314181میگردد.

کـد ملـي:
کاربر میتواند کد ملی هرشخص حقیقی را بعنوان کد اعتباری معرفینماید.
در معرفی کد اعتباری ،باید برای هر کد اعتباری یک شماره حساب معرفی شود تا بتوانیم
اطالعات شخصی مشتری را از سیستم صندوق بازیابی نمائیم.
همچنین در معرفی کد اعتباری مشخصات کامل شخص حقیقی و یا حقوقی تعریف
میشود .بعنوان مثال نام پدر ،محل صدور و  ...را میتوان نام برد.
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درصورت وجود کد اعتباری یکسان ،سیستم ضمن اعالم پیغام ،مشخصات کد اعتباری را
نمایش میدهد .چنانچه بخواهیم کد جدید ایجاد نمائیم ،درصورتی امکانپذیر است که کد حوزه
و محل تولد  /ثبت با کدهای نمایش دادهشده مغایر باشد.

 -3کد اعتباري مشترك
درخصوص تسهیالتی که به صورت مشترك اعطا میگردد الزم است کاربر یک کد
اعتباری مشترك ایجاد نماید .برای این منظور ابتدا باید برای هرشخص یک کد اعتباری حقیقی
تعریف و یک کد نیز به صورت مشترك معرفی شود.

 -6معرفي اعضاء هيئت مديره اشخاص حقوقي
بعد از معرفی کد اعتباری اشخاص حقوقی ،اعضای هیئتمدیره و سهامداران حقیقی و
حقوقی شرکت معرفی میگردد.
در این قسمت برای هر یک از اشخاص مذکور یک کد اعتباری ایجاد میشود.

 -1معرفي وثائق و تضمينات
وثائق و تضمینات قابل قبول ،به شرح ذیل به سیستم معرفی شده است:
 -3سپرده سرمایهگذاری بلندمدت
 -8سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت
 -1سپرده مدتدار ،قرضالحسنه جاری و پسانداز ارزی
 -4رهن اموال غیرمنقول
 -3رهن اموال منقول
 -1ضمانتنامه بانکهای داخلی
 -1ضمانتنامه بانکهای خارجی
 -2قبوض انبارهای عمومی
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 -9سفته به تعهد مشتری
 -31سفتههای جنسی با تعهد تضامنی شخص یا اشخاص ثالث
 -33اوراق مشارکت
 -38وجه نقد
 -31انواع کاالهای رهن امانی
 -34انواع کاالی زیرکلید بانک
 -31قرارداد اخذ سفته عندالمطالبه نمونه 4113
هر کد اعتباری میتواند دارای یک یا چند نوع از این وثایق باشد که باید آنها را به سیستم
معرفی نمود .به عنوان مثال کلیه ظهرنویسان سفته بر اساس کد اعتباری به سیستم معرفی
میشوند.
از سفته به تعهد مشتری یا سفته جنسی یا قرارداد ثبتی فقط میتوان یکبار استفاده نمود.
نحوه ثبت وثائق هم به این صورت است که ابتدا اپراتور اول ،وثیقه را ثبت نموده ،سپس
اپراتور دوم یا به عبارتی رئیس یا معاون دایره مربوطه آن را تائید مینماید .مادامی که ثبت
وثایق یا تضمینات تائید نشده باشد نمیتوان از آنها استفاده نمود .چنانچه بخواهیم وثیقهای را
حذف یا اصالح نمائیم ،اگر وثیقه تائید نشده باشد فقط اپراتوری که اطالعات را ثبت نموده،
میتواند آن را حذف یا اصالح نماید و بعد از تائید رئیسدایره ،فقط رئیسدایره قادر به اصالح
یا حذف آن میباشد و زمانی میتوان آنرا حذفنمود که تسهیالتی با این وثیقه اعطا نشدهباشد.
همچنین در این سیستم به هریک از وثائق یک ردیف اختصاص داده میشود که از آنها
جهت گزارشگیری استفاده بعمل میآید.
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 -9معرفي حد مجاز يا حدود اختيارات شعب
در این قسمت حد مجاز تسهیالت که توسط اداره کل اعتبارات تعیین شده ،به سیستم
معرفی و مصوبهها توسط رئیس دایره تعریف میشود.
حد مجاز در شعب به دو صورت تعریف میگردد:
* حد مجاز ساده
* حد مجاز ترکیبی
الف) حد مجاز ساده:
حد مجاز ساده به آن گروهی از حد مجازها گفته میشود که مربوط به یک نوع کد حد
مجاز باشد بطور مثال به شعبهای ابالغ میشود که در مورد کد معامالت صادراتی ،مجاز به اعطای
تسهیالت تا سقف  4.111.111.111ریال است .به این نوع حدمجاز ،حد مجاز ساده گفته میشود.
ب) حد مجاز ترکيبي:
حد مجاز ترکیبی به آن گروهی از حد مجازها گفته میشود که مربوط به مجموع چند کد
حد مجاز میباشد .بطور مثال به شعبه مرکزی ابالغ میشود که حدود اختیارات شعبه به منظور
اعطای تسهیالت بشرح ذیل است :
« ارقام به میلیونریال »

معامالت

حقیقی

حقوقی

طرحها

حقیقی

حقوقی

صادرات

حقیقی

مجموع(معامالت ،طرحها،
صادرات)

حقوقی

حقیقی

حقوقی

31.111 3.111 31.111 4.111 38.111 4.111

9.111

81.111

شعبه مرکزی ابتدا باید سه کد حد مجاز ،جهت معامالت ،طرحها و صادرات تعیین نموده،
سپس با استفاده از تعریف حد مجاز ساده ،مبالغ جدول را جهت این سه کد مشخص نماید .آنگاه
جهت حد مجاز ترکیبی از کدهای حد مجاز ساده استفاده میشود.
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 -8معرفي مصوبهها
برای هر مصوبه باید ابتدا مبلغ حد مجاز یا به عبارتی حدود اختیارات شعبه را تعریف نمود.
تعریف مصوبه به عهده رئیس یا معاون دایره است.

 -31نواقص
چنانچه نواقصی در اسناد و مدارك تسهیالت مربوطه باشد ،میتوان با استفاده از این گزینه
اطالعات مذکور را در سیستم ثبت نمود .در صورتی که برای کد اعتباری توضیحی در این
قسمت ثبت شود هنگام اعطای تسهیالت با این کد اعتباری ،سیستم پیغام میدهد.

 -33محاسبه ارزيابي و بيمه
در این گزینه ،سیستم مبالغ ارزیابی و بیمه وثائق را براساس مصوبههای اداره کل اعتبارات
محاسبه و اسناد مربوطه را صادر مینماید.

 -31اعطاي تسهيالت
بعد از معرفی گزینههای فوق الذکر ،اعطای تسهیالت امکان پذیر خواهدبود .نحوه ثبت
تسهیالت نیز بدین صورت است که ابتدا کاربر اول ،تسهیالت را ثبتنموده ،سپس توسط رئیس
یا معاون دایره تسهیالت تائید میگردد.
در اعطای تسهیالت ،سیستم کلیه محاسبات از قبیل میزان سود ،قسط ،تاریخ سررسید نهایی
و  ...را انجام میدهد .همچنین سیستم کلیه اسناد را اعم از تسهیالت و انتظامی بصورت اتوماتیک
صادر مینماید.
پس از تائید تسهیالت ،سیستم کلیه اسناد را در سیستم صندوق ثبتمینماید .بدیهی است از
اسناد صادره ،چاپ تهیه شده ،پس از امضاء در پرونده تسهیالتی متقاضی نگهداری میگردد.
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 -31پرداخت اقساط
در هنگام وصول اقساط سیستم کلیه محاسبات شامل مبلغ هر قسط ،میزان جرائم تاخیر و ...
را بطور خودکار محاسبه مینماید همچنین سود هرقسط به درآمد شعبه منتقل میشود.

 -34تسويه تسهيالت
در هنگام تسویه تسهیالت ،سیستم حسب مورد بدهی مشتری از قبیل جریمه تاخیر ،سود
تسهیالت ،سود دوران ،تخفیف مربوطه و ...را محاسبه نموده و اسناد ذیربط را صادر مینماید.
همچنین در این گزینه کاربر قادر خواهدبود تسهیالت مشارکت را از حساب اموال فروش
اقساطی تسویه نماید.

 -33نمايش و گزارشگيري
سیستم قادر است که انواع آمارها و گزارشها را از قبیل اطالعات تسهیالت ،اقساط معوق،
سررسید گذشته ،تعدیالت ،کارمزد ،وثائق ،مصوبهها ،فهرست اقساط ،آمارهای  244و ،231
صدور اخطاریه و  ...را براساس کد اعتباری یا براساس بخشهای مختلف تهیه نماید.
با توجه به انتقال عمليات مربوط به اعطاي تسهيالت به سيستم سيبا ،راهنماي مربوط به شرح
زير درج ميگردد:
 در مرحله اول با استفاده از گزینه  133حساب تسهیالت بنام متقاضی تسهیالت اعم از
شخص حقیقی یا حقوقی افتتاح میگردد .در گام بعد نوع تسهیالت براساس کد مربوطه تعیین
میشود مثالً کد  3برای قرضالحسنه کد  1برای سلف و ...
بدیهی است پس از تعیین سرفصل تسهیالت کد زیر نوع تسهیالت انتخاب و با تکمیل
اطالعات و اخذ گزارش از رایانه ،شماره حساب تسهیالت معین میگردد.
 بعد از مراحل فوق سیستم وارد اطالعات تکمیلی فرم  82/3شده که کاربر بایستی
اطالعات آن را درخصوص نوع بخش -محل مصرف -مورد مصرف و غیره تکمیل نماید.
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مرحله دوم :ارتباط تسهیالت با ساختارها
الف) در این مرحله ابتدا با انتخاب شخص حقیقی /حقوقی(حسب مورد) با استفاده از
گزینه  1143و تکمیل بخش دوم اطالعات  82/3بخشی از ساختارهای بند «ب» به شرح زیر نیز
کامل میگردد.
ب) با استفاده از گزینه  114و واردنمودن شماره تسهیالت ،اطالعات مربوطه به هدف از
دریافت تسهیالت = نوع تأمین تسهیالت {(ایجاد(جدید) ،توسعه ،تأمین سرمایه در گردش)}-
بخشهای فعالیت اقتصادی را تکمیل نموده و با استفاده از گزینه  118ارتباط تسهیالت با
ساختارها ایجاد میگردد.
 مرحله سوم :تخصیص وثیقه
با استفاده از گزینه  1313و معرفی وثیقه و تکمیل مشخصات آن و درج شماره مشتری،
شماره انتظامی تضمینات بصورت سیستمی تولید میگردد .سپس با استفاده از گزینه  1318و
وارد نمودن شماره تسهیالت و شماره انتظامی تضمینات دریافتی ،بخشی از وثیقه موردنظر را
معادل اصل و سود به تسهیالت پرداختی تخصیص داده میشود.
درمورد سفته جمع کل سفتهها بصورت یکجا و با دریافت یک شماره انتظامی ثبت
میگردد .ضمناً حسب مورد برای معرفی ضامن ازگزینه  138و ورود شماره شناسایی فرد
استفاده میگردد.
 مرحله چهارم( :عملیات مالی)
در این مرحله با استفاده از گزینه  18و وارد نمودن شماره تسهیالت به ترتیب اقدام به ثبت
قرارداد ،پرداخت تسهیالت و  ...میشود.
 مرحله پنجم :در این مرحله گزارشهای موردنیاز از سیستم اخذ میگردد.
الف) گزینه  133برای صدور کارت تسهیالت
ب) گزینه  1381خالصه وضعیت حساب تسهیالت
ج) گزینه  1384کارکرد حساب تسهیالت
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د) گزینه  -1389اسناد صادره
ه) گزینه  1333جدول اقساط مرحله ای
و) گزینه  1318جدول اقساط معوق
ز)گزینه  1311جدول اقساط اولیه
ح) گزینه  1383گزارش ریز کارکرد
ت) گزینه  1311گزارش معین تسهیالت
نكات مهم:
برای انجام سایر امور میتوان از گزینههای زیر استفاده کرد.
 اصالح اشتباهات و برگشت تراکنشها از گزینههای  1443و 1449
 حذف و آزادسازی وثایق به ترتیب  1318و 1313
تبصره :در این مورد الزم است ابتدا وثیقه جدید تعریف گردد.
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سئواالت بخش بيستوهشتم

 -3مزایای سیستم نرمافزاری معامالت شعب را مختصراً توضیح دهید.
 -8کد اعتباری را تعریف کنید.
 -1کد سیستمی را تعریف نمائید.
 -4کد اعتباری مشترك چیست؟ نحوه ایجاد آنرا توضیح دهید.
 -3انواع حدمجاز را نام ببرید.
 -1حدمجاز ساده و ترکیبی را توضیح دهید.
 -1معرفی مصوبه به سیستم نرمافزاری معامالت چگونه است؟
 -2نمایش و گزارشگیری از سیستم به چه نحوی است؟
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بخش بيستونهم :آمارهاي مورد نياز
بهمنظور برنامهریزی صحیح مالی و اتخاذ تصمیمات مناسب در راستای تخصیص بهینه منابع
و رعایت توازن بین میزان منابع و مصارف ،الزمست آمار موارد زیر بصورت مستند و مستمر
استخراج گردد.
الف -میزان تسهیالت اعطایی به تفکیک نوع عقد و بخش
ب -مطالبات معوق براساس طبقهبندی مقرر (سررسید گذشته ،معوق و مشکوك  3و )8
ج -سرانه تسهیالت اعطائی و مطالبات معوق و نسبت بین منابع و مصارف
د -نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت اعطایی ()NPL
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بخش سيام :نـظارت بر امور دايـره معامـالت
با عنایت به اینکه آقایان روسای شعب همواره مسئول حفظ حقوق و وصول مطالبات بانک
میباشند و از طرفی اعمال دقتها و رعایت مقررات و دستورالعملهای صادره ادارات مرکزی،
نقش بسزائی در جلوگیری از معوق شدن تسهیالت دارد لذا ضروریست آقایان روسای شعب در
هنگام اعطای تسهیالت موارد زیر را مد نظر داشته و نظارتهای الزم را معمول نمایند.
 )3قبل از تشکیل پرونده و ایجاد تعهد برای بانک بررسی گردد آیا درخواست تسهیالت
مشتری ،متناسب با وضعیت شغلی ،سرمایه  ،توان بازپرداخت وی و در چارچوب معامالت
عقوداسالمی بدون ربا میباشد یا خیر؟
 )8پرونده تشکیل شده توسط مسئولین دایره معامالت ویا معاون شعبه از نظر تکمیل کلیه
مدارك الزمه با توجه به نوع تسهیالت مورد درخواست مشتری و مفاد بخشنامه « 81ب»
رسیدگی و کنترل شده و دقت گردد که کلیه مدارك با اصل آنها مطابقت و اصالت آنها
با درج جمله «برابر با اصل میباشد» تائید و امضاء گردد .کنترلهای فوق عالوه بر متصدی
اعطای تسهیالت ،توسط یک نفر از پایوران شعبه نیز صورت پذیرد.
 )1باتوجه به اهمیت آگاهی از وضعیت مالی مشتریان ،اطالعات ماخوذه اعم از اینکه از طریق
ادارات مرکزی تهیه شده و یا توسط پایوران شعبه  ،میباید بصورت جامع و کامل حاوی
مشخصات کلیه دارائیها به تفکیک و آخرین نشانیهای مشتری شامل محل دفتر ،کارگاه،
انبار ،سکونت متقاضی ویا متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد .بدیهی است
مستندات مأخوذه بدون دسترسی به منابع مالی مشتری فاقد ارزش و کارآئی الزم میباشد .
 )4دراعطای تسهیالت سقف تسهیالت اعطائی در بخشهای مختلف اقتصادی و حدود اختیارات
تعیینشده از سوی اداره مرکزی رعایت و اعطای تسهیالت در کمیته معامالت ،بررسی و
اتخاذ تصمیمگردد .پس از تصویب تسهیالت توسط کمیته معامالت (شعبه ،حوزه ،اداره
امورشعب) رئیس شعبه میباید نظارت الزم در خصوص اجرای مفاد مصوبه بنماید.
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 )3با عنایت به اینکه کلیه محاسبات مربوط به حق کارشناسی ،حق ارزیابی ،کارمزد بیمه
وثایق ،سود سالهای آینده ،کارمزدهای قرضالحسنه ،وجه التزام و اسناد واریز تسهیالت
توسط نرمافزار تسهیالت صورت میپذیرد ،بهمنظور حفظ حقوق بانک و اطمینان از درستی
محاسبات ،انتقال اطالعات از پروندههای معامالتی به نرمافزار از اهمیت باالیی برخوردار
بوده و نهایت دقت در انجام آن بهعملآید .بدیهی است قبل از تصفیه تسهیالت ،خصوصاً
تسهیالتی که مربوط به قبل از نصب نرم افزار میباشد ،متصدی معامالت شعبه حتماً
اطالعات منتقل شده به نرم افزار خصوصاًاطالعات صورتحساب را مجدداً با اطالعات
پرونده کنترل نموده ،سپس اقدام به تصفیه تسهیالت و وصول حقوق بانک نمایند .بدیهی
است مغایرتهای موجود قبل از تصفیه نیز مرتفع شود.
 )1با توجه به اهمیت وثائق ماخوذه ،اسناد انتظامی مرتبط با وثائق همزمان با اعطای
تسهیالت صادر و در روزنامه ثبت گردد.
 )1دقت شود که قراردادهای تسهیالت اعطائی به صورت صحیح و بدون قلم خوردگی تنظیم
و در قراردادهای داخلی حتماً طبق مقررات ،تمبر مالیاتی ابطال گردد.
 )2کلیه قراردادهای تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی بالفاصله پس از ارائه به شعبه مورد
بازخوانی قرارگرفته و مندرجات آن با مفاد دستورصادر شده از سوی شعبه مطابقت گردد.
 )9یک نسخه از کلیه قراردادهای داخلی و یا قراردادهای رسمی نمونه  4111و یا سایر
قراردادهایتنظیمی بین مشتریان و بانک حتماًزیرکلید و در صندوقسنگیننگهداریشود.
 )31صورت ریز اقساط معوق (بیش از دو قسط) معامالت و همچنین پروندههای مطالبات
سررسید گذشته و سررسید شده مستمراً توسط رئیس شعبه مورد رسیدگی قرارگرفته و
اقدام الزم در خصوص حفظ حقوق و منافع بانک بعمل آید .
 )33باید دقت گردد که از اعطایتسهیالت مجدد به اشخاص بدحساب و بدنام خودداریگردد.
 )38درنرمافزار تسهیالت ،عملیاتی که نیاز به تائید کاربر ارشد دارد بهمنظور کنترل بیشتر
پیشبینی گردیده بر همین اساس کاربران ارشد ضمن حفظ و حراست از کد شخصی و
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رمز متعلقه از در اختیار گذاشتن آن به سایر کاربران جداًخودداری نمایند .مسئولین شعبه
در پایان هر روز لیست بروز رسانی نرم افزار تسهیالت را نیز استخراج و موارد گزارش
شده در آن را بدقت بررسی ،ردیابی و کنترل نموده و پس از مهر و امضاءبه ترتیب در
سوابق ،بایگانی نمایند .ردیابی و رفع مغایرتهای سیستم از اهمیت باالئی برخوردار بوده و
شعبه باید همواره نسبت به رفع آن اقدام نماید.

515

ضمـائـم
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* نرخ سود تسهیالت اعطائی در زمینه ایجاد و توسعه(سرمایه گذاری ثابت) و همچنین خرید تجهیزات
و تعمیرات و بازسازی تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول بخش صنعت میباشد.

عمر مفيد ماشينآالت ،تاسيسات و وسايل کار

تعريف :عمر مفید ماشینآالت ،تاسیسات و وسایل کار عبارت است از حداقل مدت زمان
بهرهبرداری اقتصادی از آنها.
از آنجائیکه به موازات استفاده و بهرهبرداری از دارائیهای موصوف ،ارزش اقتصادی آنها
کاسته شده و کهنه و فرسوده میشوند ،لذا تسهیالت اعتباری که به منظور خرید آنها در اختیار
متقاضیان قرار میگیرد تا در جهت امور تولیدی و فعالیتهای اقتصادی مورد استفاده و بهره
برداری قراردهند ،لزوماً باید حداکثر در طول عمر مفید آنها بشرح جدول 3که در  18گروه
تقسیمبندی گردیده بازپرداخت شود.
ضمناً اعطای هرگونه تسهیالت به منظور تهیه ماشینآالت ،تاسیسات و وسایل کار که عمر
مفید آنها بیشتر از  2سال باشد منوط به کسب مجوز قبلی از اداره مرکزی خواهدبود.

 )3عمر مفید ماشین آالت  ،تاسیسات و وسایل کار در فصل سوم از بخش چهارم بخشنامه  13ب (شهریور ماه  )3191با عنوان
جداول و فهرست ها درج گردیده است .
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توضيحاتي در رابطه با نحوه محاسبه سود عقود با بازدهي معين به روش جديد
(خالصه دستورالعمل بانك مرکزي)
سابقه استفاده از فرمول گذشته به اوایل دهه  3111باز میگردد که نخستین بار از سوی
شورای عالی بانکها جهت اجرا به بانکهای دولتی ابالغ گردید و برای محاسبه سود و اقساط
تسهیالت ،مالك عمل کلیه بانکهای دولتی قرارگرفت .فرمول گذشته دارای ضعفهایی به
شرح ذیل میباشد:
 با به کار گیری فرمول مذکور ،امکان دستیابی به بازدهی واقعی -مطابق با نرخهای سودمصوب شورای پول و اعتبار -برای بانکها میسر نمیگردد .بر این اساس از آنجا که نرخهای
اسمی یا اعالم شده عموماً باالتر از نرخهای بازدهی واقعی است ،لذا شبهه نوعی گراننمایی
(اعطای تسهیالت با نرخهای باالتر) از سوی بانکها به وجود آمد.
در همین رابطه ،بررسیها بیانگر این نکته است که با افزایش مدت زمان پرداخت
تسهیالت ،این تفاوت معنیدارتر شده ،به صورت مشخصتر ،بارز میگردد .به عنوان مثال
چنانچه تسهیالتی با نرخ رسمی سود  %34در سال اعطاء شود بازدهی واقعی آن برای
سررسیدهای یکساله 3 ،ساله و  33ساله به ترتیب برابر  %38/1 ، %31/1و  %33در سال قابل
محاسبه است .طبیعی است تحت چنین شرایطی بانکها جهت جبران کاستیهای ناشی از
فرمول و به منظور نیل به بازدهی بیشتر به اعطای تسهیالت کوتاهمدتگرایش ،نشان دهند.
 در تسهیالت اعطایی با بازپرداخت بلندمدت ،چنانچه مشتری پس از پرداخت چند قسطخواستار بازپرداخت کل اقساط به بانک و تسویه پیش از موعد بدهی خود باشد ،مشاهده
میشود که در عمل علیرغم بازپرداخت چند قسط هنوز بابت کل تسهیالت و همچنین بخشی
از سود بدهکار است.
 استفاده از فرمول قبلی ،فضای سفتهبازی در سیستم بانکی را تشریح مینماید .جهت توضیحموضوع ،فرض مینماییم که تسهیالتی به مبلغ  3میلیارد ریال با نرخ سود  %31در سال و
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بازپرداخت  33ساله (به صورت ماهانه) اعطاء شده است .براساس روش گذشته قسط ماهانه
مشتری برابر  38.112.841ریال محاسبه میگردد .از جانب دیگر مبلغ سود ماهانه قابل
پرداخت به سپردهای (یا اوراق مشارکتی) به مبلغ  3میلیارد ریال و با نرخ سود  33/3درصد
در سال برابر  38.931.111ریال خواهد بود .وجود چنین شرایطی ،انگیزه زیادی را برای
مشتریان (خصوصاً مشتریان بزرگ) بانکها جهت دریافت تسهیالت اضافی از بانکها و
سپردهگذاری آن در سیستم بانکی به منظور کسب منفعت حاصل از این نقل و انتقال فراهم
مینماید.
 باتوجه به اینکه در سنوات قبل ،سود تسهیالت به صورت چند نرخی اعالم میشد و هموارهنرخ سود بخشهای خدمات و بازرگانی در قیاس با سایر بخشهای اقتصادی از رقم باالتری
برخوردار بود ،به منظور دستیابی به بازدهی باالتر ،بانکها اکثراً به اعطای تسهیالت در دو
بخش فوق تمایل نشان میدادند.
اشکاالت موجود در فرمولفوق ،نهایتاً موجب گردیدهبود که سیستمبانکیکشور از
فرمولهای متفاوتی جهت محاسبه سود و اقساط تسهیالت استفاده نماید .این موضوع منجر به
عدم وحدترویه در بانکهای کشور گردید و در نتیجه مشکلجدیدی را بر مشکالت قبلی
افزود.
باتوجه به مجموع اشکاالت مطرحشده ،مراتب به تفصیل به شورای محترم پول و اعتبار
گزارش گردید .پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع ،در جلسات متعدد شورای محترم
پول و اعتبار و به منظور ایجاد وحدت رویه واحد در بانکها و با استناد به دالیل زیر:
 قابلیت تسهیم هر قسط پرداخت مشتری به اصل و سود واقعی متعلقه محقق شدن بازدهی واقعی برای بانکها مطابق با نرخهایسودمصوب شورا برای دورههایمختلف اعطایتسهیالت.
 گرایش بانکها به سمت سرمایهگذاریهای بلندمدت و درنتیجه ایجاد زمینه مناسب جهتسرمایهگذاریواشتغالزایی بیشتر.
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نهایتاً فرمول پیشنهادی بانک مرکزی ج.ا.ا ،در جلسه یکهزار و هشتادمین جلسه مورخ
 3123/38/81مورد تصویب قرارگرفت .ذيالً در رابطه با نحوه محاسبه اقساط ماهانه و کل سود
و همچنين نحوه تسهيم هر قسط به اصل و سود در عقود با بازدهيمعين توضيحاتي ارائه
ميشود:

نحوه محاسبه اقساط ماهانه و کل سود در قراردادهاي با بازدهي معين
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 = Aقسطماهيانه

 = Q (N×A)-Pکل سود
پارامترهای به کار رفته در دو فرمول به شرح ذیل میباشند:
 : Pمبلغ اصل تسهيالت
 : rنرخ سود ساالنه به درصد
 : Nمدت زمان بازپرداخت تسهيالت به ماه
 : Aمبلغ قسط ماهانه
 : Qکل سود
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جدول مربوط به نحوه تسهيم هر قسط به اصل و سود
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